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 “การออกเสียงประชามติ” (REFERENDUM) นั้น ถือเปนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง
หรือการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงของภาคประชาชนอันเปนหลักการที่มีความสําคัญยิง่ประการหนึ่ง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนการถวงดุลอํานาจระหวางฝายการเมือง (ซึ่งไดรับ
เลือกตั้งจากประชาชน) กับประชาชน และเปนการคุมครองผลประโยชนสําคัญของชาติบานเมือง 
รวมถึงสทิธิเสรีภาพของประชาชน ซึง่ประเทศตาง ๆ ทัว่โลกสวนใหญใหความสําคัญกับการจัดใหมีการ
ออกเสยีงประชามต ิสาํหรบัในสวนของประเทศไทยน้ันไดมกีารบญัญตัริบัรองหลกัการออกเสยีงประชามติ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวม ๗ ฉบับ (จากทัง้หมด ๑๘ ฉบับ) 
กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๑๑ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยจากประสบการณทีผ่านมาของประเทศไทยนัน้ปรากฏวาไดมีการออกเสียง
ประชามติเปนครั้งแรกและเพียงครั้งเดียวเทานั้น กลาวคือ การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
แกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ฉบับ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ แตเนื่องจากการจัดใหมีการออกเสยีงประชามติในครั้งดังกลาว
พบวายังมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ เชน “ความชอบดวยหลักการ” ของการออกเสียง
ประชามติรางรฐัธรรมนญู หรอืปญหาการใหความรูความเขาใจใน “เนื้อหา” ของรางรฐัธรรมนญูท่ีประชาชน
จะตองออกเสียงประชามติ เปนตน
 ดวยเหตุผลดงักลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จลุนติ”ิ จงึไดทําการสมัภาษณความเหน็ทางวชิาการ
ในประเด็นเรื่อง “การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : ประสบการณของไทยกับตางประเทศ” 
จากผูทรงคุณวุฒิทีม่คีวามรูและความเชีย่วชาญในเรือ่งดังกลาวนี้ อันประกอบดวย ดร. ลัดดาวัลย 
ตันติวิทยาพิทักษ รองประธานสภาพฒันาการเมอืง ศาสตราจารย ดร. นนัทวฒัน  บรมานนัท ศาสตราจารย
ประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี 
รองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพือ่ใหทราบและเขาใจถึง
หลักการสําคัญของการออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ออกเสียงประชามติของนานาอารยประเทศ เพื่อใหกระบวนการออกเสียงประชามติสําหรับในสวนของ
ประเทศไทยประสบผลสําเร็จสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ
 สาํหรับบทความทางวชิาการอืน่ ๆ  นัน้ ใครขอเสนอบทความเรื่อง “การลงคะแนนเสยีงประชามติ 
(Referendum) ในประเทศสวสิเซอรแลนด” โดย ดร. ลดัดาวลัย  ตันติวทิยาพทิกัษ เรื่อง “รปูแบบและ
ประเภทของการออกเสยีงประชามต”ิ โดย รองศาสตราจารย ดร. นครนิทร  เมฆไตรรตัน และนายชาย    ไชยชิต 
และเรือ่ง “ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” โดยนายศุภวัฒน  สิงหสุวงษ 
โดยสาํหรบัเนื้อหาในสวนอื่นยังคงเขมขนดวยขอมลูทางวชิาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดาน
นิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดี
เสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันจะ
เปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป

       กองบรรณาธิการ
       มิถุนายน ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช 

วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

งานราชการทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ งายหรือยาก ยอมมี

ความสําคัญอยูในงานของแผนดินดวยกันทัง้สิ้น อีกทั้งงานทุกดานทุกสาขา

ยอมสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน เปนปจจัยเกื้อกูลสงเสริมกันและกันอยู. ขาราชการ

ทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับ จึงตองไมถือตัวแบงแยกกัน หากตองพิจารณาใหเห็น

ความสําคัญของกันและกัน แลวรวมงานประสานสัมพันธกัน ดวยความเปนมิตร

ดวยความเขาใจเห็นใจกัน และดวยความเมตตาปรองดองกัน. งานของแผนดิน

ทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมเสมอกัน และยังประโยชนที่พึงประสงค

คือความเจริญมั่นคง ใหเกิดแกบุคคล แกงาน และแกสวนรวมไดแทจริง.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

 • บทนําบทสัมภาษณ  ........................................................................................................... ๑

  • ดร. ลัดดาวัลย  ตันติวิทยาพิทักษ  ................................................................................... ๕ 
  รองประธานสภาพัฒนาการเมือง

 • ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน  บรมานันท  ...................................................................  ๑๒

  ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 • รองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ  นกสวน สวัสดี  ........................................................  ๒๓ 
  รองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ..........  ๓๑
บทความทางวิชาการ

 • การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอรแลนด  .............  ๔๑ 
  โดย ดร. ลัดดาวัลย  ตันติวิทยาพิทักษ 

 • รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ  ........................................................  ๔๗ 
  โดย รองศาสตราจารย ดร. นครินทร  เมฆไตรรัตน และนายชาย  ไชยชิต

 • ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ...........................................  ๕๕ 
  โดย นายศุภวัฒน  สิงหสุวงษ

๕ ๒๓๑๒

สารบัญ
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๘๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
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   ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) หรือไม ...............................................................................  ๑๑๘
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๑

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การที่รัฐคืนอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญทีเ่ปนประโยชนไดเสียของชาติบานเมืองใหแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 
โดยทีร่ัฐจะขอความเห็นชอบจากประชาชนผานการออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายหรือ
การอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา๑ โดยรากศัพทของคําวา “Referendum” มาจากคํา
ภาษาละตินวา “ad referendum” อันเปนรากศพัทท่ีใชกันในทางการเมอืง ซ่ึงมีความหมายวา 
“การนาํมาใหสัตยาบนั”๒ ซึ่งพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมาย
ของคาํวา “ประชามต”ิ ไววา “มตขิองประชาชนสวนใหญในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือทีใ่ดที่หนึง่ (plebiscite); มติของประชาชนที่รัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองราง
กฎหมายสาํคญัท่ีไดผานสภานิตบิญัญัตแิลว หรอืใหตดัสนิในปญหาสาํคญัในการบรหิารประเทศ 
(referendum) 

 การออกเสียงประชามติ ถือวาเปนรูปแบบหนึง่ของกระบวนการประชาธิปไตย
ทางตรง ที่แสดงออกซึ่งการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
เปนกระบวนการทีเ่ขามาเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน เปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสทิธิออกเสียงตอกิจการหรืองานใด ๆ ที่ตัวแทนซึ่งไดรับเลือกเขาไป
บริหารประเทศไดกระทําลงไป ซึ่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหมมักนําระบบการออกเสียง
ประชามติมาใชเมือ่ตองการใหประชาชนตัดสินใจหรือเมื่อตองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัรางกฎหมายที่จะประกาศใชบงัคบั 
หรอืนโยบายสําคญัท่ีจะนาํมาใชบรหิารประเทศ ทัง้นี ้ผลของการออกเสยีงประชามตอิาจมสีภาพบงัคับ
หรือผลผูกมัดหรืออาจไมมีสภาพบังคับหรือมีผลแคใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 

สําหรบัประเทศไทยแลว ไดมีการนําหลกัการเก่ียวกับการออกเสยีงประชามตมิาบญัญตัิ
ไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และไดมีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาหลายฉบับ ซึ่งการออกเสียงประชามติมักจะเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การใหความเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ ่มเติมเทานั ้น จนเมื ่อรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกาศใชบังคับ หลักการออกเสียงประชามติ
ก็ไดมีการเปดกวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหรือเรื่องที่จะใหมีการออกเสียงประชามตินั้น 

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ กติยาภรณ  ประยรูพรหม, “การทาํประชามตเิพื่อใหสตัยาบนัสนธสิญัญากอตั้งรฐัธรรมนญูยุโรปในฝรั่งเศส”, รวมกฎหมาย
มหาชนจากเว็บไซต www.pub-law.net. เลม ๕ (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๙), น. ๓๓๓.

๒ นันทวฒัน  บรมานนัท, “รฐัธรรมนญูกบัการออกเสยีงประชามต”ิ, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ, ฉบบัท่ี ๑, ปท่ี ๑๙, น. ๑๖๒ 
(มกราคม ๒๕๔๒).
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“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ไมไดจาํกดัไวแตเฉพาะเร่ืองท่ีเกีย่วกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเทาน้ัน เนือ่งจากไดเพิม่เติมหลักการ
ใหมกีารออกเสียงประชามติตอกจิการในเร่ืองใดท่ีคณะรัฐมนตรีเหน็วาเปนประโยชนไดเสยีของประเทศ
ชาติหรอืประชาชนไดดวย แตอยางไรกต็าม ผลของการออกเสยีงประชามตดิงักลาวจะไมมสีภาพบงัคับ
หรือไมผูกพันใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามแตอยางใด กลาวคือ มีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีเทานั้น คณะรัฐมนตรีมีดุลพินิจอิสระที่จะคิดเห็นเปนประการใด แมวาจะแตกตางกับ
ผลของการออกเสียงประชามติของประชาชนก็ได จนมาถึงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับผลของการออกเสียง
ประชามตใิหมวา การออกเสยีงประชามตอิาจจดัขึน้ “เพือ่ใหมผีลเปนขอยุต”ิ หรอื “เพือ่ใหคาํปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี” ก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะใหออกเสียงประชามติ 

ถึงแมประเทศไทยจะไดมีการบัญญัติหลักการเก่ียวกับการออกเสียงประชามติไวเปนคร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ และไดมกีารบัญญตัใินรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ  มา
อีกหลายฉบับจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตาม แตจากประสบการณที่ผานมาของประเทศไทย
นั้น ปรากฏวาไดมีการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยเทานัน้ กลาวคอื การออกเสยีงประชามตเิพือ่ใหความเหน็ชอบรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ และการออกเสียงประชามติในครั้งดังกลาวพบวา
ยังมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการที่มีความจําเปนตองพิจารณาปรับปรุงหรือแกไข ทั้งนี้ 
เพื่อใหการออกเสียงประชามติสามารถสะทอนถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและเปนไป
ตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกเสียงประชามติตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนิน
การสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในประเด็นเรื่อง “การออกเสียงประชามติ (Referendum) : ประสบการณของไทย
กับตางประเทศ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณทางดานการเมือง
การปกครอง รวมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน อันประกอบดวย ดร. ลัดดาวัลย  
ตันติวิทยาพิทักษ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน  บรมานันท 
ศาสตราจารยประจาํคณะนิตศิาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และรองศาสตราจารย ดร. สริพิรรณ  
นกสวน สวสัด ีรองศาสตราจารยประจาํคณะรฐัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ทัง้น้ี เพือ่ใหทราบถงึ
แนวความคดิ ทีม่า และหลกัการของการออกเสยีงประชามตขิองนานาอารยะประเทศ ซึง่เมือ่พจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัหลกัการออกเสียงประชามตติามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยแลว มปีระเด็นเรือ่งใดบาง
ที่สมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือแกไขกระบวนการออกเสียง
ประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อใหไดทราบวาในการออกเสียง
ประชามตคิรัง้แรกของประเทศไทยในกรณขีองการใหความเหน็ชอบรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับนั้น ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคท่ีควรปรับปรุงหรือแกไขอยางไรบาง 
ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง ๆ จนถึงปจจุบัน

รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ .. พ.ศ. ....

มาตรา เหตุในการจัดทําประชามติ
การกําหนด
วันออกเสียง

ผลการออกเสียง

๒๔๙๒

๒๕๑๑

๒๕๑๗

ม. ๑๗๔-
๑๗๖

ม. ๑๗๐-
๑๗๒

ม. ๒๒๙-
๒๓๑

กรณีมีการเสนอแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญและพระมหากษัตริย
ทรงพระราชดําริเห็นวา
ประเด็นที่แกไขเพิ่มเติมนั้น 
อาจกระทบตอประโยชน
ไดเสียสําคัญของประเทศ
หรือประชาชน อาจจัดใหมี
การออกเสียงประชามติ 
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
กับรางรัฐธรรมนูญนั้น

ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่มี
ประกาศพระบรม
ราชโองการ
ใหมีการออกเสียง
ประชามติ

หากเสียงขางมากของประชาชน
ที่มาออกเสียงเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย
จะไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลประชามติ ถาไมมี
เสียงขางมากเปนประชามติ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ก็ให
รางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป

๒๕๓๔ 
แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙

ม. ๒๑๑
ปณรส,
ม. ๒๑๑ 
โสฬส

กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอ
ความเห็นชอบ หากมีคะแนน
เสียงใหความเห็นชอบไมถึง
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั ้งหมดเทาที ่มีอยู ของ
ทั้งสองสภา ใหดําเนินการ
จัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวาจะเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ
ที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ

วันออกเสียงตอง
ไมกอนเกาสิบวัน 
แตไมชากวา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่
ประธานรัฐสภา
ประกาศใหมี
การออกเสียง
ประชามติ

หากปรากฏวาประชาชนโดย
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภา
ทูลเกลาฯ เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบหรือมีผูมา
ใชสิทธิออกเสียงเปนจํานวนไมถึง
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
ตกไป

๒๕๔๐ ม. ๒๑๔ กรณีท่ีคณะรัฐมนตรี
เห็นวากิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎร 
และประธานวุฒิสภา เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหมีการออกเสียงประชามติ
ได

วันออกเสียงตอง
ไมกอนเกาสิบวัน
แตไมชากวา
หนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันประกาศ
ใหมีการออกเสียง
ประชามติใน
ราชกิจจา
นุเบกษา

หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิ
ออกเสียงเปนจํานวนไมมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหถือวาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ แต
ถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง และปรากฏวา
ผูออกเสียงประชามติโดยเสียง
ขางมากใหความเห็นชอบ 
ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบ การออกเสียง
ประชามติใหมีผลเปนเพียงการ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๔ จุลนิติ

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

รัฐธรรมนูญ 
ฉบับ .. พ.ศ. ....

มาตรา เหตุในการจัดทําประชามติ
การกําหนด
วันออกเสียง

ผลการออกเสียง

๒๕๔๙ ม. ๒๙, 
ม. ๓๑ และ 

ม. ๓๒

กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จ
แลว ใหเผยแพรใหประชาชน
ทราบและจัดใหมีการออก
เสียงประชามติวาจะให
ความเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ

วันออกเสียงตอง
ไมเร็วกวาสิบหา
วันและไมชากวา
สามสิบวันนับแต
วันที่เผยแพร
รางรัฐธรรมนูญ

ถาประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงเห็นชอบ 
ใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาใชบังคับ แตถาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ 
ใหคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติประชุมรวมกับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมา
แลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุง
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันออกเสียงประชามติ
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาฯ
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป

๒๕๕๐ ม. ๑๖๕ (๑) กรณีที่คณะรัฐมนตรี
เห็นวากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแทนราษฎร
และประธานวุฒิสภา เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหมีการออกเสียงประชามติ

(๒) กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีการออกเสียงประชามติ

ภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๙๐ 
วัน แตไมเกิน 
๑๒๐ วันนับแต
วันที่ประกาศใหมี
การออกเสียง
ประชามติใน
ราชกิจจานุเบกษา 
(พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการ
ออกเสียง
ประชามติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มาตรา ๖)

การออกเสียงประชามติอาจจัด
ใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออก
เสียงประชามติในปญหาที่จัดให
มีการออกเสียงประชามติ หรือ
เปนการออกเสียงประชามติเพื่อ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ

ที่มา : กฤช  เอ้ือวงศ, พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย, (สถาบันพระปกเกลา, 
๒๕๕๐).
  : รวมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ - ๒๕๔๙, (สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ๒๕๔๙).
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

ดร. ลัดดาวัลยฯ : หลักการออกเสียงประชามติเปน
รปูแบบของประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) รปูแบบหนึ่ง 
ซึ่งในการปกครองระบอบประชาธปิไตยน้ันเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา 
อํานาจอธปิไตยหรอือํานาจในการปกครองประเทศเปนของประชาชน 
แตจากสภาพความซับซอนของสังคม อีกทัง้จํานวนประชากร
ในแตละรฐัท่ีมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวนั ยอมสงผลใหเกดิความวุนวาย
ขึ้นไดหากประชาชนแตละคนตองเขาไปใชอํานาจดังกลาวโดยตรง 
ดังน้ัน เกอืบทุกรฐัทุกประเทศจงึจาํเปนตองใชระบอบการบรหิารดแูล
ประเทศที่ใหประชาชนใชอํานาจอธิปไตยผานทางผูแทนหรือตัวแทน 
(Representative Democracy) ซึ่งเปนระบอบที่ต้ังอยูบนสมมตฐิาน
ทีว่ าผูแทนที ่ประชาชนเลือกนั ้นเปนตัวแทนของประชาชนและ
การกระทําหรือการทํางานของผูแทนพึงสะทอนออกถึงเจตจํานงค
และความตองการของประชาชน จากแนวคิดนี้จึงไดมีการกําหนดให
ม ี“ผูแทนราษฎร” ขึ้นมาทาํหนาที่ท่ีสนองตอบตามความคิดเหน็โดย
รวมของประชาชน แตในความเปนจริงแลวพบวา ในการดําเนินการ
ในรูปแบบดังกลาวผู แทนจะมีผลประโยชนทีเ่กี ่ยวพันกับตนเอง 
กลุมผลประโยชน หรือกับพรรคการเมืองที ่ตนสังกัด จนทําให

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานการพัฒนาสังคมจาก Asian Social Institute, Manila, Philippines,ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปริญญาเอกจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธานสภาพัฒนาการเมือง  สภาพัฒนาการเมือง.

ดร. ลัดดาวัลย  ตันติวิทยาพิทักษ๑
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

การใชอํานาจในการตัดสินใจบางครั้งของผูแทนไมวาจะเปนในเรื่องการออกกฎหมาย หรือการดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประเทศไมเปนไปตามเจตจํานงคหรือความตองการรวมกันของ
ประชาชน สงผลทําใหไมอาจแกไขปญหาทีแ่ทจริงของประเทศได ในขณะเดียวกันก็ยงัเปนการสราง
ปญหาความขัดแยงใหเกิดขึ้นแกสังคมเปนวงกวางดวย ดวยเหตุนี้ “หลักการออกเสียงประชามติ” จึง
ไดถูกนํามาเปนกลไกที่เสริมจุดออนของการใชอํานาจอธิปไตยโดยผานทางผูแทนเพียงอยางเดียว คือ
ใหเปนกลไกเพื่อท่ีจะรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนกอนที่ฝายบรหิารและฝายนิตบิญัญตัจิะตดัสนิใจ
ใหความเหน็ชอบ หรือไมใหความเหน็ชอบ โดยเฉพาะในเรือ่งที่จะมผีลกระทบตอวถิชีวีติของประชาชน 
เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ หรือในบางประเทศกําหนดใหมีการออกเสียงประชามติในกรณีทีจ่ะมีการ
จัดทําโครงการ หรือนโยบายที่จะมีผลกระทบตอประชาชน เปนตน 

 ดังนั้น ความเขาใจที่วา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปนการมอบอํานาจให
ผูแทนทําหนาท่ีตดัสนิใจท้ังหมดทกุเรื่องนั้น เปนความเขาใจท่ีไมถกูตอง หากเปรยีบเทียบ อาจเปรยีบเสมอืน
กบัการที่เรามอบอาํนาจใหทนายความกระทาํการแทนในสญัญาตาง ๆ  ซึ่งมีการระบภุารกจิท่ีเฉพาะเจาะจง 
ก็มิไดหมายความวาผูมอบอํานาจจะไมอาจเขาไปยุงเกี่ยวการดําเนินการใด ๆ ของทนายความได 
ดังนั้น การที่ประชาชนมอบอํานาจใหผูแทนทําหนาทีต่ัดสินใจแทน โดยเฉพาะในบริบทที่กวางขวาง
อยางมาก ประชาชนยอมทรงสทิธิ์ท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวในการตดัสนิใจและการดําเนินการของผูแทนไดดวย 
ประชาชนยังคงเปนเจาของอํานาจ และยังตองรับผิดชอบกับเรื่องที่มอบอํานาจใหไป ซึ่งเมื่อใดที่เห็นวา
ไมถกูตอง ประชาชนในฐานะเจาของอาํนาจตองสามารถเขาไปแทรกแซงกาํหนดวาเรื่องใดควรทาํได หรอืทํา
ไมได หรือควรเปนอยางไร การออกเสียงประชามติ จึงเปนหนทางหนึ่งที่ประชาชนแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นและความพึงพอใจตอเรื่องราว สถานการณ สภาวการณหนึ่ง ๆ หรือตอประเด็นปญหาหนึ่ง ๆ 
และประเดน็ท่ีสําคญั ในการออกเสียงประชามตติองเปนการแสดงออกตอประเดน็ และตองมใิชเปนการ
แสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
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จุลนิติ

 
 จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึง่ไดเคยมีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทศันะของทานมคีวามเห็น
วามีประเดน็เรื่องใดท่ีสมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพจิารณาปรบัปรงุ
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร. ลัดดาวัลยฯ : ในประเทศที่มีประชาธิปไตยเขมแข็ง โดยเฉพาะในยุโรป เชน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปนตัวอยางของประเทศที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยคอนขางมาก ในแงท่ีวาแมสวติเซอรแลนดจะมรีะบบการเลอืกตั้ง มีรฐัสภา ในการดาํเนินการ
หลายเรื่องยังตองถามความคิดเห็นของประชาชนกอน จนกลายเปนหนึ่งในวัฒนธรรมทางการเมือง
ท่ีสําคญัของประเทศสวิตเซอรแลนด ตวัอยางเชน การทาํโครงการพฒันาทองถิ่น ผูแทนในระดบัทองถิ่น
ตองสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นทีก่อน หากมีขอขัดแยงตองใหประชาชนเปนคนตัดสิน 
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทํากันจนเปนเรื่องปกติ และทุกเรื่องที่สําคัญ ๆ จะตองถามประชาชน และประชาชน
ก็คุนเคยกับการปกครองตนเองในรูปแบบนี้ 

เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ตองมีการขอประชามติจากประชาชน ในการจัดทํา

รฐัธรรมนญูของประเทศสวติเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมย่ีสบิเจด็ป๒ในการจดัอภปิรายหารอื
ขอคิดเห็นในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ในแตละหมวด แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความ
คดิเหน็รวมกนั จนไดขอสรปุรวมกนัเปนรางรฐัธรรมนูญกอนท่ีจะนํามาจดัทําประชามตเิปนรฐัธรรมนญู
ฉบับสมบูรณ สงผลใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวา
เปนเจาของ การทีเ่ขาดาํเนนิการเชนนัน้ได สวนหนึง่เปนเพราะเขามสีภาพลเมอืง สภาประชาชน ทีเ่ปน
พื้นที่ใหประชาชนในพื้นทีห่รือประชาชนทีม่ีสวนเกี่ยวของมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมี

๒ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของสมาพันธรัฐสวิส ป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ใชระยะเวลานับกวา ๒๗ ป นับตั้งแตการ
เริ่มตนจนถึงการประกาศใช ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน โดยเริ่มจากป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) รัฐสภาไดตัดสินใจที่จะ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และไดรางรัฐธรรมนูญฉบับแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) จึงไดมีการนําเผยแพรสูประชาชน
ทุกจังหวัด นักรณรงค ศาลฎีกา และผูอื่นที่สนใจ เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นในรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนระยะเวลา ๑ ป จาก
นัน้ไดมีกระบวนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน 
วิทยุ และหนังสือพิมพทีเ่ริ่มขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  สภาผูแทนราษฎรไดประชุมเพื่ออภิปรายในรางรัฐธรรมนูญ และ 
ป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) รางรฐัธรรมนญูถกูนาํเสนอเขาสูกระบวนการพจิารณาของวฒุสิภา และในทีส่ดุรางรฐัธรรมนญูฉบบัสมบรูณ
เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศสวิสเซอรแลนดใชระยะเวลาในการจัดอภิปรายหารือ
ขอคิดเห็นในตัวรางรัฐธรรมนูญกวา ๓ ปครึ่ง กอนที่จะเสนอใหแกประชาชนลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อรับรอง.

 รัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมยีส่ิบเจ็ดปในการ
จัดอภิปรายหารือขอคิดเห็นในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ในแตละหมวด 
แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความคิดเห็นรวมกัน จนไดขอสรุปรวมกันเปน
รางรัฐธรรมนูญกอนทีจ่ะนํามาจัดทําประชามติเปนรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ สงผล
ใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวาเปน
เจาของ

รัฐ
ภิปรจัดอ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ประเด็นปญหาตาง ๆ และเมือ่ถึงขั้นที่ตองหาขอยุติวาจะเอาทางเลือกไหนทีด่ีทีสุ่ด ตองใหประชาชน
ในทองถิ่นนั้นมาออกเสียงประชามติ จนการดําเนินการดังกลาวกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชน 

ในขณะทีป่ระเทศไทยใหมกีารจัดทาํประชามติรัฐธรรมนูญ และเปนการออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ ซึ่งเปนไปไมไดเลยทีจ่ะใหประชาชนทุกคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับเนื้อหาของ
รฐัธรรมนญูท้ังฉบบั เพราะบางคนอาจชอบบางหมวด บางมาตรา อาจไมชอบบางหมวด บางมาตรา เชน 
ไมชอบเรื่องหมวดองคกรอิสระ แตชอบหมวดอื่น เชน หมวดสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน 
เปนตน จึงทําใหประชาชนแตละคนตองใชวิจารณญาณชั่งนํ้าหนักถึงขอดีขอเสียของแตละหมวด
แตละมาตราและใชดุลยพินิจทีจ่ะตัดสินใจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยรวม ดังนั้น ในแงอุดมคติแลว 
ทีถู่กตองในการจัดทําประชามติเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ นาจะ
ตองเอาประเด็นเรื่องหลัก ๆ ของรางรัฐธรรมนูญมาจัดทําประชามติ เปนเรื่อง ๆ ไป เชน เรื่องทีม่า
ขององคกรทีม่ีอํานาจหนาทีบ่ริหารจัดการประเทศ ระบบเลือกตั้ง องคกรทีม่ีอํานาจหนาทีใ่นการ
ตรวจสอบถวงดุล การมีสวนรวมของประชาชน หรือการกระจายอํานาจใหทองถิ่นชุมชนจัดการตนเอง 
สิทธิชุมชน เปนตน และนําผลที่ไดจากการทําประชามติในแตละประเด็น มาสรุปรวมเปนสาระสําคัญ
จดัทําเปนรางรฐัธรรมนญู แลวนํารางรฐัธรรมนูญดงักลาวไปใหประชาชนออกเสยีงประชามติรฐัธรรมนญู
ทัง้ฉบบัตอไป การดําเนินการเชนนีต้องใชระยะเวลาหลายป แตจําเปนเพราะรัฐธรรมนูญนัน้เปรียบ
เหมือนสัญญาประชาคมที่ประชาชนทุกคนพึงมีสวนรวมรับผิดชอบเปนเจาของ หากแตในสภาพการณ
ของบานเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ดูเหมือนวามีการเรงรีบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
กันพอสมควร

จลุนิติ : ในการออกเสยีงประชามตขิองประเทศไทยที่ผานมา กลาวคอื กรณกีาร
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวายังมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

ดร. ลัดดาวัลยฯ : การออกเสียงประชามติเพื ่อใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ฉบับ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เห็นวายังมีประเด็นทีไ่มถูกตองตรงตามหลักการออกเสียงประชามติ
๓ ประการ ไดแก

P5-11.indd  8 7/22/2012  2:26:31 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๙

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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ประการแรก การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการ
ออกเสียงประชามติแบบบังคับทีร่ัฐจัดให กลาวคือ การกําหนดเงื่อนไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสยีงประชามตไิมเหน็ชอบใหใชรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมก็ดี ใหสภารางรฐัธรรมนูญสิ้นสดุลง 
และใหคณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วันนบัแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึน้ทลูเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” นั้น ทําใหประชาชนไมมีทางเลือกอืน่นอกจาก
ลงคะแนนเสียงใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญไปกอน เนื ่องจากไมทราบวาหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบแลวผลทีไ่ดรับตอมาคืออะไร ทําใหการไปลงคะแนนออกเสียงประชามติไมคอยสมเหตุ
สมผลนัก

 ประการที่สอง การทําประชามติ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้น 
การถกเถยีงโตแยงกนัของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคดัคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขั้นตอนสาํคญั
ท่ีไมอาจละเลยได ทัง้นี ้เพื่อใหประชาชนทราบถงึขอถกเถยีงโตแยงตาง ๆ  และขอมูลท่ีสมบรูณเพยีงพอ
ในการตดัสินใจอยางมเีหตผุล แตในทางปฏิบตัขิองการจัดทําประชามตคิรั้งท่ีผานมา เหน็วากระบวนการ
รบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนยงัไมครอบคลมุประชาชนในระดบัทองถิ่นในแตละหมูบานแตละตาํบล 
ทําใหประชาชนไมคอยตื่นตวักนัเทาท่ีควร ซึ่งถาจะปฏิบติักันอยางจรงิจังก็สามารถทาํไดไมยาก ประกอบ
กับปจจุบันไดมีเทคโนโลยีดานการสื่อสารในหลายชองทางทีป่ระชาชนสามารถเขาถึงได เชน การจัด
เวทีถกเถียงผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุชุมชน หรือเครือขายอินเตอรเน็ต แลวนําประเด็นที่ถกเถียงกันมา
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนไมวาดวยการทําโพล หรือทาง SMS เปนตน ซึ่งถาเปดชองทางใน
การแสดงความคิดเห็นมากเทาไร ก็นาจะทําใหการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตของประเทศไทย ประชาชนนาจะมคีวามรูสกึวาตนเปนเจาของมากขึ้น ซ่ึงอาจทาํใหประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญมีอายุยืนยาวมากขึ้นตามไปดวย

ประการที่สาม การกําหนดระยะเวลาในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ตองจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญท้ังฉบบั ซ่ึงตองจัดทําไมเรว็กวา ๑๕ วนั
และไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันท่ีเผยแพรรางรฐัธรรมนูญ แตปรากฏในทางปฏบิตัไิดใชระยะเวลาในการ
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญเพียง ๑๙ วันเทานั้น เปนระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระ
ของรางรฐัธรรมนญูท้ังฉบบัซึ่งมีบทบญัญตัถิงึ ๓๐๙ มาตรา ทําใหประชาชนมเีวลาไมเพยีงพอในการอาน
และทาํความเขาใจรฐัธรรมนญูเพื่อประกอบการตัดสนิใจ จึงเกดิคาํถามวาแลวผลการออกเสยีงประชามติ
ที่ผานมาเปนไปอยางมีคุณภาพเพียงไร

 

การทําประชามติ ซึง่เปนกระบวนการสําคญัในระบอบประชาธิปไตยนัน้ การถกเถียง
โตแยงกันของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขั้นตอน
สาํคัญท่ีไมอาจละเลยได ทัง้นี ้เพ่ือใหประชาชนทราบถึงขอถกเถียงโตแยงตาง ๆ  และขอมูล
ที่สมบูรณเพียงพอในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล

ทาํปร
งกันข

การ
โตแย

ู
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

 จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไมไดมีกระบวนการในการขอประชามติเปนเบื้องตนกอน (การแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนาํไปสูการยกเลกิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติ
ใหความเห็นชอบจากประชาชนแลวน้ัน ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตอง
หรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ดร. ลัดดาวัลยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ไดบัญญัติหลักเกณฑในการบริหาร
จัดการประเทศ มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กําหนดที่มาขององคกรสําคัญ
ตาง ๆ รวมทั้งกําหนดสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธทางอํานาจระหวางองคกรเหลาน้ัน รัฐธรรมนูญ
จึงเปน “กติกาสังคม” ที่ประชาชนทุกคนตองอยูภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันประชาชน
เปนเจาของอํานาจอธิปไตยยอมตองมีอํานาจตัดสินใจดวยตนเองวารัฐธรรมนูญควรมีเนื้อหาสาระอะไร 
จะใหนํามาใชบังคับกับตนหรือไม อยางไร ดังน้ัน การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งน้ีจึงตองมีการ
ทําประชามติไมวาจะทํากอนหรือหลังการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยแลวก็ตาม และตองมีการ
กําหนดประเด็นในการทําประชามติใหมีความชัดเจน ไมใชกําหนดประเด็นเพียงวาจะใหความเห็นชอบ
ใหแกไขหรือไมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจนอย
และประชาชนตองตัดสินใจ “รับ” หรือ “ไมรับ” อยางคลุมเครือดังเชนการทําประชามติรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ผานมา 

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทกุฝายทีเ่กีย่วของ เพ่ือใหการออกเสยีงประชามตสิาํหรบัประเทศไทยสามารถสะทอนถงึ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ

ดร. ลดัดาวัลยฯ : การออกเสียงประชามติจะสามารถสะทอนถงึความตองการท่ีแทจรงิของ
ประชาชนไดนั้น จะตองทําใหเสียงของประชาชนท่ีมาลงประชามติเปนเสียงสวรรค กลาวคือ เมื่อเปน
เสยีงท่ีผานกระบวนการศึกษา กระบวนการถกเถียงและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางรอบดาน
และทัว่ถงึตัง้แตระดบัทองถิน่ชุมชนแลว รฐัพงึตองรบัฟงและนาํไปดาํเนนิการตามผลทีไ่ดจากประชามติ 
การดาํเนนิการในลกัษณะเชนนีบ้อย ๆ  จะทาํใหการออกเสยีงประชามตเิปนประชามตทิีม่คีณุคา มคีวาม
หมาย กลายเปนวิถชีวีติประชาธปิไตย ในทีน่ีอ้ยากจะหยบิยกประเดน็ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัประชามตใินฐานะ
ที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตยทางตรง คือ การเปดพื้นที่ใหชุมชนทองถิ่นไดฝกปฏิบัติประชาธิปไตย 
การมีสวนรวมในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเหน็ประเด็นสาธารณะตาง ๆ  อยางสมํา่เสมอ มสีวนรวม
รบัผดิชอบในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน งบประมาณ อยางเปนระบบ ซึง่เกีย่วโยง
กับเรื่องการกระจายอํานาจใหการปกครองสวนทองถิ่นที่ประเทศไทยเรายังมีจุดออนพอสมควร ทั้งที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๒ กําหนดไววารัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกทองถ่ินในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน แต ๑๐ กวาป
ที่ผานมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ทองถิ่นก็ยังไมสามารถจัดการดวยตนเองไดอยางแทจริง 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

เน่ืองจากอาํนาจในการตดัสนิใจยงัคงอยูท่ีสวนกลาง ท้ังท่ีบางเรื่องทองถิ่นควรมอํีานาจจัดการหรอืมสีวน
รวมในการจดัการตนเอง ทําใหทองถิ่นชมุชนขาดโอกาสที่จะแสดงศกัยภาพ ความรบัผดิชอบในการดแูล
ทองถิ่นชุมชนของตนเอง การตัดสินใจจากสวนกลางมักเปนไปในทิศทางเดียว แบบแผนเดียวกันหมด
ไมมีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งเมื่อเกิดความผดิพลาดก็เกิดความเสยีหายมาก เพราะแตละชมุชน 
ทองถิ่น มีความหลากหลาย ไมเหมือนกัน ไมอาจดําเนินการในทุกเรื่องใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน
ไดหมด ในประเทศที่พัฒนาแลว ไมวาจะเปนสวิสเซอรแลนด หรือประเทศประชาธิปไตยตาง ๆ จะ
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจเกือบทุกเรื่องเนื่องจากเขาเชื่อวาประชาชนทุกคนมีศักยภาพ
ทีจ่ะพัฒนาตนเองได แตประเทศไทยยังมีความกลัวอยู โดยมักอางวา กลัววาทองถิ่นจะคอรัปชั่น 
ซึ่งแทจรงิแลวสวนกลางคอรปัช่ันมากกวาและรนุแรงกวาและยากท่ีจะตรวจสอบได เพราะมคีวามซับซอน
มากกวา และเนื่องจากบางครั้งเปนการคอรปัชั่นเชงินโยบาย แตในสวนทองถิ่นน้ันงบประมาณมไีมมาก 
ไมซับซอน การตรวจสอบสามารถทําไดงายกวา 

 ดังนั้น ถาไดมีการสงเสริมใหทองถิ่นชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางจริงจังแลว ประชาชน
จะสามารถเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจกิจการสาธารณะตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เมื่อเกิด
ประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการทําประชามติในระดับพื้นทีซ่ึ่ง
สามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก อีกทัง้ยัง้เปนการทําใหเกิดวัฒนธรรมในการ
ออกเสียงประชามติจนเปนท่ีคุนเคยของคนไทยมากขึ้น เปนวถิชีวีติตามมา การกระจายอํานาจใหชมุชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง จึงควบคูไปกับประชามติ เพราะทั้งสองสวนลวนเปนองคประกอบสําคัญของ
ประชาธิปไตย และเปนคุณคาที่จําเปนของประชาธิปไตยที่จะยังประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชนอยางแทจริง 

ถาไดมีการสงเสรมิใหทองถิ่นชมุชนสามารถจดัการตนเองไดอยางจรงิจงัแลว ประชาชน
จะสามารถเขามามสีวนรวมรบัผิดชอบในการตดัสนิใจกจิการสาธารณะตาง ๆ  ไดอยาง
ทั่วถึง เมือ่เกิดประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการ
ทําประชามติในระดับพื้นที่ซึ่งสามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก

ถาไดมีการ
จ สามารถ

มากนัก
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ในอดีตน้ัน ประเทศในโลกเปน
สวนใหญใชวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct 
Democracy) คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยตรง
ในการปกครองประเทศ มีสิทธิในการกําหนดนโยบายการปกครอง
ประเทศหรือมีสวนรวมในการตรากฎหมายตาง ๆ แตในเวลาตอมา
เมื่อแตละประเทศมีจํานวนพลเมืองมากข้ึน การปกครองประเทศมี
ความสลับซับซอนมากขึ้น ทําใหประชาชนไมสามารถเขาใจภารกิจ
หรืออํานาจหนาที่ของประเทศไดอยางดี จึงตองมีการคิดคนระบบ
การปกครองประเทศรูปแบบใหมดวยการใหประชาชนเลือกผูแทน
เขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน แตอยางไรก็ตาม การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) กม็ขีอดอย
อยูบาง ทัง้นี ้เน่ืองจากผูแทนของประชาชนอาจจะใชอาํนาจไมตรงกบั
เจตนารมณหรอืความตองการของประชาชน ดงัน้ัน ในหลาย ๆ  ประเทศ
ที่ใชระบบประชาธิปไตยโดยผูแทนจึงเปดโอกาสใหประชาชนไดกลับ
เขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตยของตนในบางเรื่องที่ผูแทน
ของตนไดทําลงไป กระบวนการดังกลาวคือการออกเสียงประชามติ 
จงึอาจกลาวไดวาการออกเสยีงประชามตคิอืการนาํระบบประชาธปิไตย
ทางตรงและระบบประชาธิปไตยทางผูแทนมาใชควบคูกัน ซึ่งก็จะ

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ นติศิาสตรบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปรญิญาเอกสาขากฎหมายปกครองจากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝร่ังเศส 
ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ศาสตราจารย ดร. นนัทวฒัน  บรมานนัท๑
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สงผลทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอยางแทจรงิที่เรยีกวา “ประชาธปิไตยแบบมสีวนรวม” (Participatory Democracy) นั่นเอง

สําหรับทีม่าของการออกเสียงประชามตินั้นสามารถสืบยอนกลับไปไดจนกระทั่งถึงในสมัย
กรกีและโรมนัที่นยิมใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการปกครองประเทศหรอืกาํหนดนโยบายสาํคญั ๆ  
บางประการ การออกเสียงประชามติถูกใชนอยลงเมื่อประเทศตาง ๆ นําระบบการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยโดยผูแทนมาใช เนื่องจากผูแทนเหลานี้ดาํเนนิกจิการตาง ๆ  ในนามของประชาชนอยูแลว
จึงเกิดแนวคิดทีว่าประชาชนไมมีความจําเปนที่จะตองออกเสียงประชามติอีก แตในระยะตอ ๆ มา 
กลับมีการนําระบบการใหประชาชนออกเสียงประชามติมาใชอีก โดยมีแนวความคิดวาเพื่อใชเปน
สวนเสรมิ “ทฤษฎผูีแทนของประชาชน” โดยใหสทิธแิกประชาชนเลอืกผูแทนของตนเขาไปทาํหนาท่ีแทน
ไดมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติตอกิจการหรืองานตาง ๆ ที่ผูแทนของตนไดทําลงไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูนั้นอาจใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนโดยไมถูกตองหรือไมตรงตามความประสงคของประชาชน

ในปจจบุนักระบวนการใหประชาชนมสีวนรวมทางการเมอืงในรปูแบบของการทาํประชามตมิใีช
กันอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด โดยทั้งสามประเทศไดบัญญัติ
เรือ่งการจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตไิวในรฐัธรรมนญู กลาวคอื ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เปนรฐัรวม 
ในฐานะสหพันธรัฐมิไดบัญญัติเรื่องการทําประชามติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ แตมลรัฐตาง ๆ 
ทีม่ีการออกเสียงประชามติก็จะกําหนดหลักเกณฑของการออกเสียงประชามติไวในรัฐธรรมนูญของ
แตละมลรัฐ ในประเทศฝรั่งเศสกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐเนื่องจากมีสภาพเปนรัฐเดี่ยว 
สวนประเทศสวิสเซอรแลนดก็ไดมีการกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐ 

สําหรับประเทศไทยก็ไดรับรับอิทธิพลเรื่องการจัดทําประชามติมาจากตางประเทศ โดยนํามา
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยรวม ๗ ฉบับ คือ ฉบับป ๒๔๙๒ ฉบับป ๒๕๑๑ 
ฉบับป ๒๕๑๗ ฉบับป ๒๕๓๔ ฉบับป ๒๕๔๐ ฉบับป ๒๕๔๙ และฉบับป ๒๕๕๐ แตเราไมไดนําเอา
หลักการออกเสียงประชามติของตางประเทศมาทั้งหมด เรานํามาปรับใชเพียงบางสวน ตัวอยางที่เห็น
ไดชดัเจนที่สุดและเปนประเดน็ที่อยูในความสนใจของประชาชนกค็อืกรณกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อทําหนาที่จัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
ไมไดบัญญัติใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติ ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับหลักการ
ทําประชามติทีว่ากฎหมายฉบับใดผานการออกเสียงประชามติ หากจะแกไขเพิ่มเติมจะตองจัดใหมี
การออกเสียงประชามติเชนเดียวกัน 

การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) ก็มีขอดอย
อยูบาง ทั้งนี้ เนื่องจากผูแทนของประชาชนอาจจะใชอํานาจไมตรงกับเจตนารมณหรือ
ความตองการของประชาชน ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศที่ใชระบบประชาธิปไตยโดย
ผูแทนจงึเปดโอกาสใหประชาชนไดกลับเขามามสีวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตยของตน
ในบางเรื่องที่ผูแทนของตนไดทําลงไป กระบวนการดังกลาวคือการออกเสียงประชามติ

การปกคร
อยบาง ทั้

ตยของตน
ประชามติ
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จุลนิติ

ในสวนทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินั้น การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักที่
สําคญั ๖ ประการ๒ ดวยกนั คอื (๑) เรื่องที่จะจัดทําประชามตมีิความสาํคญัและมผีลกระทบตอประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติและประชาชน (๒) ขอความที่จะขอความเห็นตองชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูมี
สิทธิออกเสียงสามารถตัดสินใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ ได (๓) ตองเปดโอกาสให
เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่องทีจ่ัดทําประชามติไดแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน (๔) ตองจัดใหมี
การลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ (๕) ตองไมเปนประเด็นหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือ
คณะบคุคล และ (๖) ตองนาํผลการออกเสยีงประชามตไิปดาํเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
ประชาชนผูมาออกเสียงประชามติ   

จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึง่ไดเคยมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามีประเดน็เรื่องใดท่ีสมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรงุ
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถึงแมวาประเทศไทยจะนําบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําประชามติมา
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญถึง ๗ ฉบับแลวก็ตาม แตประเทศไทยเคยมีประสบการณในการทําประชามติ
เพยีงคร้ังเดยีวคอืการออกเสยีงประชามตใิหความเหน็ชอบหรอืไมใหความเหน็ชอบรางรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปรากฏวาประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชบังคับ๓ ซึ่งในทรรศนะของผมแลวการทําประชามติคือ
ความสิ้นเปลืองเพราะผลลัพธท่ีไดจากการทาํประชามตไิมคุมคากับงบประมาณของแผนดนิท่ีสญูเสยีไป 
การทําประชามติเปนเพียงกระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียง

๒ โปรดดูรายละเอียดใน กฤช เอือ้วงศ, “พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย” วารสาร
พรรคการเมืองสัมพันธ, ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๕๐), หนา ๑๘ - ๒๒.

๓ ผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงจํานวน ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ เสียง (สิบสี่ลานเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสาม
รอยหกเสียง) ไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงจํานวน ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ เสียง (สิบลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่รอยสี่สิบเอ็ดเสียง) ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๕ ก ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ หนา ๘.
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พธิกีรรมที่สรางความชอบธรรมใหกบัเรื่องที่ทําประชามติเทาน้ันเอง คณุลองคดิดูซวิารางรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มีท้ังหมด ๓๐๙ มาตรา ประชาชนไดอานหรอืมีความเขาใจเนื้อหา
ท้ังหมดของรางรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาวหรอืไม ดงัน้ันผลท่ีไดจากการออกเสยีงประชามติจึงไมไดมาจาก
ความคิดเห็นโดยอิสระอยางแทจริงของประชาชน แตเปนไปตามอิทธิพลของอํานาจรัฐหรืออํานาจทุน 
ทัง้นี้ไมตองดูตัวอยางอืน่ไกลผมขอยกตัวอยางจากตัวของผมเองซึ่งอยูในฝายที่ไมรับรางรัฐธรรมนูญ 
เหตผุลที่ผมไมรบัเพราะผมไมชอบเนื้อหาในมาตรา ๓๐๙ เพยีงมาตราเดยีว โดยไมไดพจิารณาเปรยีบเทยีบ
กับเนือ้หาสาระในมาตราอื่น ๆ เลย เห็นไหมครับวาผมมีอคติกับมาตรา ๓๐๙ มาตราเดียวแตผมก็
ไมรับทัง้ฉบับ เพราะฉะนั้นผมไมแนใจวาคนแบบผมจะมีอีกเยอะหรือเปลา หรือในทางตรงกันขาม
คนที่รบัรางรฐัธรรมนญูฉบบัดังกลาวอาจจะมาจากชอบเน้ือหาในมาตราใดมาตราหนึ่งเพยีงมาตราเดยีว
โดยไมไดดูมาตราอื่นเลยก็ได คําถามก็คือวารัฐธรรมนูญทัง้ฉบับมี ๓๐๙ มาตรา มันเปนไปไมไดหรอก
ที่คนทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญทั้ง ๓๐๙ มาตรา 

เราลองคิดตอไปวาถาสมมติวาเราจะทําประชามติเปนรายมาตราเพื ่อใหประชาชนได
ทราบเนือ้หากอนการออกเสียงประชามติ เราจะออกแบบการทําประชามติอยางไร จะมีหลักเกณฑ
และวิธีการออกเสียงและนับคะแนนการออกเสียงประชามติอยางไร ลองคิดดูซิครับวาคงเปน
เรื ่องยุงยากมากทั ้งฝายรัฐทีเ่ปนผู จัดใหมีการออกเสียงประชามติและเปนการสรางภาระใหกับ
ประชาชนผูออกเสียงประชามติเปนอยางมาก และสิ่งสาํคญัก็คอืเน้ือหาในรฐัธรรมนูญจะมคีวามสมัพนัธกนั
ตั้งแตมาตราแรกถึงมาตราสุดทายหากไมเห็นชอบมาตราใดมาตราหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอเนื้อหา
ในภาพรวม หรือถาสมมติวาเราจะทําประชามติเปนรายหมวด เชน จะใหมีหมวดรัฐสภา หมวดคณะ
รฐัมนตร ีหรอืหมวดศาลหรอืไม เปนตน หากผลการออกเสยีงประชามตไิมรบัหมวดใดหมวดหนึ่งกจ็ะตอง
กลับมาเขยีนรฐัธรรมนญูใหมเพื่อใหมีเนื้อหาสอดคลองกนัและนาํกลบัไปใหประชาชนออกเสยีงประชามติ
อีกครั้งวาเห็นชอบกับเนือ้หาที่มีการแกไขใหมหรือไม จะเห็นไดวามันจะเปนกระบวนการที่หาจุดจบ
ไมได ซึ่งในประเด็นนี้ก็ถือเปนปญหาในการทําประชามติอีกประการหนึ่ง 

อยางไรก็ตามถาเราศึกษาการทําประชามติในตางประเทศเราอาจจะนําหลักการบางประการ
มาปรับใชกับการทําประชามติของประเทศไทยได ในที่นี้ผมขอยกตัวอยางการทําประชามติในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยรฐัธรรมนญูแหงสาธารณรฐัฝรั่งเศสฉบบัปจจุบนัคอืฉบบัป ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๓ บญัญตัไิว
วา “อํานาจอธิปไตยของชาตเิปนของประชาชนซ่ึงใชอาํนาจดงักลาวโดยผานทางสภาผูแทนราษฎรและ
โดยการออกเสยีงประชามติ” โดยในประเทศฝรัง่เศสน้ันเรือ่งที่จะนํามาใหประชาชนออกเสยีงประชามติ
มี ๔ กรณี โดยเปนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ ๓ กรณี และระดับทองถิ่น ๑ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางกฎหมาย เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๑ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติวา 

“มาตรา ๑๑ ตามคําเสนอแนะของรัฐบาลในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภาหรือโดยการเสนอ
รวมกันของทั้งสองสภา ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา กําหนดใหมี
การออกเสียงแสดงประชามตติอรางกฎหมายทกุฉบบัท่ีเกี่ยวกบัการจัดระเบยีบสถาบนัการเมอืงแหงรฐั 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายดานเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติหรือตอบริการสาธารณะเกี่ยวกับ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

เรื่องดังกลาวหรือจัดใหมีเพื่อการอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา ซึ่งแมไมขัดตอรัฐธรรมนูญแตก็จะ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตาง ๆ

เม่ือการออกเสยีงแสดงประชามตไิดจดัขึน้ตามขอเสนอของรฐับาล รฐับาลจะตองแถลงตอสภา
แตละสภากอนที่จะเปดใหมีการอภิปราย

เมือ่ผลการออกเสยีงแสดงประชามตเิปนการรบัรองรางกฎหมาย ประธานาธบิดแีหงสาธารณรฐั
เปนผูประกาศใชกฎหมายภายในกําหนดเวลาที่บัญญัตไิวในมาตรากอน”

กรณีที่ ๒ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๘๙ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส

“มาตรา ๘๙ สิทธิที่จะเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี และของสมาชิกรัฐสภา

รางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิของรัฐบาลหรือของสมาชิกรฐัสภาจะตองไดรบัความเห็นชอบจาก
สภาทั้งสองในเน้ือความอยางเดียวกัน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับไดภายหลังจากได
รับความเห็นชอบจากประชาชนดวยวิธีการออกเสียงลงประชามติแลว

อยางไรก็ตาม รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่เสนอโดยประธานาธิบดีอาจไมตองนํามาให
ประชาชนออกเสียงลงประชามติกไ็ด หากประธานาธิบดแีหงสาธารณรัฐตดัสนิใจท่ีจะเสนอใหทีป่ระชุม
รวมกันของสภาทั้งสองเปนผูพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมน้ัน ในกรณีนี้รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมจะไดรับความเห็นชอบใหใชบังคับไดก็ตอเมื่อไดคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวาสามในหาของ
จาํนวนสมาชิกทัง้สองสภาท่ีออกเสียงลงคะแนน ในกรณีทีม่กีารประชุมรวมกันนี ้ใหสาํนกังานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรทําหนาที่สํานักงานของที่ประชุมรวม

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สงผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดนจะกระทํามิได
การแกไขเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐไมอาจกระทําได”
กรณีที่ ๓ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในดินแดน เปนไปตาม

ที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๓ แหงรัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๕๓ สนธิสัญญาสงบศึก สนธิสัญญาทางการคา สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับ

องคการระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือขอตกลงที่มีผลผูกพันทางดานการเงินตอรัฐ สนธิสัญญา
หรือขอตกลงที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนกฎหมายสนธิสัญญาหรือขอตกลง
เกีย่วกบัสถานภาพของบคุคล สนธสิญัญาหรอืขอตกลงเกีย่วกบัการยกให การแลกเปลีย่น หรอืการผนวก
ดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบหรือสัตยาบันในรูปของรัฐบัญญัติ

สนธสิญัญาหรือขอตกลงดงักลาวจะมผีลใชบงัคบัไดกต็อเมือ่ไดรบัความเห็นชอบหรือสตัยาบนัแลว
การยกให การแลกเปล่ียนหรือการผนวกดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน

ผูมีสวนเกี่ยวของดวยเสียกอน”
กรณีที่ ๔ การออกเสียงประชามติระดับทองถ่ิน เดิมนั้นประเทศฝรั่งเศสไมมีการนําเอา

การออกเสียงประชามติมาใชในระดบัทองถิน่ ตอมาเม่ือมกีารแกไขรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๒๐๐๓ จงึไดมี
การนาํระบบการออกเสยีงประชามตมิาใชในองคกรปกครองสวนทองถิน่โดยบญัญตัไิวในมาตรา ๗๒-๑ ดงันี้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“มาตรา ๗๒-๑๔ รัฐบัญญัติกําหนดเงื่อนไขที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถใชสิทธิรองขอใหสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุประเด็นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในวาระการประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได

ภายใตเงื่อนไขที่กาํหนดไวในรฐับญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนาํ
รางมติหรือรางนิติกรรมทีอ่ยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอประชามติจากผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได

ในกรณีทีม่ีการเตรียมการที่จะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีรูปแบบพิเศษหรือจะ
แกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดาํเนินการดงักลาวอาจกระทาํไดโดย
การปรึกษาผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไดตามที่กําหนดในรัฐบัญญัต ิ
การเปล่ียนแปลงอาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชวธิกีารปรกึษาผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตั้ง
ไดเชนเดียวกันตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ”  

การออกเสียงประชามติถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งเชนเดียวกับ
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้ง เพียงแตมีลักษณะทีแ่ตกตางจากกระบวนการออกเสียงเลือกตั้งคือ
การออกเสียงประชามติเปนไปเพือ่เปดโอกาสใหผูบริหารประเทศไดปรึกษาหารือกับผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งโดยตรงดวยการตั้งคําถามหรือขอใหแสดงความคิดเห็นในรางกฎหมายสําคัญ ๆ บางประเภท 
เชน การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๙๐ มาตรา 
กอนทีจ่ะนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเนื้อหา
สาระประกอบการตัดสนิใจในการออกเสียงประชามติ ซึง่ในประเด็นนี้ผมถือวาเปนประเด็นทีม่ี
ความสําคัญประการหนึง่ในการทําประชามติทีส่มควรจะไดนํามาปรับใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุลนิติ : ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมา กลาวคือ กรณี
การใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ 
ซึง่เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวา
ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ปญหาและอุปสรรคก็อยางทีผ่มเรียนใหทราบแลววา โดยปกติแลว
เวลาผมสอนหนังสือก็มักจะบอกกับนิสิตวาคนไทยเราฉลาดกวาคนฝรั่งเศสเยอะ คนฝรั่งเศสสติปญญา
สูคนไทยไมไดเพราะเมื่อตอนที่ฝรั่งเศสเขารางรฐัธรรมนูญเมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) นัน้ ประธาน

ในทรรศนะของผมแลวการทําประชามติคอืความสิน้เปลืองเพราะผลลัพธทีไ่ดจากการ
ทําประชามติไมคุมคากับงบประมาณของแผนดินที่สูญเสียไป การทําประชามติเปนเพียง
กระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียงพิธีกรรมที่
สรางความชอบธรรมใหกับเรื่องที่ทําประชามติเทานั้นเอง

รศน
ร ชาม

ในทร
ทําป

ธกรรมท

๔ รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

คณะกรรมการยกรางรฐัธรรมนญูบอกวาเนือ่งจากตองนาํรางรฐัธรรมนญูออกไปใหประชาชนออกเสยีง
ประชามติเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญตองสั้นกระชับและมีเฉพาะสาระสําคัญเทาน้ัน ซึ่งถาเราไปเปดดูใน
รฐัธรรมนญูของฝรัง่เศส ในหมวดทีเ่กีย่วกับสมาชกิรฐัสภา เชน สภาผูแทนราษฎรจะกําหนดไวเพยีงสอง
สามมาตราเทานัน้ โดยจะกาํหนดไวเฉพาะหลกัการสาํคญัวาสภาผูแทนราษฎรเปนตวัแทนของประชาชน
ในแตละจังหวัด สวนรายละเอียดหรือหลักเกณฑในการคัดเลือก จํานวนเงินคาตอบแทน เงินประจํา
ตําแหนงและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังน้ันจึงมีการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อขยายความของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีความชัดเจนขึ้น ฉะน้ันบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จึงมีประมาณสองสามมาตรา
เทานั้น สวนรายละเอียดอยางอื่นจะกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด เพราะตองการ
ใหมเีฉพาะหลักการใหญ ๆ  ทีม่คีวามสําคญัในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ทัง้นี ้เพือ่ใหประชาชนเขาใจไดวา ส.ส. 
เปนตวัแทนของประชาชนในประเทศแต ส.ว. เปนตวัแทนของประชาชนในทองถิน่ กลาวคอื มกีารเลือก
ตัง้ในทองถิน่เพือ่เขามาเปนสมาชิกสภาทองถิน่ แลวสมาชิกสภาทองถิน่มาเลือกตัง้กนัเองเพ่ือเขามาเปน 
ส.ว. นี่คือหลักการสําคัญ สวนจะมีสมาชิกจํานวนเทาไหร หรือจะแบงเขตเลือกตั้งอยางไร ใหออกเปน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด ซึ่งทุกอยางในรัฐธรรมนูญป ค.ศ ๑๙๕๘ ของประเทศฝรั่งเศสจะ
เปนในลักษณะเชนนี้ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสจึงมีเพียง ๘๐ – ๙๐ มาตราเทานั้น

ยอนกลับมาที่คําถามวาในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมานั้นมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไรบาง ปญหานั้นมีแนนอนครับถาเราจะทําประชามติกันจริง ๆ และถาตองการไดเสียงที่
ชัดเจนของประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นควรตองส้ันกระชับและมีเฉพาะหลักการใหญ ๆ ที่สําคัญเทานั้น 
ถาวางหลกัการใหญไวในรฐัธรรมนญูไดแลว จงึไปออกกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูซ่ึงจะออกมาอยางไร
กไ็มมทีางท่ีจะขัดกบัหมายแมบทไดถาหลักการน้ันดแีลว เพราะฉะน้ันปญหาของการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คอื 

  ประการแรก รัฐธรรมนูญฯ มีความยาวเกินไปประชาชนไมสามารถที่จะทําความเขาใจ
ไดดีพอทุกมาตรา ฉะน้ันประชาชนก็จะถูกครอบงําโดยทําใหเชื่อวารัฐธรรมนูญนั้นดีหรือไมดี 
ถูกหรือผิด ซึ่งที่ผานมาจะเห็นไดวามีคนบางกลุมออกมาเรียกรองใหควํ่ารัฐธรรมนูญ แตอีกกลุมหนึ่ง
ออกมาเรียกรองใหรับรัฐธรรมนูญ แลวบังเอิญในชวงเวลาน้ันเร่ิมมีความแตกแยกทางการเมือง มีการ
แบงแยกเปนสี แตละสีตางก็ออกมาเรียกรองจะใหเปนอยางน้ันอยางน้ี ซึ่งตรงน้ีจะตางจากเม่ือตอนท่ี
รางรฐัธรรมนญูป ๒๕๔๐ ทีผ่มจําไดจะมเีพยีงสเีขยีวเทานัน้ทีอ่อกมารณรงคใหมกีารรางรฐัธรรมนญูใหม 
ซึ่งตอนนั้นก็มีบทบัญญัติเรื่องประชามติเชนกัน แตกําหนดไววาหากรัฐสภาไมเห็นกับรางรัฐธรรมนูญ
จึงคอยนําไปใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ เมื่อรัฐสภารับรัฐธรรมนูญนั้นแลวจึงไมมีการทํา
ประชามติ ฉะนัน้เม่ือตอนรางรฐัธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ จงึไมมใีครตอตานเพราะมีวธิกีารนําเสนอท่ีดมีาก 
ซึง่ตอนนัน้ยงัจาํไดวาตนเองไดทาํวจิยัใหกบัหนวยงานของรฐัแหงหนึง่ และทาํใหกบัคณุหมอประเวศ  วะสี 
ที่ออกไปเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องประชามติโดยเริ่มมีการใหความรูกับประชาชนวาในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมควรจะมีอะไรบางที่เปนประโยชนกับประเทศ เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะพอมองเห็นภาพ
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จุลนิติ

ในการจัดทาํรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึง่มกีารประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนมาตลอด การทํา
ประชามติจึงไมมีความจําเปน 

ประการที่สอง เราจะเหน็ไดวาตวัสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู (ส.ส.ร.) ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๐ เองกด็ี 
หรือการรัฐประหารก็ดี ตางก็เปนเรื่องที่ขัดแยงกันและขัดใจคนบางกลุมเพราะการทํารัฐประหารแลว
มาฉีกรัฐธรรมนูญทีด่ีทีสุ่ดของประเทศไทยฉบับหนึ่งไปโดยไมมีคําตอบ ทําใหทุกอยางจบสิ้นลงตองมา
รางรัฐธรรมนูญกันใหม

ประการทีส่าม รฐัธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ เขยีนขึ้นมาภายใตบรรยากาศท่ีรบีเรงภายใตเหตกุารณ
ความวุนวายทางการเมืองที่มีความเห็นแตกแยกกันจึงแตกตางจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ แมวา
จะมีการพยายามทําใหเหมือนแตก็ไมใช เพราะคนที่มารางรัฐธรรมนูญตางก็มีทีม่าซึ่งแตกตางกัน 
กลาวคือสวนหนึ่งมาจากการสรรหาจากนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ อีกสวนหนึ่งมาจากการ
แตงตัง้โดย คณะมนตรีความมัน่คงแหงชาติ (คมช.) ทีเ่ห็นวาบุคคลนัน้มคีวามรูความสามารถทีจ่ะ
รางรัฐธรรมนูญได ซึ่งบางคนเมื่อเปน ส.ส.ร. ไดไมกี่วันก็ถูกศาลพิพากษาจําคุก ลมละลาย หรือทุจริต 
ก็ตองสิ้นสุดจากการเปน ส.ส.ร. ไป แลวตองตั้งคนใหมเขามาแทน เมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว

ในมาตรา ๓๐๙ ท่ีเปนเรื่องเก่ียวกับการนริโทษ
กรรมกไ็มมีใครรูวามท่ีีมาจากไหนและไมมใีคร
ตอบได เพราะฉะนั้นตวัรฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๕๐ 
จึงเปนรัฐธรรมนูญที่ไมสะอาด การออกเสียง
ประชามติจึงเปนกระบวนการฟอกรฐัธรรมนญู
ให สะอาดเท านั ้นเอง ซึ ่งกระบวนการที ่
ผูรางรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) ป ๒๕๔๙ 
ได กําหนดใหตั ้ง ส .ส .ร . ขึ ้นมาทําหนาท ี ่

รางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ผูรางรัฐธรรมนูญนั้นมองเห็นแลววาจะตองถูกตั้งคําถามวารัฐธรรมนูญฯ
ป ๒๕๕๐ นัน้มีทีม่าไมถูกตองไมใสสะอาดจึงตองการใหประชาชนออกเสียงประชามติ เพราะฉะนั้น
การออกเสียงประชามติทีถู่กนาํมาใชเมือ่ป ๒๕๕๐ จึงไมใชการออกเสียงประชามติ ในความหมาย
แบบตะวันตก กลาวคือไมใชเพื่อใหประชาชนไดตัดสินอนาคตของตัวเองหรือวาไดเลือกรัฐธรรมนูญ
ของตัวเอง แตเปนอะไรบางอยางที่ผมมองวาเปนการฟอกรัฐธรรมนูญใหสะอาด ถาสมมติวาประชาชน
ออกเสียงประชามติไมเห็นดวยกับรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ ก็กําหนดให คมช. เลือกรัฐธรรมนูญฉบับใด
ฉบับหนึ่งขึ้นมาใชได ผมยังไมแนใจเลยวาถาวันนั้น ส.ส.ร. ไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ วาถาออกเสียงประชามติไมผานใหนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
กลับมาใชใหม ผมวารฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๕๐ อาจจะไมผานการทาํประชามตดิวยซํ้าไปเพราะประชาชน
สวนใหญจะคุนเคยกับรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งวันนั้นเราอาจจะไดรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ กลับมา
แบบเดิมก็ได 
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ฉะนั้นผมถือวากระบวนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ที่เกิดขึ้นมานั้น
เปนกระบวนการทีไ่มใชประชามตใินความหมายแบบตะวนัตกไมควรจะนบัดวยซํา้วาเปนการออกเสยีง
ประชามติเพราะวาเราไมเคารพกฎกติกาอะไรเลย ตั้งแตหลักเกณฑในการออกเสียงประชามติ 
กระบวนการทุกอยางทุกขั้นตอน แมกระทั่งในภายหลังที่นึกอยากจะแกไขรัฐธรรมนูญฯ ก็แกโดยที่ไม
ไดนกึเลยวาเราไดทาํประชามตไิปแลว ซึง่ถาไมดกีค็วรแกไขเสยีแตตอนนัน้ไมใชมาแกไขเมือ่ผานการทาํ
ประชามตไิปแลว ซึง่ตรงนีผ้มคิดวาไมถกูตอง อยางในยโุรปบางประเทศ เชน ฝรัง่เศสกฎหมายทีม่าจาก
การออกเสยีงประชามตจิะอยูในระดบัทีส่งูกวากฎหมายทีม่าจากรฐัสภาดวยซ้ําไป เพราะถอืวาประชาชน
ใหความเห็นชอบรวมกันอีกรอบหนึ่ง สถานะของกฎหมายจึงสูงกวา และในบางครั้งถามีการขัดแยงกัน
ระหวางกฎหมายที่ผานการทําประชามติกับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ศาลอาจ
จะตีความวากฎหมายที่มาจากประชาชนอยูในลําดับศักดิ์ที่สูงกวาดวย

จลุนติ ิ: ตามทีฝ่ายการเมอืงไดมกีารเสนอใหมกีารจัดทาํรฐัธรรมนญูฉบับใหมโดย
ไมไดมกีระบวนการในการขอประชามตเิปนเบ้ืองตนกอน (การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฯ 
มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. นนัทวฒันฯ : ถาจะใหมกีารแกไขรฐัธรรมนญูฯ ใหดแีละเหมาะสมจรงินัน้ตองบอกวา
กฎหมายนัน้มาอยางไรกต็องไปอยางนัน้ กลาวคือ ถากฎหมายน้ันมาโดยวิธกีารออกเสยีงประชามตหิาก
จะยกเลิก หรือแกไขก็ตองทําประชามติ ตองถามคนทั้งประเทศที่เขาลงประชามติกอนวาควรจะแกไข
หรือไม เวนแตจะเปนการแกไขเล็กนอยที่ไมกระทบโครงสรางหรือสาระสําคัญของกฎหมายนั้นจะไม
ทาํประชามตกิไ็ด แตถาเปนการแกไขเนือ้หามากและกระทบโครงสรางกต็องทาํประชามต ิฉะนัน้ถาเรา
ยึดหลักการนี้ก็ไมควรจะมีระบบการออกเสียงประชามติดวยซํ้าไปเพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดทําประชามติมาก 

การแกไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น๕ อาจจะไม
คอยมปีระเดน็มากเทาไหร แตกเ็ปนทีน่าสงสยัเหมอืนกนัวาการแกไขหลกัเกณฑเกีย่วกับการเลอืกต้ังนัน้
จะถือวาเปนการแกไขในสวนสาระสําคัญหรือไมก็ไมทราบ แตในเวลานั้นไมมีการออกเสียงประชามติ 
ฉะนัน้จงึถอืวาทาํประชามตเิฉพาะในตอนรบัรฐัธรรมนญูเทานัน้เอง สวนเวลาแกไขนัน้จะทาํเชนไรกแ็ลว
แตไมตองออกเสียงประชามติก็ได 

สาํหรบัผมแลวประเดน็คาํถามนีผ้มเหน็วาไมถกูตองทีร่ฐัธรรมนญูฯ ซึง่มาจากการทาํประชามติ 
การจะแกไขกต็องทาํประชามต ิไมใชจะแกไขหรอืยกเลกิโดยรฐัสภาเทานัน้ แตถาถามวาควรทาํประชามติ
หรือไม สําหรับผมแลวคิดวาไมควรทําเชนกัน เพราะก็อยางที่ผมบอกวาทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ 

๕ ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒ ครั้ง 
คือ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เกี่ยวกับ
การทําหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐).
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จุลนิติ

เนือ่งจากการทําประชามติในแตละครัง้จะสิน้เปลืองงบประมาณมากจึงไมควรทีจ่ะมีการทําประชามติ
กันบอย ๆ เพราะบางครั้งเมื่อทําประชามติไปแลวไมนานก็ตองมาเลือกตั้งกันใหมทําใหตองเสียเงิน
งบประมาณที่ใชไปกบัการเลอืกตั้งอกีเยอะแยะมากมาย ลองนกึดวูาถาเราตองทาํประชามตใินการแกไข
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้วาจะใหมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม เราก็จะเสียงบประมาณไป
กับการทําประชามติกวาสองพันลานบาท ถาสมมติวา ส.ส.ร. เขียนวาถารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับแลว

ใหยุบสภา และเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต
วันยุบสภา เราก็ตองเสียงบประมาณไปกับ
การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตองใชเงินในการ
เลอืกตั้งเปนหมื่นลานภายในระยะเวลาสบิสองเดอืน
ซึ่งมันไมใชไมควรจะเปนแบบนั้น ผมเคยไป
บรรยายหลายที ่แต ม ีคนบอกว าผมตีราคา
ประชาธิปไตยเปนตัวเงินเทานั้น ผมก็บอกวามัน
ไมใชหรอก เพราะถาเราดกูารออกเสยีงประชามติ

ท่ีผานมาการทาํประชามตนิัน้จะไดความเหน็จากประชาชนจรงิหรอืไมก็ไมรู แตสาํหรบัผมคดิวาไมไดรบั
ความจริงแนนอน เพราะคิดวารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ นั้นยาวเกินไปมีเนื้อหามากถึง ๓๐๙ มาตรา 
ซึ่งคงไมมีประชาชนคนใดอานทั้งหมดทุกมาตราเปนแน ฉะนั้นคนที่มาลงประชามติเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ตาม ตางก็ลงประชามติตามความคิดของตัวเองโดยไมไดดูหรืออานรัฐธรรมนูญมาแตอยางใด 
หรอืบางคนอาจจะดมูาบางแตกน็อยมาก เพราะฉะนั้นจะถอืวาการทาํประชามตทุิกคนเหน็ดวยท้ังหมด
คงไมใช 

ถาเราทําแบบรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งในตอนนั้นจะเห็นไดวาไดมีคณะกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นไปตามจังหวัดตาง ๆ แลวนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ
มาสรุปอีกครั้งหนึ่งวาประชาชนเห็นดวยหรือไมกับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ เมื่อสรุปแลวก็มีการลงพิมพ
ในหนังสือพิมพเพื่อชี้แจงใหประชาชนทราบวาในแตละจังหวัดแตละภูมิภาคประชาชนมีความเห็น
ในประเด็นนี้อยางไร แลวนําประเด็นความเห็นของประชาชนนั้นไปเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ 
ผมวาอยางนี้ทําไดและดีกวาการทําประชามติดวยซํ้าไป เพียงแตตองใหกระบวนการเปนไปในทางที่
กวางขึ้นเทานั้นเอง เพราะการทําประชามติทายที่สุดแลวก็คือพิธีกรรมนั่นเอง

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทกุฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการออกเสยีงประชามตสํิาหรบัประเทศไทยสามารถสะทอนถงึ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามต ิ

ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถาจะมีการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คงจะเหมือน
เดมิไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะการทาํประชามตกิเ็ปนเพยีงกระบวนการแคนั้นเอง ดงันั้น ในรฐัธรรมนญู
ฉบับใหมจะตองเขยีนใหละเอยีดชดัเจนวาจะใหมีการออกเสยีงประชามตใินเรื่องอะไรบาง เชน กฎหมาย
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จุลนิติ

ทีม่าจากการเขาชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนตองมีการทําประชามติหรือไม หรือจะใหเปนเชนไร
ก็ตองกําหนดใหชัดเจน แตสาํหรับผมแลวคิดวาการทําประชามติไมใชเรือ่งใหญทีจ่ะตองกําหนดไวใน
รฐัธรรมนญู แตในวันน้ีคงไปคดัคานหรือตานทานอะไรไมไดแลวเพราะไดมีการทาํประชามตมิาครั้งหนึ่ง
แลวซึ่งถาไปคดัคานกเ็หมือนจะเปนการไปจํากัดหรอืตดัสทิธขิองประชาชน ฉะน้ันท่ีมีอยูเชนเดมิก็ดแีลว
ไมมีปญหาอะไร เพราะเปนแคกระบวนการเทานั้นเอง 

ในรัฐธรรมนูญฉบับแกไขนี ้อาจจะตองเขียนกําหนดไวเลยวาถ าสมมติว าม ีการแกไข
รัฐธรรมนูญในสวนที ่กระทบถึงสาระสําคัญหรือหลักการสําคัญทีม่ีอยูในรัฐธรรมนูญนั้นจะตอง
ใหประชาชนออกเสียงประชามติกอน เพราะในเมื ่อรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จะตองผาน
กระบวนการออกเสียงประชามติ ฉะนั้นในการแกไขที่กระทบถึงสาระสําคัญที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ
ก็ตองใหประชาชนออกเสียงประชามติดวย โดยอาจจะตองเขียนเปนหลักการใหมเพิ ่มเติม
เขามาในรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งถาเราเคารพหลักเจตนารมณของประชาชนหรือหลักประชาธิปไตย
ในทางตรงแลว เม่ือรฐัธรรมนูญกาํหนดไวอยางไรกต็องปฏบิตัติามนั้น เชน สมมตวิารฐัธรรมนญูฉบบัแกไข
เพิ่มเติมนี้กาํหนดไววานกัการเมอืงท่ีทุจรติคอรรปัชนัเม่ือศาลไดมีคาํพพิากษาแลว หามอภยัโทษเดด็ขาด
ไมวากรณใีด ๆ ซึง่ตรงนีผ้มคิดวาควรจะเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเลยวาหามออกเสียงประชามติ 
ซึ่งถากฎหมายเขาสูสภาแลวหากสภาแกไขก็ขัดกับเจตนารมณของการออกเสียงประชามติตั้งแตตน
เพราะรัฐธรรมนูญตองมีหลักการมีเจตนารมณที่สําคัญ ถาประชาชนเห็นดวยแลวเวลาจะแกไขก็ตองให
ประชาชนเห็นดวยเชนกัน  
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จุลนิติ

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร

รศ .  ดร .  สิริพรรณฯ :  การออกเสียงประชามติ 
(Referendum) เปนรปูแบบหนึ่งของกระบวนการปกครองตามหลกั 
“ประชาธปิไตยโดยตรง” (Direct Democracy) อันเปนรปูแบบท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธปิไตยไดเขามามสีวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องทีม่ีความสําคัญและยากตอการตัดสินใจ
โดยระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่
สมาชกิรฐัสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเห็นวาเปนประเดน็ท่ีสาํคญั
เกินกวาจะใหผูแทนเปนผูตดัสินใจหรอื ผลของการตดัสนิใจน้ันยากท่ี
จะเปนทีย่อมรับของทุกฝาย ก็จะมีการคืนอํานาจในการตัดสินใจให
แกประชาชนชั่วคราว 

โดยรปูแบบการออกเสียงประชามตสิามารถแบงได ๒ ประเภท
คือ ประชามติที่เสนอโดยผูแทนประชาชนซึ่งก็คอืฝายนิติบัญญัติ
หรือฝายบรหิาร (Legislative referendum) ซึง่ใหอาํนาจรฐัสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ อันเปน
รูปแบบเดียวกับรูปแบบการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ และ
ประชามติที ่เสนอโดยประชาชน (Popular Referendum) 
ซึ ่งใหอํานาจประชาชนเปนผู เสนอใหมีการออกเสียงประชามติ

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สําเรจ็การศกึษา รฐัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, M.A. (Comparative Politics) Johns Hopkins University, 
Ph.D. Kyoto University. ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

รองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี๑
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ในเรื่องใด ๆ  ท่ีประชาชนเห็นวาควรมีสวนรวมในการตดัสนิใจดวยตนเอง ตวัอยางเชน การเสนอใหมกีาร
ออกเสยีงประชามตขิองประชาชนชาวซรูคิ (Zurich) ประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๑ วาจะยงั
ยอมใหการชวยเหลือในการฆาตัวตาย (Assisted Suicide) ซึ่งเปนเรื่องถกูกฎหมายมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๑ 
ยังเปนการกระทาํโดยชอบดวยกฎหมายอยูหรอืไม (สาํหรบัในสวติเซอรแลนด อนญุาตเพยีงการชวยเหลอื
ในรูปเครื่องมือ เชน ยา แตไมอนุญาตใหแพทยหรือผูอื่นเปนผูลงมือกระทํา) 

ทั้งนี้ ประเด็นที่จะสามารถนํามาจัดทําประชามติได มีเกณฑพิจารณาสําคัญ คือ 
๑) ตองเปนเรือ่งที่มีความสําคัญอยางสูง แตควรหามเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายการเงิน 

การเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญากับตางประเทศ และการอภัยโทษตัวบุคคล เพื่อมิใหการออกเสียง
ประชามติทับซอนกับการเลือกตั้งหรือการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเพื่อปองกันมิให
ผูมีอํานาจไดใชกระบวนการออกเสยีงประชามตสิรางความชอบธรรมในการเขาสูตาํแหนงหรอืการรกัษา
สถานภาพตําแหนงของตนเอง

๒) ขอความทีจ่ะขอความเหน็ตองชดัเจนเพยีงพอท่ีจะทําใหผูมสีทิธอิอกเสยีงสามารถตดัสนิ
ใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้นได 

โดยเงื่อนไขที่รฐัตองดาํเนนิการ คอื ตองเปดโอกาสใหผูเหน็ชอบและไมเหน็ชอบในเรื่องที่จะจดัทํา
ประชามติไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตองนําผลการออกเสียงประชามติไปดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่มาลงประชามติ

จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึง่ไดเคยมีบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทศันะของทานมคีวามเห็น
วามีประเดน็เรื่องใดท่ีสมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพจิารณาปรับปรงุ
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รศ. ดร. สิริพรรณฯ : เมือ่พิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซึง่ไดเคยมบีัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาทีผ่านมายังมีการเปดชองใหมีการ
ออกเสียงประชามตินอย ทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับหลักการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
แลว และนํามาเพือ่ปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้นัน้ 
อาจพิจารณาได ๒ ประการ ดังตอไปนี้ 

ประการที่ ๑ การนําหลักการออกเสียงประชามติมาปรับใชในระดับทองถิ่น 
การออกเสียงประชามติในระดับทองถิน่นัน้ มคีวามสําคัญตอการพัฒนาทองถิน่เปนอยางมาก 

เนือ่งจากประชาชนในทองถิ่นนั้นจะเปนผูทีรู่และเขาใจปญหาในทองถิ่นดีทีสุ่ด ในทีนี่้ขอยกตัวอยาง
ประเทศสวิตเซอรแลนดซึ่งเปนประเทศที่ถือไดวาเปนตัวอยางของการออกเสียงประชามติโดยเฉพาะ
ในระดับทองถิ่น ทั้งนี้ เปนผลมาจากประเทศสวิตเซอรแลนดไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งจํานวน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป สามารถเขาชื่อกันเพื่อใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
เกีย่วกับกฎหมายหรือการดําเนนิกิจการใด ๆ ของรัฐได ตัวอยางเชน การออกเสียงประชามติของ
ประชาชนในตําบล Riehen ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเรื่องที่นายกเทศมนตรีไดมีนโยบายดึงดูด
นักทองเที่ยวโดยไดเชิญศิลปนมาทํางานศิลปะในเมือง และไดมีการนําผามาคลุมตนไมออกมาเปน
งานศิลปะแบบโมเดิรนอารต (modern art) ซึ่งปรากฏวาทําให Riehen เปนทีรู่จักของนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น นายกเทศมนตรจีงึตองการตอบแทนศลิปนดวยการซื้อรปูภาพซึ่งมรีาคาคอนขางสงูเพื่อนาํ
มาติดไวท่ีศาลากลาง แตปรากฏวาประชาชนของ Riehen ไมเหน็ดวยกับนายกเทศมนตร ีจึงไดเสนอให
มีการออกเสียงประชามติวาจะอนุมัติใหนายกเทศมนตรีซื้อรูปภาพดังกลาวหรือไม ซึ่งผลการออกเสียง
ประชามติ ประชาชนไมเห็นชอบใหซื้อภาพดังกลาวเนื่องจากตางมีความเห็นวาควรนําเงินจํานวนนั้น
ไปสรางหองสมุดประชาชนหรือขยายบริการของโรงพยาบาลซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนมากกวา 

ดงัน้ัน จงึควรกาํหนดเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการมสีวนรวมทางการเมอืงโดยตรง
ดวยการใหสทิธปิระชาชนสามารถเขาชื่อเสนอขอใหมกีารออกเสยีงประชามตใินเรื่องท่ีมผีลกระทบ
ตอประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหมกีารนาํหลกัการทําประชามติมาปรบัใชในระดับทองถิ่นได ซึ่งจะชวย
ใหประชาชนในแตละพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือวางกฎเกณฑที่เปน
ประโยชนตอทองถิ่นของตนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น

ประการที่ ๒ ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ
การทีร่ัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๕ กําหนดใหการออกเสียงประชามติอาจจัดใหเปนการ

ออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออก
เสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได นั้น ทําใหการนําผลการ
ออกเสียงประชามตไิปบงัคับใชในบางกรณยัีงขึ้นอยูกบัการตดัสนิใจของคณะรฐัมนตร ีซ่ึงอาจสงผล
ใหประชาชนขาดศรัทธาในการออกเสียงประชามติ และอาจจะกลายเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยที่ไมไดเกิดประโยชนใด ๆ อันเปนแนวทางที่แตกตางกับการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
ทีส่วนใหญจะกําหนดใหผลของการออกเสียงประชามติมีผลผูกพันและบังคับใชทันที เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการออกเสียงประชามติสามารถทําไดในระดับมลรัฐเทานั้น ไดกําหนดใหเมื่อการ
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จุลนิติ

ออกเสียงประชามติเสร็จสิ้นแลวตองนําผลของการออกเสียงประชามติมาบังคับใชภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันที่ไดมีการประกาศแจงผลการออกเสียงประชามติ เปนตน

ประการที่ ๓ การออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน
เนือ่งจากการพิจารณารางกฎหมายท่ีเสนอโดยประชาชนของประเทศไทย ตามรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 
๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ ทําให
รางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนตองผานกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งเนื้อหาของ
กฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนและผานการพจิารณาของรฐัสภาอาจไมตรงกบัเจตนารมณของประชาชน
ผูเขาชื่อเสนอรางกฎหมายได ในขณะที่ประเทศสวิตเซอรแลนดไดกําหนดใหรางกฎหมายที่เสนอโดย
ประชาชน ตองผานการออกเสียงประชามติเทาน้ัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเปนผูตัดสินใจ
ในขัน้ตอนสดุทายวาจะยอมรบัรางกฎหมายทีม่ผีูเขาชือ่เสนอกนัมานัน้หรอืไม นอกจากนีห้ากรฐัสภา
จะแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิกฎหมายทีเ่สนอโดยประชาชนแลว กจ็ะตองใหประชาชนออกเสยีงประชามติ
กอนดวยเชนกัน 

แตอยางไรก็ตาม หากจะยอมรับแนวคิดการออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายที่ เสนอ
โดยประชาชนแลว ก็อาจมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มจํานวนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายจากเดิม เพราะหาก
การเสนอกฎหมายทําไดงายเกินไป ก็จะมีกฎหมายที่ประชาชนเสนอเขามามาก และจะตองมีการ
ออกเสียงประชามติมากขึ้นตามไปดวย ตัวอยางเชน กําหนดใหรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ตองผานการพิจารณาของรัฐสภา และรางกฎหมายที่
เสนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ตองผานการออกเสียงประชามติ
จากประชาชน เปนตน

จลุนติ ิ: ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยท่ีผานมา กลาวคือ กรณีการ
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวายังมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : จากสาระสําคัญของการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถตั้งขอสังเกตซึ่งอาจถือเปนขอจํากัดของการออกเสียงประชามติ
ครั้งนี้ได ๓ ประเด็น ดังนี้

ประการที่ ๑ ประเด็นในการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติเพื่อใหประชาชนไดพิจารณาวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับ

รางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางข้ึนทั้งฉบับ เปนการออกเสียงประชามติที่ผิดหลักการ
ในการออกเสียงประชามติ กลาวคือ การกําหนดประเด็นในการออกเสียงประชามติตองทําใหสั้น 
ชัดเจน และเขาใจงาย ตัวอยางเชน จะอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีหรือไม หรือจะยอมรับการแตงงาน
ของคนรักรวมเพศหรือไม เปนตน ซึ่งเปนคําถามลักษณะตรงไปตรงมา แตประเด็นในการออกเสียง
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ประชามติครั ้งทีผ่านมาเปนไปไมไดทีป่ระชาชนจะเขาใจเนื ้อหาของรางรัฐธรรมนูญที่นํามาให
ลงประชามติทั้ง ๓๐๙ มาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ ๑๙ วัน กอนออกเสียงประชามติ ดังนั้น การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญ จึงควรกําหนดเฉพาะประเด็นทีจ่ะมีการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกทีม่ีความสําคัญเทานั้น 
ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณไดชัดเจนมากกวา 

ประการที่ ๒ เงื่อนไขในการนําผลการออกเสียงประชามติไปบังคับใช
การออกเสียงประชามตินัน้ตองทําใหประชาชนที่ไปออกเสียงรูวาถาเขาเลือกแบบนี้แลวจะได

อะไร หรือถาเลือกอีกแบบหน่ึงแลวจะไดอะไร เพราะฉะน้ัน การกําหนดเง่ือนไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พจิารณารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยท่ีไดเคยประกาศใชบงัคบัมาแลวฉบบัใดฉบบัหนึ่งมาปรบัปรงุ
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” จึงทําใหการออกเสียงประชามติ
ในครั้งนีเ้ปนการออกเสียงประชามติทีไ่มเปนธรรม และเอาเปรียบประชาชนซึง่มีสิทธิออกเสียง
โดยไมมีทางเลือกอ่ืนมากกวารับ ๆ  ไปกอน เน่ืองจากหากไมรับอาจจะไดรัฐธรรมนูญฉบับท่ีเลวรายกวา 
หรือการอางการเลือกตั้งเปนตัวประกัน เชน การอางวาควรออกเสียง “เห็นชอบ” เพื่อใหมีการเลือก
ต้ังตอไปทั้งท่ีไมเกี่ยวของกนั เพราะอยางไรก็ตองมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญเพื่อจัดการเลอืกตั้งอยูแลว

ประการที่ ๓ การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
การออกเสียงประชามติตามรฐัธรรมนูญ (ฉบบัชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นี ้ไมมกีารระบหุลกัเกณฑ

และวธิกีารในการเปดโอกาสใหท้ังฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบกับรางรฐัธรรมนูญไดแสดงความคิดเหน็
อยางเทาเทียมกัน ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญของการออกเสียงประชามติที่จะตองมีกระบวนการในการ
สรางความรับรูในทุกดานใหแกประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงประชามติ
ในเรื่องนั้น แตไดกาํหนดไวเพยีงวาใหสภารางรฐัธรรมนญู (ซึ่งเปนผูจดัทํารางรฐัธรรมนญูและมีหนาที่ตอง
รณรงคใหประชาชนเห็นชอบ) ทําหนาท่ีเผยแพรรางรฐัธรรมนูญท่ีจัดทําขึ้นใหมน้ันมีสาระสาํคญัอยางไร 
และมคีวามแตกตางกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อยางไรเทาน้ัน ทําใหการ
ออกเสียงประชามติในครั้งท่ีผานมาประชาชนสวนใหญจึงยังคงไดรบัขอมลูเพยีงดานเดยีว และไมคอย
ไดมีโอกาสรับทราบถึงขอดีและขอเสียของรางรัฐธรรมนูญมากนัก

ในขณะทีก่ารออกเสียงประชามติในตางประเทศ จะมกีระบวนการทีใ่หทัง้ฝายทีเ่ห็นดวยและ
ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทียมกันและภายใตทรัพยากรที่ใกลเคียงกัน
ในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน เชน การออกเสียงประชามติในประเทศฝรั่งเศส จะตองมี
การตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศยัอาํนาจรฐับญัญตัิวาดวยการออกเสยีงประชามตอีิกครั้ง เพื่อกาํหนด
รายละเอียดในการออกเสียงประชามติในแตละเรื่อง เชน งบประมาณในการออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติ ในตางประเทศ จะมีกระบวนการที ่ใหทัง้ฝายทีเ่ห็นดวย
และไมเหน็ดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทยีมกันและภายใตทรัพยากร
ที่ใกลเคียงกันในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน

การออก
แล ไมเหน็
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : 
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

องคกรผูรับผิดชอบในการออกเสียงประชามติ การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินงบประมาณสนับสนุนเพ่ือ
นําเสนอความคิดเห็นของทั้งฝายเห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติในเรื่องนั้น ๆ 
หรือการออกเสียงประชามติในประเทศสหรัฐอเมริกา จะตองมีการจัดเวทีประชาพิจารณ (Pubic 
Hearing) แสดงความคิดเห็นในระดับทองถิ่น เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาประชาชนสามารถตัดสินใจ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี  

จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไมไดมีกระบวนการในการขอประชามติเปนเบื้องตนกอน (การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติใหความ
เห็นชอบจากประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสม
หรือไม เพียงใด

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : ความจริงแลวเร่ืองน้ีเก่ียวของโดยตรงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ซึง่กาํหนดเปดชองใหมกีารเสนอแกไขรฐัธรรมนญู
ได ๓ ชองทาง คือ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของทั้งสองสภา) และประชาชน 
(ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน) แตเนือ่งจากบทบญัญตัดิงักลาวไมไดกาํหนดบงัคบั
ไววาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติเปนเบื้องตนกอน เพราะฉะนั้นฝายที่มีการเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เลยไมมีความจําเปนตองไปขอทําประชามติกอน 

แตเห็นวารัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ กําหนดเปดชองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญงายเกินไป 
ซึ่งเปนผลทําใหรัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธ์ิ อันเปนแนวความคิดที่ตรงกันขามกับในตางประเทศ
ซึ่งจะกําหนดใหกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดคอนขางยาก เชน การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศฝร่ังเศสจะกําหนดใหการเสนอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญจะตอง
ใชคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของรัฐสภา เปนตน

ดังนั้น จึงควรมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ ใหกระบวนการเสนอแกไข
เพิม่เตมิรัฐธรรมนญูทาํไดยากขึน้ดวยการใชเสยีงขางมากเดด็ขาด (Super Majority)  ตวัอยางเชน 
การกาํหนดใหการเสนอแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนญูจะตองใชคะแนนเสยีงของสมาชกิไมนอยกวา ๓ ใน ๔ 
ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่อียูของรัฐสภา ซึง่ในรัฐสภามีจาํนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ๕๐๐ คน 
รวมกับจํานวนสมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน รวมเปนจํานวนสมาชิกรัฐสภาท้ังหมด ๖๕๐ คน ซึ่งจํานวน
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ ๖๕๐ คน เทากับวาการจะเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดจะ
ตองใชคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๔๘๘ คน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จํานวนสมาชิก
ของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวน้ันไมสามารถท่ีจะเสนอใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญได เปนตน 
ซึ่งจะทําใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแตละครั้งไดรับฉันทามติจากหลายฝาย 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สําหรับประเด็นทีว่าควรจะตองม ีการ
ออกเสียงประชามติกอนมีการแกไขเพิ ่มเติม
รฐัธรรมนญูฉบับปจจบัุนซึ่งไดผานการลงประชามติ
จากประชาชนมาแลวหรือไม โดยมารยาทและโดย
หลกัสากลแลวรัฐธรรมนูญทีผ่ านการออกเสียง
ประชามติมาแลว แมจะเปนประชามติที่ไมถูกตอง
ตามหลักส ําคัญของการออกเสียงประชามติ 
การจะแกไขเพิ่มเตมิ หรอืยกเลกิ กค็วรจะตองมกีาร
ออกเสียงประชามติกอน แตมีขอสังเกตวาถา
ออกเสียงประชามตเิพ่ือขอความเห็นชอบกอนจะ
มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญนัน้อาจทําใหไม
เห็นภาพวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
รัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องใดบาง ซึ่งก็จะทําใหประเด็นในการออกเสียงประชามติมีความคลุมเครือ
เหมือนดังเชนการออกเสียงประชามติครั ้งทีผ่านมา เพราะฉะนั้น จึงเห็นวาควรนําบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญเฉพาะในเรื่องสําคัญ ๆ ทีย่ังมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางมากําหนดเปนประเด็น
ในการออกเสียงประชามติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะไมเกิน ๕ ประเด็น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับจะมีหลักการที่คลายกัน แตจะมีเรื่องถกเถียงสําคัญ เชน ระบบ
ตรวจสอบ ถวงดุล ที่มาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จะใหมีการยุบพรรคหรือไม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนตน

จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการออกเสยีงประชามตสิาํหรบัประเทศไทยสามารถสะทอนถงึ
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ

รศ. ดร. สิริพรรณฯ : โดยสวนตัวอยากใหมีการออกเสียงประชามติในสังคมไทยมากขึ้น 
เนื่องจากการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินั้น จะเปนกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยที่ดีที่สุด
ของประชาชน กลาวคือ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด ซึ่งมากกวา
เรียนรูในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน เพราะวาในระหวางการออกเสียงประชามติจะมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของมากมาย และเชื่อวาทุกครั้งทีม่ีการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
จะทําใหประชาชนจะฉลาดขึ้นดวย แตอยางไรกต็าม การออกเสยีงประชามตเิปนเชนเดียวกบัเรื่องทั่วไป
ที่มีทั้งขอดีและขอเสีย มีทั้งคุณประโยชนและโทษ ขึ้นอยูกับเจตนารมณของผูจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้งสถานการณแวดลอมในขณะนั้น บางครั้งอาจทําใหการดําเนินการในบางประการ
ตองลาชาออกไป หรือการออกเสียงประชามติซึ่งถือเสียงขางมากเปนสําคัญอาจทําใหเสียงขางนอย
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ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ

ถูกละเลยได ตัวอยางเชน กรณีสตรีชาวสวิตเซอรแลนดเพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อประมาณป ค.ศ. ๑๙๖๐ 
ทั้งนี้ เปนเพราะรัฐธรรมนูญดั้งเดิมของประเทศสวิตเซอรแลนดกําหนดใหสิทธิเลือกตั้งแกผู ชาย
เทานัน้ และการจะแกไขรัฐธรรมนูญตองทําโดยการลงประชามติเทานั้น หรือการออกเสียงประชามติ
หามชาวยิวในประเทศสวิตเซอรแลนดประกอบพิธีกรรมบางเรื่อง ซึ่งเมื่อลงประชามติชาวยิวก็ตองแพ
เพราะมีจํานวนประชากรนอยกวา เปนตน

ดังนั้น การออกเสียงประชามติจะสามารถสะทอนถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน
และสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติได นอกจากตองพิจารณาถึงหลักสําคัญของ
การออกเสียงประชามติแลว ยังจะตองคํานึงถึงขอเสียของการออกเสียงประชามติดวย กลาวคือ 
การออกเสียงประชามติตองดําเนินการดวยความจริงใจ มีกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการ
ออกเสียงประชามติแตละเรือ่งที่ชัดเจน และที่สําคัญที่สุดตองทําใหประชาชนสามารถไปใชสิทธิ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในประเด็นการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ตองเขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมาดวย 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕
  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี ..)
  พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน)
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่..) 
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน) ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   กระทรวงมหาดไทยเสนอวา 
  โดยท่ีหลักเกณฑการออกโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนใชบังคับมาเปนเวลานาน
และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนทีไ่มเหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ทำใหเกิดปญหาทีม่ีผลกระทบตอประชาชนซึ่งเปนผูขอรับบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน
ใหกับผูครอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันทีป่ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับทีไ่มสามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได  
  ดังนั้น เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนโดย
ใหผูซึ่งครอบครองและทำประโยชนในทีด่ินภายหลังวันทีป่ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ สามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได จึงไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา 
๕๙ ทวิ ใหผูซึ ่งครอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ
สามารถเลือกทีจ่ะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนได เพื่อใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถสนองตอบความตองการของประชาชน ตลอดจนเปนการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน  
  โดยมีสาระสำคัญ คือ มกีารแกไขหลักเกณฑการออกโฉนดทีด่ินหรือหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน โดยใหผูซ่ึงครอบครองและทำประโยชนในท่ีดินภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใชบังคับ
สามารถขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได 
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  เร่ือง รางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
   (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
   โดยมีสาระสำคัญ คือ มีการแกไขเพิ่มเติมใหขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับบำนาญพิเศษ
เหตุทุพพลภาพใหไดรับบำนาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจายบำเหน็จตกทอด
ใหแกทายาทผูมสีิทธิไดรับ ใหสามารถนำเงินชวยคาครองชีพผูรับบำนาญของราชการสวนทองถิน่
(ช.ค.บ.) มารวมคำนวณได รวมถึงยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการหมดสิทธิรับบำนาญของผูรับบำนาญ  

  เร่ือง รางกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู ดำรงตำแหนงนายก
สภาสถาบนั กรรมการสภาสถาบัน หลกัเกณฑและวิธีการเลอืกหรอืสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดำเนินการตอไปได 
  รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู ดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. .... 
  (๑) รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา                  
พ.ศ. .... 
   เปนการกำหนดหลักเกณฑโครงสรางการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับหลักการกระจายอำนาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถาบันการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่รองรับ
การกระจายอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลองกับภารกิจของสถาบัน
การอาชีวศึกษาในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ ้นถึงระดับปริญญา ตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตองคำนึงถึง
แนวทางตามที่กำหนด และกำหนดใหสถาบันการอาชีวศึกษาแบงสวนราชการออกเปนสำนักงาน
ผูอำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย โดยคำนึงถึงภารกิจตามที่กำหนด
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  (๒) รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. .... 
  รางดังกลาวสภาสถาบันแตละแหงจะตองใชเปนแนวทางในการกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ตอไป
   โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกำหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการสภา
สถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิรวมถึงกำหนดใหดำเนินการสรรหา เลือกกรรมการสภาสถาบัน
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

  เร่ือง รางกฎกระทรวงวาดวยเร่ือง การวางหลักประกันการร้ือถอน
  ส่ิงติดต้ังออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยเรื ่อง การวางหลักประกันการรื้อถอน
สิง่ติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามทีก่ระทรวงพลังงานเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
   (๑)   กำหนดหลักเกณฑของผู ร ับสัมปทานที ่ต องวางหลักประกัน การรื ้อถอน ไดแก ผู ร ับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด เปนตน 
   (๒) กำหนดสัดสวนของหลักประกันทีจ่ะตองวางสำหรับการวางหลักประกัน ในกรณีทีผู่ รับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด  ใหเปนไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 
  (๓) กำหนดใหหลักประกันการรื ้อถอน  ไดแก  เง ินสด  พันธบัตรของรัฐบาลไทย 
สัญญาค้ำประกันของธนาคาร หลักประกันอืน่ใด ซึ่งรวมถึงสแตนบายเลตเตอรออฟเครดิตประเภท
เพิกถอนไมได และบัญชีเงินสดซึ่งอยูในการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และผูรับสัมปทาน
สามารถวางหลักประกันการรื้อถอนดังกลาวประเภทเดียวทั้งหมด หรือหลายประเภทรวมกันก็ได  
  (๔)  กำหนดใหอธิบดีคืนหลักประกันการรื้อถอนที่ผูรับสัมปทานไดวางไวเต็มจำนวนหรือตาม
สัดสวนที่ระบใุนรายงานผลการปฏบิติัการรื้อถอนสิ่งติดต้ัง (Closeout Report for Decommissioning) 
หรือในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังการรื้อถอน (Closeout Report 
for Post-decommissioning) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่อธิบดีใหความเห็นชอบรายงานดังกลาว 
  (๕)  กำหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่ประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมินครั้งแรก
ไปพรอมกับแผนงานการรื้อถอน สำหรับการประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมิน
ครั้งตอไป ใหผู รับสัมปทานประเมินสถานะทางการเงินและยืน่ผลการประเมินดังกลาวเปนรายป
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ภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิน้ปปฏิทิน โดยการดำเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง 
  (๖) กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผูรับสัมปทานทีไ่ดรับสัมปทานอยูกอนวันทีก่ฎกระทรวง
มผีลใชบงัคับและเขาขายจะตองวางหลักประกันการรือ้ถอนหรือประเมินสถานะทางการเงินและยื่น
ผลการประเมินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี ้ใหวางหลักประกันการรื้อถอน หรือยืน่ผลการประเมิน
สถานะทางการเงินภายในกำหนดสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวัติ
  การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขาม
  พรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวัติ
การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดนิยาม “พื้นที่ควบคุมรวมกัน” หมายความวา พื้นทีท่ีก่ำหนดใหเปนพื้นทีค่วบคุม
รวมกันตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน 
  (๒) กำหนดใหกรมศุลกากรมีอำนาจในทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมรวมกันเชนเดียวกับ
ในเขตศุลกากร และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นทีค่วบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
  (๓)  กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมีการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรที่พนักงานศุลกากรตรวจพบในพื้นที่ควบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
  (๔) กำหนดใหการดำเนินการในกรณีทีม่ีการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ท่ีพนักงานศุลกากรตรวจพบในพ้ืนท่ีควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักรใหพนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
รองขอตอเจาหนาท่ีของรฐับาลประเทศภาคตีามความตกลงใหสงบคุคล สตัว พชื ของ ตลอดจนพาหนะ 
ผูควบคุมพาหนะ และคนประจำพาหนะที่ใชขนสงสิ่งดังกลาวกลับมายังราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตอไป 
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๓๕

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....เปนการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับปรุง
บทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” ทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทำความผิด “ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควร
สงสัย” เพิ่มบทนิยามคำวา “ผูมีหนาทีร่ายงานการทำธุรกรรม” และยกเลิกบทนิยามคำวา “สถาบัน
การเงิน” 
  ทั้งนี้ ไดปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการไดมา
ซึ ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผู ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงอำนาจหนาทีข่อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปรับปรุงอำนาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
และพนักงานเจาหนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. รวมถึงปรับปรุงอำนาจ
ของสำนักงาน ปปง. ใหเลขาธิการ ปปง. มีหนาทีค่วบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน
โดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และปรับปรุงฐานะและวาระการดำรงตำแหนง
เลขาธิการ ปปง. 
  รางพระราชบัญญติัปองกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการราย พ.ศ. .... 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการกำหนดใหมีมาตรการเฉพาะท่ีใชดำเนินการกับผูท่ีใหการสนับสนุน
ทางการเงินหรือทรัพยสินแกการกอการรายและใชดำเนินการกับเงินหรือทรัพยสินทีใ่ชหรือจะใช
ในการสนับสนุนแกการกอการราย เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ค.ศ. ๑๙๙๙ และขอมติคณะมนตรีความมั ่นคง
แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๗๓ (เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑)
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ทีต่รวจพิจารณาแลว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ
“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”           
  (๒) กำหนดใหสำนักงาน ปปง. มีอำนาจเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินการรายงาน
การทำธุรกรรม และวิเคราะหความเสี ่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย รวมถึงกำหนดใหคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจกำหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท  
  (๓) กำหนดมาตรการคุมครองพยานสำหรับผูใหถอยคำหรือผูทีแ่จงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๔) กำหนดใหขาราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีเปนตำแหนง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน   
  (๕) กำหนดใหกรมสอบสวนคดพีเิศษสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนนิ
คดีกับผูกระทำความผิดหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทำความผิด
  (๖) กำหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
  รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “ผูมีหนาทีร่ายงาน” “ระงับการดำเนินการกับ
ทรัพยสิน” เปนตน และใหคณะกรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำ
บัญชรีายชื่อผูกอการราย เพื่อแจงใหผูมีหนาที่รายงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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จุลนิติ

  ทัง้นีไ้ดกำหนดหนาทีข่องผู มหีนาทีร่ายงานซึง่ไดแก สถาบันการเงินและผู ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบญัญัตปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิฯ ดำเนนิการระงบัการดำเนินการ
กับทรัพยสินของผูมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือกอการราย และกำหนดสิทธิของผูถูกระงับการดำเนินการ
กับทรัพยสิน รวมถึงกำหนดหลักเกณฑการเขาถึงทรัพยสินของผูถูกระงับการดำเนินการ
กับทรัพยสินดวย  

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา แลวเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมสีาระสำคญั คอื กำหนดใหการประกอบธรุกจิบตัรเครดติ จะกระทำไดตอเมื่อไดรบั
ใบอนญุาตจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั โดยคำแนะนำของธนาคารแหงประเทศไทย และการให
บริการแกผูรับบัตรจะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
  รวมถึงไดกำหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เชน การใหบริการผูรับบัตร 
การคุมครองผูถือบัตร การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และหนาทีข่องผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตดวย

  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ..)
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาพผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) กำหนดการแบงสวนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยใหม
โดยแบงสวนราชการภายในของกระทรวงออกเปน ๗ สวนราชการ ไดแก สำนักงานรัฐมนตรี
สำนกังานปลดักระทรวง กรมกจิการเดก็และเยาวชน กรมกจิการผูสงูอาย ุ กรมกจิการสตรแีละสถาบนั
ครอบครัว กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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         (๒) กำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาทีเ่กี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเปนของสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย และของขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการเดิม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไปเปนอำนาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีปรับปรุง

โครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

   (๓) กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ  

พนักงานราชการ ลูกจาง  และอัตรากำลังของสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยไปเปนของสวนราชการที่ปรับปรุงโครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

   (๔) กำหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ  

พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน  

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เฉพาะกองกลาง หนวยตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

ไปเปนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผูสูงอายุตามที ่อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด

โดยใหคำนึงถึงความสมัครใจของผูที่ถูกโอนประกอบกับประโยชนของราชการ 

   (๕) กำหนดใหโอนกองทุนทีจั่ดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะในสวนราชการเดิมในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยไปเปนของสวนราชการที ่ปรับปรุงโครงสรางใหม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

   (๖) กำหนดใหโอนอำนาจหนาทีข่องสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนษุยและของเจาหนาท่ีในสวนราชการเดมิในกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษยทีม่ีอยูตามกฎหมายเฉพาะ ไปเปนของสวนราชการที่ปรับปรุงโครงสรางใหมในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือของเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีปรับปรุงโครงสรางใหม

ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี 

   (๗) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ

มติคณะรัฐมนตรีใดที ่อางถึงสวนราชการเดิมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยและขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสวนราชการเดิม ใหถือวาอางถึงสวนราชการ

ทีป่รับปรุงโครงสรางใหม และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการที่ปรับปรุง

โครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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จุลนิติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  คณะรฐัมนตรอีนุมัตหิลักการรางพระราชบญัญตัอิงคการมหาชน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนกังาน 
ก.พ.ร. เสนอ แลวสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สวนราชการที ่เกี ่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคญัดังนี้
  ๑. มีการแกไขคำนิยามคณะกรรมการองคการมหาชน โดยตัดคำวา “คณะกรรมการบริหาร” 
ออก เพื่อใหเปนไปตามหลักสากลของการบริหารองคการที่คณะกรรมการทำหนาทีค่วบคุมดูแล
องคการมหาชนใหดำเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่ำหนดไว สวนการบริหารเปนหนาที่
ของผูอำนวยการ โดยใหดำเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนด และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามทีจ่ำเปนของผูอำนวยการขององคการมหาชน
และเพิ ่มเติมการพนจากตำแหนงเมื ่อมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ รวมถึงไดกำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
  ๒. กำหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนรับผิดชอบในการเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการ
และผูอำนวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทัง้การจัดตั้งและยุบเลิกองคการมหาชนตอ
คณะรัฐมนตรี 
  ๓. กำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการของแตละองคการมหาชนมีจำนวนตามที่กำหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินสิบเอ็ดคน และจะตองมีกรรมการซึ่งไมเปนขาราชการหรือ
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และหามมิใหกรรมการของ
องคการมหาชนเปนกรรมการในองคการมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหง และหามมิใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในเวลาเดียวกัน ยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุผล
ความจำเปน และการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ
โดยตำแหนง ตองเปนไปตามหลักเกณฑการสรรหาทีค่ณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
พิจารณากำหนด
  นอกจากน้ี ไดกำหนดใหเจาหนาท่ีและลูกจางขององคการมหาชนซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มีเสรีภาพ
ในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
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คนจะนับถือกฎหมาย ก็ตอเมื่อเปนกฎหมาย

ของเขาเอง  ออกมาเพื่อประโยชนของเขาเอง

สมัยใดบานเมืองอยูในระบอบประชาธิปไตย

มีผูแทนของปวงชนอันแทจริงนั่งในสภา

เปนปากเสียงของราษฎร ออกกฎหมายเพื่อราษฎร

โดยอาศัยเสียงขางมาก สมัยนั้นกฎหมาย
ที่ออกมาบังคับประชาชนยอมเปนกฎหมาย
ของประชาชน  ซึ่งคนทั้งหลายจะเห็นดี
เห็นชอบดวยและเคารพนับถือปฏิบัติตาม
เมื่อใดบานเมืองไมใชวิธีออกกฎหมายเชนนี้
และออกกฎหมายโดยไมไดรับความรูเห็น
ยินยอมของปวงชนหรือผูแทนของเขา

เมื่อนั้นประชาชนอาจไมนับถือ

ปฏิบัติตาม เพราะเห็นวาไมใช

กฎหมาย แตเปนกดหัว

ศาสตราจารย หมอมราชวงศเสนีย  ปราโมช
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๙)

๔๐

“
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันของสมาพันธรัฐสวิส ป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ใชระยะเวลา
กวา ๒๘ ป นับตั้งแตการเริ่มตนจนถึงการประกาศใช ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน โดยเริ่มจาก
ป ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) รัฐสภาไดตัดสินใจที่จะรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และไดรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกในป ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) จึงไดมีการนําเผยแพรสูประชาชนทุกจังหวัด นักรณรงค 
ศาลฎีกา และผูอืน่ทีส่นใจ เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นในรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนระยะเวลา 
๑ ป จากนั้นไดมีกระบวนการโฆษณาเพื่อการประชาสมัพนัธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกบัรางรฐัธรรมนูญ
ผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพที่เริ่มขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  
สภาผูแทนราษฎรไดประชุมเพื่ออภิปรายในรางรฐัธรรมนูญ และป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) รางรฐัธรรมนญู
ถูกนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา และในทีสุ่ดรางรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณเสร็จสิ้น
ในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศสวิสเซอรแลนดใชระยะเวลา
ในการจัดอภิปรายหารือขอคิดเห็นในตัวรางรัฐธรรมนูญกวา ๓ ปครึ่ง กอนที่จะเสนอใหแกประชาชน
ลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อรับรอง   

พัฒนาการทางการเมืองของประชาธิปไตยโดยตรงและกึ่งโดยตรงของชาวสวิสเซอรแลนด
 สิทธพิลเมืองชาวสวสิเซอรแลนดเปนผลมาจากรปูแบบทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร อปุสรรค
ทางการเมืองและปจจัยแวดลอม ในยคุกลาง ถึงแมสวิตเซอรแลนดจะอยูภายใตการปกครองของ
กษตัรยิหรอืขนุนางเจาท่ีดนิแบบศกัดนิาสวามิภกัดิ์เชนเดยีวกบัประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แตในระดบัรากหญา
แลว ประชาชนชาวสวิสเซอรแลนดมีระบบการมีสวนรวมโดยตรงในการตัดสินใจนโยบายของชุมชน
อยูแลว เชน ทุงหญาบนเขาถอืเปนสมบตัริวมของชมุชน การใชประโยชนในพื้นท่ีดงักลาวจะตองเปนการ

´Ã. ÅÑ´´ÒÇÑÅÂ� μÑ¹μÔÇÔ·ÂÒ¾Ô·Ñ¡É �

การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) 
ในประเทศสวิสเซอรแลนด

 ๑ผูเขียนและฝายวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอสวนเปนภาษาไทยสาระสําคัญเกี่ยวกับ referendum 
จากบทความ Direct Democracy and Power Sharing ซึ่งเปนเอกสารที่ไดรับจากสถานทูตสวิสเซอรแลนด. 
 ๒รองประธานสภาพัฒนาการเมือง  สภาพัฒนาการเมือง.

  
๑

  
๒
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การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอรแลนด

จุลนิติ

ตดัสนิใจรวมกันของคนทั้งชุมชน ดังนั้นเจาของปศุสัตวในหมูบานจะตัดสินใจรวมกันวาเมื่อใดจึงจะนํา
วัวลงจากเขา เปนตน
 จนชวงครสิตศตวรรษที ่๑๙ การปฏวิตัขิองนโปเลยีนในฝรัง่เศสไดทาํลายระบบฟวดลัในสวติเซอร
แลนดดวย จงึเปนชวงทีป่ระชาธปิไตยสามารถเตบิโตในดนิแดนชาวสวสิเซอรแลนดได ในป ค.ศ. ๑๘๓๑ 
Canton ทีก่าวหนาจงึไดเริม่ใชระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยภายใตสโลแกน “อาํนาจอธปิไตย
ของประชาชน (Sovereignty of the people)” โดยมีรัฐธรรมนูญที่แบงแยกอํานาจการปกครอง
และมกีารเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทน ทวาประชาธปิไตยแบบดงักลาวเปนสิง่ทีแ่ปลก
สําหรับวัฒนธรรมชาวสวิสเซอรแลนด ดังนั้นกลุมพลังตาง ๆ ในประเทศจึงผลักดันใหประชาชนเขาไป
มีสวนรวมโดยตรงในการตัดสินใจนโยบายดวย การใหสิทธิประชาชนสามารถเสนอกฎหมาย ขอแกไข
รัฐธรรมนูญ และเปนผูมีอํานาจตัดสินใจขั้นสุดทายในการเลือกนโยบายสําคัญของรัฐ อันเปนพื้นฐาน
ไปสูการใชประชาธิปไตยโดยตรงผานการทํา Referendum และ Popular initiative ในเวลาตอมา 
ซึ่งหัวขอของ Referendum และ Popular initiative แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้
 - เรื่องสําคัญมาก เชน การเสนอกฎหมาย การขอแกไขรัฐธรรมนูญ และการเขาเปนสมาชิก
องคการระหวางประเทศ จะตองมีการจัด Referendum และตองไดรับเสียงสนับสนุนสวนใหญ
โดยเด็ดขาดทั้งจากประชาชนและจังหวัด (Canton)
 - เรื่องสําคัญ เชน การออกกฎหมายตาง ๆ  ของรัฐสภา หรือการทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนตดัสนิใจวาจะจดัใหมกีารทาํ Referendum วาจะรบัหรอืปฏเิสธกฎหมาย
นั้นดวย
 - นโยบายทั่วไป รัฐสภาสามารถตัดสินใจไดเองโดยไมตองมีการทํา Referendum

การมีสวนรวมในประชาธิปไตยโดยตรง
 สวิตเซอรแลนดมีประชากรประมาณ ๗ ลานกวาคน เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ รอยละ ๖๐
(พลเมืองอายุตํ่ากวา ๑๘ ป และชาวตางดาวไมมีสิทธิเลือกตั้ง) จากผู มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
จะมีผู ออกมาใชสิทธิเฉล่ียประมาณรอยละ ๓๐ - ๔๐ จากการสํารวจอยางตอเน่ืองมาต้ังแต
ป ค.ศ. ๑๙๗๗ สามารถสรุปพฤติกรรมการมีสวนรวมในการเลือกต้ังของผู มีสิทธิเลือกต้ังชาว
สวิสเซอรแลนดไดเปน ๓ กลุม ดังนี้
 - กลุมแรก มีจํานวนประมาณรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เปนผูมีสวนรวม
และออกมาใชสทิธเิลอืกตัง้อยางสมํา่เสมอ และพจิารณาวาสทิธทิางการเมอืงเปนหนาทีข่องพลเมอืงดวย
 - กลุมที่สอง มีจํานวนประมาณรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จะไมมีสวนรวม
ใด ๆ ในทางการเมืองเลย ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม
 - กลุมทีส่าม ประมาณรอยละ ๕๐ ของจาํนวนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ทัง้หมด จะมสีวนรวมเปนบางครัง้ 
ขึ้นอยูกับประเด็นของการลงคะแนนเสียงและความตระหนักถึงผลกระทบตอผลประโยชนของตน
 การมีสวนรวมของประชาชนชาวสวิสเซอรแลนด หรอืในอกีนยัหน่ึง คอืประชาธิปไตยโดยตรงของ
ชาวสวิสเซอรแลนด มีหลายรูปแบบ อาทิ
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 ๑. การลงคะแนนเสียงประชามติ
  Referendum ในทีน่ีห้มายถึงการจัดใหประชาชนเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายของการกําหนด
นโยบายรัฐผานวิธีการลงคะแนนเสียงวาจะรับรองหรือปฏิเสธการนโยบายนั้น ซึ่ง Referendum 
ของสวิตเซอรแลนดสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ คือ 
  ๑.๑ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบบังคับ (Obligatory referenda) 
    ขอเสนอทุกขอเสนอที ่เปนเรื ่องของการเสนอหรือขอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ และการเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศขนาดใหญ ตองมีการจัดการลงคะแนน
เสียงประชามติและจะตองไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนสวนใหญโดยเด็ดขาด (Double majority) 
จากทั้งประชาชนชาวสวิสเซอรแลนดและจาก canton ทั้ง ๒๖ canton จึงจะสามารถดําเนินการได 
    Referendum ประเภทนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
Constitutional referendum
  ๑.๒ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบทางเลือก (Optional referenda)
    โดยสวนใหญ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบทางเลือก จะจัดใหมีขึ ้นกับเรื่อง
การทาํสนธิสัญญาระหวางประเทศ รางพระราชบญัญตั ิรางพระราชกาํหนด รางพระราชกฤษฎกีา หรอื
กฎหมายลูกตาง ๆ ที่ออกโดยรัฐสภา  โดยกฎหมายนั้นสามารถถูกประกาศใชเมื่อรฐัสภามีมติ ยกเวน
แตวามีประชาชน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ลงชื่อขอใหมีการจดั Referendum ภายใน ๙๐ วนั รางกฎหมาย
ฉบับนั้น จึงจะไดรับการประกาศใชไดตอเมื่อประชาชนสวนใหญลงคะแนนเสียงเห็นชอบดวยกับ
รางกฎหมายดังกลาว 
    Referendum ประเภทน้ีสวนใหญเปนเรื่องเก่ียวกับการออกกฎหมายของรฐัสภา จงึมี
ชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Legislative referendum

 ๒. การริเริ่มของประชาชน (The popular initiative) 
  ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน สามารถลงชื ่อเสนอรางกฎหมายหรือขอใหมีการแกไข
รฐัธรรมนญูได โดยที่รฐัสภาจะตองรบัขอเสนอน้ันไปอภปิรายหรอืถกเถยีงกนัอยางกวางขวางในรฐัสภา 
จากนั้นจะตองจดัใหมี Referendum เพื่อใหประชาชนทั้งประเทศตดัสนิใจวาจะรบัหรอืปฏเิสธขอเสนอนั้น

กลไก “การหามลอ” ของการลงคะแนนเสียงประชามติ และ “การสรางนวัตกรรม” ของการริเริ่ม
จากประชาชน
 ในแงมุมหนึ่ง จะเห็นไดวา Referendum และ Popular Initiative ในระบอบประชาธิปไตย
โดยตรง เปนวิธีการสรางความถูกตองชอบธรรมใหกับนโยบายของรัฐบาลหรือรัฐสภา อยางไรก็ตาม 
Referendum และ Popular Initiative มีหนาที่พื้นฐานที่แตกตางกัน 
 Referendum โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบทางเลือก เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดคัดคาน
ตออํานาจรัฐโดยการลงคะแนนเสียงปฏิเสธประเด็นที่รัฐเสนอ ในทางตรงกันขาม Popular Initiative 
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความตองการของตน ดังนั้น ในมุมมองทางดานประชาชน 
จึงอาจกลาวไดวา Referendum เปนกลไก “การหามลอ” และ Popular Initiative เปนกลไก 
“การสรางนวัตกรรมใหม” 
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ประเด็นการลงคะแนนเสียงประชามติและการริเริ่มจากประชาชน
 ประเด็นของการลงคะแนนเสียงประชามติและการริเริ่มจากประชาชนมีความกวางขวางมาก
ตั้งแตการแจกขนมปงใหชนกลุมนอยไปจนถึงการยกเลิกการมีกองทัพ ในแตละปมีการลงคะแนนเสียง
ประชามติทั้งแบบบังคับและแบบทางเลือก รวมถึงการริเริ่มจากประชาชนหลายสิบคร้ัง โดยเม่ือ
ประชาชนรองขอใหมี Referendum และการรองขอน้ันไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมาก
เพียงพอแลว นักการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐที่เก่ียวของ ตองถือเปนหนาที่ที่จะจัดใหมี Referendum 
นอกจากน้ี ตองไมเปล่ียนแปลงแกไขหัวขอหรือประเด็นของการรองใหมีการจัด Referendum 
ของประชาชนได แตทั้งนี้ ประเด็นการรองขอใหมีการจัด Referendum ตองมีความชัดเจน
และเปนประเด็นเดียวสําหรับการการลงคะแนนเสียงแตละครั้ง หากมีประเด็นมากกวาหนึ่ง จะตอง
แยกกันลงคะแนนเสียง

การทําความเขาใจพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน
 ตัวแสดงที่สงผลตอความคิดเห็นของประชาชน
 ถึงแมประชาชนจะเปนผูลงคะแนนเสียงดวยตัวเองและโดยลับ แตพวกเขาก็รวบรวมขอมูล
ประกอบการตดัสนิใจในระหวางชวงเวลาทีส่งัคมถกเถยีงหรอือภปิรายประเดน็ของการทาํ Referendum นัน้ 
และการลงคะแนนจะมีขึ้นภายหลังการรณรงคทางการเมืองอยางเขมขนแลว ตัวแสดงหรือผูมีบทบาท
เกี่ยวของทั้งหลายจะจัดหาขอมูล โนมนาว ชักจูง หรือแสดงความพยายามอื่นใดเพื่อที่จะทําใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงไปในทางท่ีตนตองการ ซึ่งตัวแสดงสําคัญที่สงผลตอการลงคะแนนเสียง
ประกอบดวย บุคคลหรือกลุมบุคคลดังตอไปนี้
 - ตัวผู มีสิทธิเลือกต้ังแตละคน ประสบการณตรงของแตละปจเจกชนเปนสิ่งที่หลอหลอม
ความรูหรอืการรับรูตอเรือ่ง ๆ หนึง่ของปจเจกบุคคล ซึง่จะสะทอนออกมาในพฤติกรรมการลงคะแนนเสยีง
 - นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุมผลประโยชน มีบทบาทในการใหความรู โนมนาว
หรือชักจูงประชาชนใหลงคะแนน ซึ่งประชาชนจะอาศัยความเชื่อถือหรือเชื่อใจวาขอมูลที่ไดรับจาก
กลุมบุคคลเหลานี้ เปนขอมูลที่มาจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่กําลังทํา Referendum 
มากกวาจึงลงคะแนนเสียงตามขอมูลที่ไดรับมา
 - การโฆษณาชวนเชื่อผานสื่อและวิธีการตาง ๆ ก็สงผลตอการตัดสินใจของประชาชนเปน
อยางมากเชนกัน

 เงินและการโฆษณาชวนเชื่อสามารถซื้อคะแนนเสียงไดหรือไม
 เงินมีอิทธิพลตอผลการลงประชามติคอนขางมาก จากการศึกษาของ Gruner และ Hertig 
ระหวางป ค.ศ. ๑๙๗๗ - ๑๙๘๑ พบวาผลการลงประชามตทิีป่ระสบชยัชนะดวยการตอบ “ยอมรบั” นัน้ 
ใชเงินในการรณรงค และโฆษณามากกวาฝายที่แพถึง ๓ เทา และผลการลงประชามติที่ประสบชัยชนะ
ดวยการควํ่าประชามติ ใชเงินในการรณรงคและโฆษณามากกวาฝายที่แพ ๒ เทา นอกจากนี้ ฝายที่มี
การรณรงคโฆษณามากกวายังประสบชัยชนะถึง ๑๙ ใน ๒๐ ครั้งของการลงคะแนนเสียงดวย
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาฝายทีม่ีเงินในการรณรงคโฆษณาประชาสัมพันธมากกวา
จะประสบชัยชนะเสมอไป ชัยชนะของการลงคะแนนเสียงยังมีสวนสัมพันธกับประเด็นหรือหัวขอ
ของ Referendum ดวย ซึ่งบางเรื่องการรณรงคโฆษณาประชาสัมพันธมีผลตอประชาชนนอยกวา
ความเชื่อหรือทัศนคติสวนบุคคลของปจเจกชน เชน Referendum เพื่อยกเลิกกองทัพของสมาพันธ 
ถึงแมหลายฝายจะพยายามออกมารณรงคโฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนใหการสนับสนุน 
แตประชามติอันนี้ก็กลับถูกประชาชนลงมติปฏิเสธไป เปนตน 

 รูปแบบของพฤติกรรมผูเลือกตั้ง
 -  แนวทางคานิยมทางสังคมการเมือง
  นักสังคมวทิยาและนกัรฐัศาสตรสวนใหญมองสงัคมแบบแบงสวนตามคานิยมและผลประโยชน
ที่แตกตางกัน ซึ่งพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนเปนผลรวมและสะทอนใหเห็นถึงคานิยมและ
ผลประโยชนตาง ๆ เหลานี้ และเปนผูนําคานิยมและผลประโยชนของกลุมตนเขาสูกระบวนการเจรจา
ตอรองทางการเมือง รวมถึงระดมเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อใหลงคะแนนใหหรือลงคะแนนคาน
เพื่อใหไดผลตามที่พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนนั้นตองการ 
 - แนวคิดทางเลือกอยางสมเหตุสมผล
  นักเศรษฐศาสตรมองวาปจเจกชนจะแสวงหาประโยชนสงูสดุสาํหรบัตนเอง รวมไปถงึพฤตกิรรม
ทางการเมอืงดวย สวนนกัการเมอืงและพรรคการเมอืงตางแสวงหาอํานาจ จึงออกนโยบายและโครงการ
ตาง ๆ เพื่อใหไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด และผูเลือกตั้งก็เหมือนกับผูบริโภค คือมีทางเลือก
ในการเลือกตั้งซึ่งมีแนวโนมที่จะชื่นชอบพรรคการเมืองที่เสนอผลประโยชนที่ถูกใจใหมากที่สุด 

ผลกระทบของการลงคะแนนเสียงประชามติ
 นับจนถงึป ค.ศ. ๑๙๙๐ รฐัสภาของสวติเซอรแลนดผานรางกฎหมายไปแลวประมาณ ๑,๕๐๐ ฉบบั  
มีกฎหมายรอยละ ๗ ที่เปนกฎหมายที่ผานการลงคะแนนเสียงประชามติโดยตรง อยางไรก็ตาม ไมได
หมายความวากฎหมายอีกรอยละ ๙๓ จะไมไดรับอิทธิพลของ Referendum เลย ตรงกันขาม 
ผลกระทบทางออมทีก่ารมสีวนรวมภาคประชาชนมีตอกระบวนการนิติบัญญัติอาจจะมากกวา
ผลกระทบที่เห็นไดโดยตรงเสียอีก จนอาจกลาวไดวา Referendum ไดกลายมาเปนเครื่องมือสําคัญ
ทางการเมืองในสวิตเซอรแลนดแลว  
  ในการรางกฎหมายใหม กอนที่จะถงึขั้นตอนในรฐัสภา กระบวนการนิติบญัญติัของสวิสเซอรแลนด
จะตองผานขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนแรก การแตงตั้งคณะศึกษาหรือคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความจําเปนและทางเลือก
ทีห่ลากหลายของกฎหมายใหมนั้น ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้แนนอนที่สุดวาจะตอง
เปนผูทีเ่ชี ่ยวชาญในเรื ่องนั้นจริง ๆ แตนอกเหนือจากความรูแลว คณะกรรมาธิการจะตองเปน
ตัวแทนของกลุมตาง ๆ ในบริบททางการเมืองขณะนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสมดุลและสามารถ
ระดมความเห็นที่ครอบคลุมความตองการของทุกฝายไดมากที่สุด
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การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอรแลนด

จุลนิติ

 ขัน้ตอนท่ีสอง กระบวนการปรกึษาหารอื กระทรวงหรือหนวยงานทีเ่กีย่วของกบักฎหมายใหมนัน้ 
(ตามรายงานท่ีคณะกรรมาธิการผูชาํนาญการไดเสนอไว) จะทําหนาทีส่งตอรางกฎหมายไปยัง Canton 
ตาง ๆ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงรอฟงผลตอบกลับเพื่อพิจารณาวา
จะเดินหนารางกฎหมายนั้นตอไปหรือไม ซ่ึงถาตองการดําเนินการตอรางกฎหมายก็จะถูกนําเขาสู
ที่ประชุมรัฐสภาตอไป  
 ทั้ง ๒ ขั้นตอนกอนเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เปนความพยายามท่ีจะลดความเส่ียงของ
การตองจัด Referendum เพราะถากฎหมายใหมสามารถเจรจาตอรองและผสานผลประโยชนหรือ
ความตองการของทุกฝายเขาไวดวยกันแลว ถาเปนกฎหมายทั่วไป ก็อาจไมจําเปนตองมีการทํา 
Referendum และถาเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญจะไมตองกังวลวากฎหมายจะถูกประชาชนปฏิเสธ
ไมใหการรับรอง
 อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาหรือสถานการณจําเปนเรงดวน รัฐสภาสามารถรับรองรางกฎหมาย
แลวนําไปปฏิบัติไดทันที แตเมื่อใชกฎหมายนั้นครบ ๑ ป กฎหมายจะหมดสถานภาพโดยอัตโนมัติ 
ซึ่งหมายความวา จะตองมีการทํา Referendum เพื่อใหประชาชนเปนผูตัดสินใจวาจะยินยอมใหมี
การใชกฎหมายนั้นตอไปหรือไม
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การตัดสินใจนโยบายใดในทางการเมืองของสวิตเซอรแลนด 
ไมวาจะตองมีการจัด Referendum หรือไม แตอิทธิพลของ Referendum ก็สงผลใหกระบวนการ
นิติบัญญัติมีลักษณะของการแบงอํานาจ การประนีประนอม การสรรหาฉันทามติ หรือการผสาน
ความตองการของพรรคการเมืองหรือกลุมผลประโยชน (ในฐานะตัวแทนความตองการของประชาชน) 
กลุมตาง ๆ เอาไว ทําใหไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลกลุมหนึ่งกลุมใดสามารถผูกขาดหรือครอบงํา
การเมืองได 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 การออกเสียงประชามติทีป่รากฏในประเทศตาง ๆ นั้น มีรูปแบบและหลักเกณฑการปฏิบัติ
ตลอดจนเงื่อนไขขอกาํหนดทางกฎหมายที่แตกตางหลากหลายกนัไป การจดัจาํแนกประเภทหรอืรปูแบบ
ของการออกเสียงประชามติในลักษณะที่เปนสากล และสอดคลองครอบคลุมรูปแบบการออกเสียง
ประชามติที่ปรากฏในทางปฏิบัติจึงเปนสิ่งที่กระทําไดยาก อยางไรก็ตาม แนวทางการจําแนกประเภท
ของการออกเสียงประชามติทีป่รากฏในแตละกรณีทีส่ามารถกระทําได ก็คือ การจัดประเภทของ
การออกเสียงประชามติ โดยการวิเคราะหองคประกอบยอย ๆ ในแตละมิติของสถาบันการออกเสียง
ประชามติ
 การจดัประเภทของการออกเสยีงประชามต ิ โดยการวเิคราะหองคประกอบของรปูแบบการออกเสยีง
ประชามต ิจะชวยใหสามารถอธิบายความแตกตางของรปูแบบการออกเสยีงประชามตใินแตละกรณไีด 
โดยพิจารณาจากแงมุมเฉพาะในแตละมติิ ไดแก มิติดานเงื่อนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียงประชามต ิ
เงือ่นไขดานผลผกูพนั เงือ่นไขดานสถานะทางกฎหมาย เงือ่นไขดานบทบาทการมสีวนรวมของประชาชน 
ดังพิจารณาไดตอไปนี้๔

  ๑. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียง
ประชามติ
  (๑) การออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (Mandatory/ compulsory 
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติที่จัดใหมีขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะ 
ไดบัญญัติเงื่อนไขเอาไววา การตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กฎหมายไดระบุไวนั้น 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� 
´Ã. ¹¤ÃÔ¹·Ã� àÁ¦äμÃÃÑμ¹�
áÅÐªÒÂ äªÂªÔμ

รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

 ๑สวนหนึ่งของบทความทางวิชาการเรื่อง “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม”.  
 ๒รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
 ๓ผูชวยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
 ๔Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum, 
pp. 28-30.

  
๑

  
๒  

๓
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

จุลนิติ

รัฐบาลจําเปนตองเปดใหประชาชนรวมกันตัดสินใจ โดยจัดใหมีการออกเสียงลงประชามติเสียกอน 
หากผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบ มาตรการหรือการตัดสินใจดังกลาวจึงจะถือวามีผลบังคับใช 
ตัวอยางเชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การผานรางกฎหมายหรือขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ เปนตน กฎหมายมักจะกําหนดเงื่อนไขไววา หากองคกรที่เก่ียวของจะดําเนินการตัดสินใจ
ในเรื่องดังกลาว จะตองมีจัดการออกเสียงประชามติขึ้นโดยอัตโนมัติ
  (๒) การออกเสียงประชามติที่มีการย่ืนขอเสนอใหจัดขึ้นตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง 
(Facultative/optional referendum) ไดแก การออกเสยีงประชามตทิีจ่ดัขึน้ โดยองคกรหรือบคุคล
ตามจํานวนท่ีกฎหมายระบุไว ใชสิทธิดังกลาวในการย่ืนเร่ืองเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ 
เพือ่ตดัสนิใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว เชน การเขาชือ่ของประชาชนผูมสีทิธิ
เลอืกตัง้ตามจาํนวนทีก่ฎหมายกาํหนดเพือ่เสนอใหนาํรางกฎหมายเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีผ่านรฐัสภา มาเปด
ใหประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองอีกครั้งหนึ่งจะประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่งถือเปนการ
ใชสิทธิยับยั้งการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติโดยประชาชน (popular veto) หรือกรณีที่ฝายบริหาร
หรือประมุขของรัฐเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กฎหมายระบุ
ใหสิทธิไว หรือการยื่นขอเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เปนตน
 ในกรณีที่ฝายบริหาร หรือประมุขของรัฐ เปนผูใชสิทธิเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ
เรื่องใดเร่ืองหน่ึง มักเปนการเปดใหประชาชนลงมติตัดสินใจรับรองประเด็นเชิงนโยบาย หรือการ
ตดัสนิใจทางการเมอืงเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ (Policy vote) โดยมเีปาหมายเพือ่ปรกึษาหารอื หรือเพือ่ใหมัน่ใจ
ไดวาการตัดสินใจดังกลาวตั้งอยูบนฐานการสนับสนุนของประชาชน๕

 ๒. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานผลผูกพัน
  (๑) การออกเสียงประชามติที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Decisive referendum) ไดแก 
การออกเสียงประชามติ ซึง่เสียงขางมากของการลงประชามติครัง้นัน้ มผีลผูกพนัตอการตัดสนิใจในเร่ือง
ดังกลาวโดยตรง การตัดสินใจของประชาชาชนที่ปรากฏผานผลการออกเสียงประชามติถือเปนที่สุด 
และมีผลผูกพันตอองคกรที่เกี่ยวของ
  (๒)  การออกเสียงประชามตทิีม่ผีลในการใหคาํปรกึษาหารอื (Consultative referendum) 
ไดแก การออกเสียงประชามติ ซึ่งเสียงขางมากของการลงประชามติครั้งนั้น มิไดมีฐานะเปนการ
ตัดสินใจขั้นสุดทายหรือเปนขอยุติที่มีผลผูกพันใหองคกรที่เกี่ยวของหรือประชาชนตองปฏิบัติตาม 
หากแตผลการลงประชามติดังกลาวเปนเพียงการแสดงออกถึงเจตจํานงของประชาชนผูออกเสียง

 ๕ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติไววา 
 “การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณทีีค่ณะรัฐมนตรเีหน็วากจิการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสยีของประเทศชาติหรอืประชาชน นายกรฐัมนตรี
โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ีอาจปรกึษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวฒุสิภา เพือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติได 
  (๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
  การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อใหมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติในปญหาทีจ่ดัใหมกีารออกเสียงประชามต ิหรอืเปนการออกเสียงเพือ่ใหคาํปรกึษาแกคณะรฐัมนตรีกไ็ด เวนแตจะมกีฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ”.
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ในฐานะท่ีเปนการใหคาํปรกึษาหารอืในเรื่องน้ัน ๆ การลงประชามตจึิงเปนเพยีงขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ
ตัดสินใจทางการเมืองขององคกรที่เกี่ยวของ เชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจ
ตัดสินใจขั้นสุดทายในเรื่องนั้น ๆ 

 ๓. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานสถานะทางกฎหมาย
  (๑) การออกเสียงประชามตท่ีิจดัขึ้นภายใตหลกัเกณฑท่ีกฎหมายบัญญัติ (Pre-regulated 
referendum) ไดแก การออกเสยีงประชามตท่ีิจัดขึ้นภายใตหลกัเกณฑและวิธีการปฏิบตัท่ีิรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมายเฉพาะกําหนดไว ในกรณีนี้ การออกเสียงประชามติจะถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองของประเทศ การจัดการออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการตัดสินใจ
ทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึง่เขาขายเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชนเดียวกับแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติในการจัดการออกเสียงประชามติ ก็จะดําเนินไปภายใตกรอบหลักเกณฑที่มีอยู
  (๒) การออกเสียงประชามตท่ีิจดัขึ้นโดยไมมบีทบญัญัติกฎหมายรองรบั (Non-pre-regulated 
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติซึ่งจัดขึ้นโดยการตัดสินใจของรัฐบาลหรือองคกรของรัฐ 
โดยทีม่ิไดอยูภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย หรือเปนการจัดการออกเสียงประชามติทีไ่มมีการ
บัญญัติเงื่อนไขขอกําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญ โดยสวนใหญมักเปนการจัดการออกเสียงประชามติ
ภายใตสภาพเงื่อนไขความจําเปนและขอจํากัดในทางปฏิบัติของฝายการเมือง ดังนั้น การออกเสียง
ประชามติในลักษณะนีจ้ึงมกัเกิดขึน้แบบชัว่ครัง้ชัว่คราว และมิใชการออกเสียงประชามติทีมี่บทบาท
หนาที่ในกระบวนการทางการเมืองในสภาวะปกติ

 ๔. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานบทบาทของประชาชน
  (๑)  การออกเสยีงประชามตทิี่ประชาชนมสีทิธริเิริ่มใหจดัขึ้น (Active role) หมายถงึ การจดั
การออกเสียงประชามติทีเ่กิดจากการใชสิทธิริเริ่มเสนอใหจัดขึ้นโดยประชาชนหรือประชาชนเปนฝาย
ตัดสินใจกาํหนดประเดน็ท่ีจะนาํมาเปดใหมกีารออกเสยีงประชามตคิรั้งนั้น การจดัการออกเสยีงประชามติ
ในกรณนีี้ประชาชนจงึเปนฝายที่มีบทบาทเชงิรกุในการผลกัดนัใหรฐับาลตองจดัใหมีการออกเสยีงประชามติ
ในเรื่องดังกลาว เชน การรวบรวมรายช่ือของผูมสีทิธเิลอืกตั้งเพื่อเขาชื่อย่ืนเสนอใหจัดการออกเสยีงประชามติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หรือการจัดทํารางขอเสนอประเด็นการลงประชามติ เปนตน
  (๒) การออกเสียงประชามตท่ีิประชาชนไมมสีทิธใินการตดัสนิใจรเิริ่ม (Passive role) หมายถงึ 
การจัดการออกเสียงประชามติ หรือการกําหนดประเด็นในการลงประชามติ ทีม่ิไดถูกเสนอหรือริเริ่ม
ผลักดันโดยประชาชนเองโดยตรง แตเปนการจัดการออกเสยีงประชามตทิี่จัดขึ้นตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด หรือการจัดการออกเสียงประชามติทีต่ัดสินใจโดยฝายบริหาร ประชาชนจึงมีบทบาทเฉพาะ
ในขั้นตอนของการลงประชามติตัดสินใจในประเด็นที่มีการเสนอในครั้งนั้น
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 ๕. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่กําหนด
จุดเริ่มตนของการจัดการออกเสียงประชามติ๖

  (๑) การออกเสียงประชามตทิีจ่ดัขึน้โดยการตัดสนิใจของรฐับาล (Government-controlled 
referendums) รัฐบาลมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินวา การตัดสินใจทางการเมืองในเร่ืองใดท่ีควร
จะเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมตัดสินใจโดยผานการออกเสียงประชามติ อีกทั้งยังเปนฝายควบคุม
จัดการในขั้นตอนตาง ๆ นับตั้งแตการกําหนดขอบเขตประเด็นที่ตองการใหประชาชนตัดสินใจ 
การกาํหนดถอยคําในประเด็นคําถามสําหรับลงประชามติ การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับเกณฑสัดสวน
คะแนนเสียงในการตัดสินผลการออกเสียงประชามติในเร่ืองน้ัน ๆ ไปจนถึงการกําหนดเง่ือนไข
เก่ียวกับผลผูกพันของการลงประชามติครั้งน้ันวาจะใหมีผลผูกพัน หรือเปนเพียงการใหคําปรึกษาแก
รัฐบาล การตัดสินใจจัดการออกเสียงประชามติในกรณีนี้มักเกิดจากรัฐบาลท่ีมีฐานสนับสนุนขางมาก
ในรัฐสภา เปนการตัดสินใจที่สอดคลองกับความตองการของพรรคแกนนําหรือพรรครวมรัฐบาล
  (๒) การออกเสียงประชามติทีจ่ดัขึน้ตามเง่ือนไขท่ีบญัญตัไิวในรัฐธรรมนูญ (Constitutionally 
required referendums) รฐัธรรมนญูกาํหนดเงือ่นไขไววาการตดัสนิใจทางการเมอืงในเรือ่งใด หรอื
การกาํหนดมาตรการทางกฎหมายใด ท่ีรฐับาลจาํเปนตองเปดใหมกีารจดัการออกเสยีงประชามตเิพือ่ให
ประชาชนรับรองเสียกอนจึงจะมีผลบังคับใช ตัวอยางเชน การกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทุกครั้งตองผานการรับรองโดยประชามติของประชาชนทั้งประเทศเทานั้น จึงจะมีผลบังคับใช เปนตน 
ในกรณดีงักลาวรฐับาลโดยไดรบัการสนบัสนนุจากรฐัสภา อาจเปนฝายรเิริม่เสนอแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู 
และผูกําหนดถอยคําในบทบัญญัติรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น แตการตัดสินใจขั้นสุดทายในการ
อนุมัติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่รัฐบาลเสนอ มิไดอยูที่การลงมติของที่ประชุมรัฐสภา 
แตเปนการออกเสียงประชามติของประชาชน ดังน้ัน การออกเสียงประชามติที่รัฐบาลตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดเชนนี้ จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การจัดการออกเสียงประชามติตามที่
กฎหมายกําหนด” (Mandatory referendum)
  (๓) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย (Referendum by popular petitions) ประชาชนผูมสีทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้สามารถ
ใชสิทธิในการเขาชื่อกันเพื่อเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผานการอนุมัติ
ของรัฐสภา หรือการตัดสินใจดําเนินมาตรการทางการบริหารท่ีสําคัญของรัฐบาล มาจัดการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหประชาชนทั้งประเทศอนุมัติรับรองการบังคับใชมาตรการดังกลาว หากประชาชน
สามารถรวบรวมรายชื่อตามจํานวนและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว รัฐบาลจําเปนตองจัดใหมีการ
ลงประชามติในเรื่องนั้น และหากผลการลงประชามติปรากฏวาเสียงสวนใหญตามสัดสวนที่กําหนดไว
มีมติใหเพิกถอนมาตรการทางกฎหมายดังกลาว ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการ
ทางกฎหมายนั้น ๆ กลายเปนโมฆะหรือตองถูกยกเลิกไป แมวารัฐบาลจะตองการใหคงการบังคับใช
กฎหมายนั้นไวก็ตาม

 ๖Devid Butler and Austin Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, pp. 23-24.
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  (๔) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพือ่อนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สามารถใชสิทธิเขาชื่อกันเพื่อยืน่ขอเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีร่ัฐบาล
ปฏิเสธ หรือไมยอมเสนอเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ หรือไมผานการอนุมัติของฝายนิติบัญญัติมาจัด
ใหมีการออกเสียงประชามติ หากประชาชนสามารถรวบรวมรายชื่อตามจํานวนและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดไว รฐับาลจาํเปนตองจดัใหมีการลงมตปิระชามตใินเรื่องน้ัน และหากผลการประชามตปิรากฏวา
เสียงสวนใหญตามสัดสวนที่กําหนดไวมีมติเห็นชอบกับการประกาศใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว 
ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการทางกฎหมายนั้น ๆ มีสภาพบังคับใชเชนเดียวกับ
กฎหมายทั่วไปที่ผานการอนุมัติโดยรัฐสภา แมวารัฐบาลจะไมเห็นดวยกับกฎหมายนั้นก็ตาม

 ๖. การจัดจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพิจารณาวาการจัดการออกเสียง
ประชามตนิั้นเกิดข้ึนโดยการตดัสนิใจและควบคมุโดยรฐับาลหรอืไม (Controlled vs. uncontrolled 
referendum)๗

  (๑) การลงประชามติที่เกิดขึน้โดยการตดัสินใจและควบคุมโดยรัฐบาล (Controlled 
referendum) หมายถึง รูปแบบการจัดการออกเสียงประชามติทีม่ีเงื่อนไขสําคัญคือ รัฐบาลมีสิทธิ
อํานาจในการตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตเพียงฝายเดียว 
โดยรัฐบาลเปนฝายกําหนดวันทีจ่ะจัดใหมีการออกเสียงประชามต ิ และเปนผูกําหนดประเด็นคําถาม
สําหรับเสนอใหประชาชนตดัสนิใจในการออกเสยีงลงประชามต ิในกรณนีี้ การจดัการออกเสยีงประชามติ
จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นวาผลลัพธของการลงประชามติมีแนวโนมไปในทิศทางที่ตองการ
  (๒) การลงประชามตทิี่ไมอยูภายใตการควบคุมของรฐับาล (Un-controlled referendum) 
หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติที่ประชาชนสามารถรวมกันใชสิทธิริเริ่มเสนอใหมีการจัดขึ้น
ไดโดยตรง (popular initiative) น่ันคอื ในกระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประชาชน
สามารถเปนฝายรวมกันตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้นไดโดยตรง เพื่อให
การออกเสยีงประชามตมีิผลตอการเปลี่ยนแปลงการตดัสนิใจทางการเมอืงในเรือ่งน้ัน ๆ แมวาจะเปนไป
ในทิศทางที่ตรงขามกับความตองการของรัฐบาล

 ๗. การจดัจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพจิารณาวาการออกเสยีงประชามติ
นัน้ตั้งอยูบนจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุน หรือทัดทานการตัดสินใจของสถาบันหลักในระบบการเมือง 
(Pro-hegemonic vs. anti-hegemonic referendum) 
  (๑) การลงประชามตทิี่มีผลสนบัสนนุการตดัสนิใจของฝายที่มอีาํนาจในสถาบนัหลกัทางการ
เมือง (Pro-hegemonic referendum) หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามตทิี่ผลการออกเสียง
ของประชาชนขางมากที่ปรากฏ มีนัยแสดงออกถึงการสนับสนุน (supportive) หรือใหความเห็นชอบ
ตอการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐสภา

๗Gordon Smith, “The Functional Properties of the Referendum,” European Journal of Political Research, 4:1 
(March 1976), p. 6.
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  (๒) การลงประชามตทิีม่ผีลคดัคานการตดัสนิใจของฝายทีม่อีาํนาจในสถาบนัหลกัทางการ
เมอืง (Anti-hegemonic referendum) หมายถงึ การจดัการออกเสยีงประชามตทิีผ่ลการออกเสยีง
ของประชาชนขางมากที่ปรากฏ มีนัยแสดงออกถึงการทัดทานหรือปฏิเสธการตัดสินใจทางการเมือง
ของรัฐบาลหรือรัฐสภา (detrimental to a regime)
  จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการออกเสียงประชามติ Arend Lijphart ชี้วา๘ 

การจัดการออกเสียงประชามติที่ปรากฏในประเทศกรณีศึกษาโดยสวนใหญ มักมีลักษณะเปนการ
ลงประชามติแบบอยูในอํานาจควบคุมตัดสินใจโดยรัฐบาล และมีผลตอการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของฝายที่มีอํานาจในสถาบันหลักทางการเมือง (Controlled and pro-hegemonic referendum) 
เหตุผลที่สําคัญประการหนึ่งคือ ในประเทศเหลานั้นมีอยูเพียงไมกี่แหงที่ประชาชนมีสิทธิในการรวมกัน
ริเริ่มเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไดโดยตรง นอกเหนือจากกฎหมาย
จะกาํหนดใหรฐับาลเปนผูมอีาํนาจตดัสนิใจกําหนดใหมกีารจดัการออกเสยีงประชามตเิปนการเฉพาะหนา
ในทางปฏบิตัริฐับาลเหลานัน้กม็กัจะมแีนวโนมตดัสนิใจจดัใหมกีารลงประชามตเิฉพาะในกรณทีีค่าดหวงั
ไดวาผลการลงประชามติจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการตัดสินใจของรัฐบาล
  อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพบวา การจัดการออกเสียงประชามติกอ็าจเกิดขึน้โดยมิไดขึน้อยูกบั
เง่ือนไขขอกําหนดของกฎหมายแตเพียงอยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับสภาวการณทางการเมืองของการ
ตดัสนิใจในเร่ืองนัน้ ๆ  ดวย ตวัอยางเชน การจัดการออกเสียงประชามตใินประเทศนอรเวย ในป ค.ศ. ๑๙๗๒ 
ในประเด็นเกีย่วกบัการตัดสนิใจนําประเทศเขารวมเปนสมาชิกประชาคมยุโรป (European Community) 
ตามกฎหมายแลว รฐัสภานอรเวยมอีาํนาจในการตดัสนิใจสดุทายในการใหสตัยาบนัรบัรองสมาชกิภาพ
ดังกลาว แตเนื่องจากรัฐบาลเห็นวา แมสมาชิกรัฐสภาจะมีมติเปนเอกฉันทในการเขารวมเปนสมาชิก
ประชาคมยุโรป แตการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับอนาคตของประเทศชาติในเรื่องดังกลาว
อาจไมมีความชอบธรรมเพียงพอ หากไมไดรับการรับรองโดยประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลจึงประกาศ
ใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้น โดยหวังวาผลการลงประชามติจะตอกยํ้าสนับสนุนการตัดสินใจ
ของรัฐสภา แตผลท่ีปรากฏกลับเปนในทางตรงกันขาม นัน่คอื ประชาชนชาวนอรเวยสวนใหญไมเหน็ดวย
กับการนําประเทศเขาเปนสมาชิกประชาคมยุโรปของรัฐบาลและรัฐสภา๙

  ในกรณีนี้ แมวาการจัดการออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นภายใตการควบคุมตัดสินใจ
โดยรัฐบาล (Controlled) แตผลลัพธของการออกเสียงประชามติกลับมิไดเปนในทิศทางที่รัฐบาล
คาดหวัง หากเปนการแสดงประชามติท่ีมีผลตอตานคัดคานการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล
และรฐัสภาอยางสิน้เชงิ (Anti-hegemonic referendum) ดงันัน้ จงึกลาวไดวา แมการจดัการออกเสยีง
ประชามติจะเกิดขึ้นภายใตการควบคุมตัดสินใจโดยรัฐบาล (Controlled referendum) แตก็มิได
 ๘Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries,
pp. 201-206.  
 ๙การออกเสียงประชามติดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ค.ศ. ๑๙๗๒ มีผูมาออกเสียงประชามติคิดเปนรอยละ 
๗๗.๖ ของผูมีสิทธิออกเสียงทั้งประเทศ ผลการลงประชามติปรากฏวา มีผูออกเสียง “เห็นดวย” กับการนําประเทศนอรเวยเขารวม
เปนสมาชิกประชาคมยุโรป (Join European Economic Community) คิดเปนรอยละ ๔๖.๕ ของผูมาออกเสียงทั้งหมด David 
Butler and Austin Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory (Washington, D.C.: American 
Enterprise Institute for Public Pulicy Research, 1980), p. 230.
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หมายความวาการลงประชามตินัน้ จะนําไปสูผลการ
ออกเสียงทีเ่ปนการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล 
(Pro-hegemonic referendum) เสมอไป เพราะ
ในบางกรณรีฐับาลอาจคาดการณแนวโนมความรูสกึนึกคิด
ของประชาชน และประเมินกระแสสนับสนุนทีม่ีตอ
รัฐบาลผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได
    ตัวอยางที ่เห็นไดชัดเจนกรณีหนึ ่งก็คือ 
การจัดการออกเสียงประชามติโดยการตัดสินใจของ
รัฐบาลฝรั่งเศส เกี ่ยวกับการปฏิรูปภายในโครงสราง

ระบบการเมืองการปกครอง ไดแก การปรับอํานาจของวุฒิสภาและปรับโครงสรางการปกครอง
สวนทองถิ ่นโดยการถายโอนอํานาจออกจากสวนกลาง การลงประชามติรับรองการตัดสินใจ
ของรัฐบาลในประเด็นดังกลาวจัดขึ้นวันที ่๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๙ แมวาในความเปนจริงแลว 
รฐับาลไมจาํเปนตองจดัใหมีการออกเสยีงประชามตใินเรื่องดงักลาว เพราะการตดัสนิใจในเรื่องดงักลาว
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลและรัฐสภา อีกทั้งมิไดมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
  แตเนื่องจากประธานาธิบดี ชารลส เดอ โกลล เชื่อวาการเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมสราง
ความเห็นพองตองกันทางการเมืองโดยผานชองทางการออกเสียงในระดับชาติเชนนี ้ จะชวยใหการ
ผลักดนัการปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรฐั๑๐ ภายหลงัจากผานพนเหตกุารณจลาจลทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและตั้งอยูบนความชอบธรรม จึงประกาศให
มีการจัดการออกเสียงประชามติดังกลาวขึ้น โดยมิไดคาดคิดวาผลการออกเสียงประชามติครั้งนี ้จะมี
ผลกระทบทางการเมืองโดยตรงตอความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของตนในเวลา
ตอมา
  ในการลงประชามติดังกลาว มีผูมาใชสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ ๘๐.๖ ของผูมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ผลปรากฏวามีผูออกเสียง “เห็นดวย” กับขอเสนอของรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๔๖.๘ 
ของผูออกเสียงทั้งหมด๑๑ นั่นหมายความวาประชาชนชาวฝรั่งเศสสวนใหญไมเห็นดวยกับขอเสนอของ
รฐับาล เมื่อผลการออกเสยีงประชามตคิรั้งน้ี ถกูเชื่อมโยงเขากับระดบัความเชื่อมั่นและกระแสสนบัสนนุ
ของประชาชนที่มีตอตัวประธานาธบิดชีารลส เดอ โกลล ก็สงผลใหเขาตองประกาศลาออกจากตาํแหนง
ประธานาธิบดีไดในที่สุด

 ๑๐Vincent Wright, “France,” in David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of 
Practice and Theory, p. 144.  
 ๑๑David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 229.
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  ในขณะที่การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการออกเสียงประชามติในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกของ 
Butler and Ranney ชี้วา๑๒ การจัดการออกเสียงประชามติที่ปรากฏในประเทศตาง ๆ มักจะเปน
การออกเสยีงประชามตทิีจ่ดัขึน้โดยการตดัสนิใจของรฐับาล (Government controlled referendum)
เปนสวนใหญ การตดัสนิใจจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตใินกรณนีีม้กัเปนไปตามโอกาสและสถานการณ
ทางการเมอืงโดยเฉพาะเมือ่รฐับาลเลง็เหน็วาภายใตสถานการณนัน้ ๆ  การเปดใหประชาชนไดออกเสยีง
ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงจะเปนทางออกที่กอใหเกิดผลดีตอรัฐบาลมากที่สุด
  สําหรับการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย และการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่ออนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) จัดไดวาเปนการออกเสียงประชามติ
ทีต่ัง้อยูบนหลักการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมโดยเฉพาะ ซึง่มกีารปฏิบตัอิยางกวางขวางในประเทศ
สวสิเซอรแลนด ทัง้ในการปกครองระดบัมลรฐัและสหพนัธรฐั และในสหรฐัอเมรกิาซึง่ปรากฏแพรหลาย
ในการปกครองระดับมลรฐั การออกเสยีงประชามติทัง้สองประเภทดังกลาวน้ี รวมกันแลวเรยีกอกีอยาง
หนึ่งวาเปน “กลไกนิติบัญญัติทางตรง” (Direct legislation) 

 ๑๒David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 24.
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 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่ง
ทางปกครอง โดยมีฐานะเปน “กฎหมายกลาง” ที่ใชบังคับกับการพิจารณาทางปกครองในเรื่องตาง ๆ 
หากกฎหมายในเรื่องใดมไิดกาํหนดหลกัเกณฑไวเปนการเฉพาะหรอืกําหนดไวแตมหีลกัเกณฑท่ีประกนั
ความเปนธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการตํ่ากวาทีก่ําหนดในกฎหมายกลาง อยางไรก็ดี 
ผูตรากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนมใิหใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
กับบางองคกรหรือการดําเนินการบางกรณี ซึ่งกรณีหนึ่ง คือ “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
หรือเจาหนาทีซ่ึ ่งปฏิบัติหนาทีท่างยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ”๒  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในมาตรา ๔๓ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยทีผ่านมามีปญหาในการตีความ “ขอบเขต” 

ÈØÀÇÑ²¹� ÊÔ§Ë�ÊØÇ§É �

ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 ๑Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit public - mention très 
bien (Poitiers) นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  
 ๒สําหรับขอบเขตของ “ราชการทหาร” อาจพจิารณาไดจากพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑.  
 ๓“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
     (๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
     (๒)  องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
     (๓)  การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
     (๔) การพิจารณาพิพากษาคดขีองศาลและการดาํเนนิงานของเจาหนาท่ีในกระบวนการพจิารณาคด ีการบงัคบัคด ีและการวางทรพัย
     (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
    (๖)  การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
     (๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติหนาทีท่างยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
     (๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
     (๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
   การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”.

  
๑
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ของขอยกเวนดังกลาววาครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารท้ังหมดหรือเฉพาะในสวน
ที่เก่ียวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเทาน้ัน ซึ่งทําใหสวนราชการทหารมีขอสงสัย
วาจะตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ หรอืไม ในเร่ืองใดบาง ในบทความนี้
จึงขอนําเสนอปญหาดังกลาว โดยในเบ้ืองตนขอกลาวถึงขอพิจารณาท่ัวไปเก่ียวกับขอยกเวนไมนํา
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใชกับราชการทหาร กอนที่จะพิจารณาแนวการตีความของ
คณะกรรมการวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองในเรือ่งนี ้และปดทายดวยบทวเิคราะหเก่ียวกบัการบงัคบัใช
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับราชการทหารวามีขอบเขตอยางไร 

 ๑. ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับขอยกเวนในเรื่องราชการทหาร
  ๑.๑ ขอยกเวนที่ปรากฏในกฎหมายตางประเทศ
         กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศลวนตราข้ึน
ภายใตแนวคิดเดียวกัน คอื สรางความโปรงใสและความเปนธรรมในการพิจารณาออกคําสัง่ทางปกครอง
ทีก่ระทบตอสทิธแิละหนาทีข่องบคุคล โดยวางหลกัประกนัทีส่าํคญัในกระบวนการพจิารณาทางปกครอง 
เชน หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ผูพิจารณาทางปกครอง หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง หลกัการใหเหตุผลประกอบคําสัง่ทางปกครอง อยางไรก็ด ีสาํหรับการพิจารณาทางปกครอง
ในการปฏิบัติราชการของทหารนั้น อาจมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองยกเวนไมนํากฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไปใชบังคับ เน่ืองจากการปฏิบัติงานของทหารมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก
ฝายปกครองโดยท่ัวไป ดวยเหตุที่ตองมีการจัดระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัด การสั่งการ
ในเรื่องตาง ๆ ตองมีความเด็ดขาด การดําเนินการตองมีความรวดเร็ว และในบางเร่ืองตองรักษา
เปนความลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ไมปกติ เชน ในยามสงครามหรือมีภัยคุกคามตอความมั่นคง
ของประเทศ ยอมไมเหมาะสมท่ีจะบังคับใหปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามปกติ 
เพราะอาจทําใหปฏิบัติการของเจาหนาที่ทหารในการปองกันและรักษาความม่ันคงของประเทศ
มคีวามลาชาไมทนัการณ ดวยเหตนุี ้กฎหมายวธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองของหลายประเทศจงึกาํหนด
ขอยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินงานของราชการทหาร โดยกฎหมายของบางประเทศไดกําหนด
ขอยกเวนสําหรับการดําเนินงานของราชการทหารเฉพาะในชวงเวลาที่ไมปกติ เชน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของสหรัฐอเมริกา (Administrative Procedure Act) มาตรา ๕๕๑๔  (๑) (G) 
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” ท่ีจะอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายนี้ไมหมายความรวมถึง ราชการ
ทหารท่ีใชอาํนาจในเวลาสงครามหรือในพ้ืนทีภ่ายใตการยึดครอง หรอืพระราชบัญญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครองของนอรเวย (Forvaltningsloven) มาตรา ๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา เมื่อราชอาณาจักร

 ๔Sec. 551 – Definitions
          For the purpose of this subchapter –
         (1) “agency” means each authority of the Government of the United States, whether or not it is within 
or subject to review by another agency, but does not include – ………. .
          (G) military authority exercised in the field in time of war or in occupied territory ; or ………. .           
 ๕Art. 5 The King’s power to issue certain provisions concerning the scope of this Act. ………. .
        When the realm is at war or under the threat of war or the independence or security of the realm is 
endangered, the King may prescribe that this Act or other provisions governing administrative procedure shall in 
whole or in part cease to apply. ………. .
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ตกอยูในภาวะสงคราม ภัยคุกคามจากสงคราม หรือเอกราชหรือความมั่นคงของราชอาณาจักรตกอยู
ในภยันตราย พระมหากษัตริยอาจระงับการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นใด
ท่ีเกี่ยวกบัวธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองท้ังหมดหรอืแตบางสวนกไ็ด อยางไรกด็ ีกฎหมายของบางประเทศ
ไดกําหนดขอยกเวนสําหรับราชการทหารโดยมิไดจํากัดเฉพาะกรณีการดําเนินงานในชวงเวลาไมปกต ิ
แตยกเวนการดําเนินงานของราชการทหารในชวงเวลาปกติดวย เชน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของฟนแลนด (Förvaltningslag) มาตรา ๔๖ (๑) บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการ
สัง่การของทหาร หรือรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสมาพันธรัฐสวิส (loi fédérale 
sur la procédure administrative) มาตรา ๓๗ d. บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินการ
ทางวนัิยแกขาราชการทหาร การพิจารณาเรื่องที่อยูในอาํนาจสั่งการของราชการทหาร เชน การสั่งการ
ตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งการพิจารณาในบางเรื่อง เชน การทบทวนคําสั่งพักหนาทีห่รือคําสั่ง
เปลีย่นภาระหนาทีง่าน ทั้งนี้ เมือ่พิจารณาขอยกเวนในกฎหมายตางประเทศแลว จะเห็นไดวาเปนไป
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการดําเนินงาน
ในเวลาปกติในเรือ่งการส่ังการตามสายการบงัคบับญัชาหรอืการดาํเนินการทางวนัิยแกขาราชการทหาร 
ซึ่งตองมีการรักษาระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัดหรือการดําเนินงานในเวลาไมปกติในยาม
สงครามหรือมภีัยคุกคามตอความมัน่คงของประเทศซึง่ตองปฏิบัติการดวยความเฉียบขาดรวดเร็ว 
ไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
       ๑.๒ ขอยกเวนในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
             พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ของประเทศไทยไดใชรัฐบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) เปนตนแบบ
ในการยกราง อยางไรก็ดี กฎหมายเยอรมันมิไดบัญญัติขอยกเวนเกี่ยวกับการดําเนินงานของราชการ
ทหารไว มีแตเพียงขอยกเวนสําหรับการดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ เชน การดําเนินกิจการทางศาสนา 
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา๘ ขอยกเวน
ในเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารตามมาตรา ๔ (๗) จึงเปนกรณีทีเ่พิ่มเติมเขามาดวย
เหตุผลเฉพาะตามบริบทของประเทศไทยเพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของเจาหนาที่
ทหาร ซึ่งศาสตราจารยสุรพล  นิติไกรพจน ไดอธิบายถึงเหตุผลในการกําหนดขอยกเวนดังกลาวไววา 

 ๖Section 4  - Restrictions on application
          (1) This Act does not apply to the administration of justice, pre-trial investigations, police inquiries or 
enforcement. This Act does also not apply to military orders nor to other internal orders of the administration 
relating to the performance of a task or some other measure. ………. .         
 ๗Art. 3  Ne sont pas régies par la présente loi : ………. .           
          d. la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire,
          la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l’art. 37, ainsi que 
la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration 
militaire, ………. .             
 ๘ขอยกเวนการใชบังคบักฎหมายไดบัญญัตไิวในมาตรา ๒ สาํหรบัรายละเอียดในเรื่องดงักลาว โปรดด ูวรเจตน  ภาครีตัน, วธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน (กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๓๒-๓๖.   
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

“ราชการทหารหรือการปฏิบัติงานยุทธการเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง
มีวิธีการปฏิบัติงานเปนพิเศษแตกตางไปจากการปฏิบัติงานของฝายปกครองตามปกติทั้งในบางกรณี
ก็จําตองปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว เฉียบขาดตามความจําเปนทางดานความมั่นคง” จึงตองกําหนด
ขอยกเวนนี้ไว๙ สําหรับปญหาวาขอยกเวนดังกลาวมีขอบเขตเพียงใด นั้น ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  
วงศวัฒนศานต ผูมีบทบาทสําคัญในการยกรางกฎหมายฉบับน้ีไดอธิบายวา “กิจการทหารในการ
ปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเปนเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งตองดําเนินการโดยรวดเร็ว
ตามสถานการณ จงึควรยกเวนจากการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี.้.. อยางไรกต็าม กจิการของทหาร...
ที่ไมเกี่ยวกับความม่ันคง เชน การจัดซ้ือหรือสรางสถานท่ีราชการท่ีไมมีขอมูลเช่ือมโยงไปยังความลับ
ทางความมั่นคง ...ยังคงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”๑๐ ดังนี้ ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) 
จงึมขีอบเขตจาํกดัอยูเฉพาะการดาํเนนิงานของราชการทหารเทาทีเ่กีย่วกับการปองกันและรกัษาความ
มั่นคงของประเทศเทานั้น มิใชการดําเนินงานใด ๆ ของราชการทหารโดยรวมท้ังหมด ซึ่งนักวิชาการ
บางทานมีความเห็นคลอยตามแนวการตีความดังกลาว เชน รองศาสตราจารย วรเจตน ภาคีรัตน 
ที่อธิบายวา “...หากเปนกรณีที่เปนเรื่องการปองกันและรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว แมวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการออกคําสั่ง
ทางปกครอง องคกรเจาหนาที่ผูปฏิบัติยอมไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตในกรณีที่ทหารเปนองคกรฝายปกครองที่ดําเนินการบังคับการ
ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจปกครอง มีการเตรียมการเพื่อจัดให
มคีาํสัง่ทางปกครอง ทหารยอมตองปฏบิตัติามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ดวย”๑๑ 
ในเรื่องการดําเนินการทางวินัยตอขาราชการทหาร นักกฎหมายทหารเองก็เคยใหความเห็นวา 
“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในกิจการที่เกี่ยวกับวินัยมีได ๒ สถานะ คือ ทั้งอยูและไมอยูใน
บงัคบัแหงพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ ขึน้อยูกบัวาการดําเนินการทางวินยัในขณะน้ัน
เปนกจิการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคกุคามภายนอกและภายในประเทศ
หรือไม”๑๒ กลาวอีกนัยหน่ึง หากการดําเนินการทางวินัยทหารในกรณีใดไมเก่ียวของกับการปองกัน
และรกัษาความมัน่คงของประเทศแลว ยอมอยูภายใตบงัคบัตองปฏบิตัติามหลกัเกณฑในพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดตีความ
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) ในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของฝายตําราขางตน

  ๙สรุพล นติไิกรพจน, “ปญหาวาดวยขอบเขตการบงัคบัใชพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง”, พนม เอีย่มประยรู 
(บรรณาธิการ), รวมบทความทางวชิาการ กฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรงุเทพฯ : วญิชูน ๒๕๔๑), 
หนา ๒๐.
  ๑๐ชยัวฒัน วงศวฒันศานต, กฎหมายวิธปีฏบิตัริาชการทางปกครอง (กรงุเทพฯ : จริรชัการพมิพ ๒๕๔๐), หนา ๑๗๓-๑๗๔.  
  ๑๑วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา
ทางปกครอง (พิมพครั้งที่ ๓ : กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๘๘.  
 ๑๒พนัโท ธานนิทร ทนุทสุวสัดิ,์ “หลักการฟงความจากทกุฝายกบักระบวนการรวบรวมขอมลูเพือ่ทาํคาํสัง่กาํหนดมาตรการบงัคบั
ทางวินัยทหาร”, วารสารพระธรรมนูญ ฉบับพิเศษ (กันยายน ๒๕๔๖), หนา ๗๑.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๒. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของขอยกเวน
ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘๑๓ 
ในการตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญทีม่ขีอสงสัยวาขอยกเวนตามบทบัญญัติดังกลาวมีขอบเขต
เพยีงใด โดยกรมพระธรรมนญูมีความเหน็ในเบื้องตนวาเปนขอยกเวนเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของราชการ
ทหารทั้งหมดและเจาหนาทีอ่ืน่ซึ่งมิใชทหารแตปฏิบัติหนาทีท่างยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน
และรกัษาความม่ันคงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ เพราะขอยกเวน
ในมาตรา ๔ (๗) แบงเปนสองสวน ไดแก สวนแรก การดาํเนนิงานเกี่ยวกบัราชการทหาร และสวนท่ีสอง
เจาหนาท่ีซึ่งปฏิบัติหนาท่ีทางยทุธการรวมกบัทหารในการปองกนัและรกัษาความมั่นคงของราชอาณาจกัร
จากภยัคกุคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งในสวนแรกเปนการยกเวนสาํหรบัราชการทหารทั้งหมด
ไมตองพจิารณาวาเปนเรื่องของการปองกนัและรกัษาความมั่นคงของประเทศหรอืไม อยางไรกด็ ี เพื่อความ
รอบคอบกรมพระธรรมนญูจงึขอหารอืคณะกรรมการวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองวาความเห็นดงักลาว
ถูกตองหรือไม เพื่อที่จะไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนราชการทหารตอไป
  ในการพิจารณาเพื่อตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดตรวจสอบความเปนมาของการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว พบวารางทีผ่าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง๑๔ ไดบัญญัติวา 
“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” แตตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื ่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีขอเสนอวาเนื่องจากงานราชการตํารวจกับราชการ
ทหารมีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ จึงเหน็ควรเพิ่มขาราชการ
ตํารวจซึง่ปฏิบัติหนาทีท่างยุทธการรวมกับฝายทหารมิใหอยูในบังคับของกฎหมายดวย คณะรัฐมนตรี
จึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวไปพิจารณารวมกันและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทีป่ระชุมพิจารณาแลวเห็นควรเพิ่มเติมรางมาตรา ๔ (๗) 
ตามขอสงัเกตของกระทรวงมหาดไทย โดยเพิม่ขอความ “หรือเจาหนาทีซ่ึง่ปฏิบัติหนาทีท่างยทุธการ
รวมกับทหาร” ตอทายขอความวา “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร” 

 ๑๓บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.  
 ๑๔รางพระราชบัญญัติการพิจารณาเรื่องทางปกครอง พ.ศ. .... สงพรอมบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๔๙ ลงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองมีถึงคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดิน (เรื่องเสร็จที่ ๒๒/๒๕๓๗).
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

  เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาในการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา “มาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณที่จะไมนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับการดําเนินงาน
เกีย่วกับราชการทหารเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการปองกันและรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ ผูรางกฎหมายจึงไดบัญญัติขอความในตอนทาย
มาตรา ๔ (๗) ที่วา “ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในประเทศ” เพื่อขยายความการดําเนินงานเก่ียวกับราชการทหาร ซึ่งตอมาไดมีการเพิ่มเติม
ขอความใหรวมถึงเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารดวย เนื่องจากการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนเร่ืองที่มีลักษณะเฉพาะและมีการปฏิบัติงานเปนพิเศษที่จําเปนในการปองกันและการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ ไมเหมาะสมท่ีจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ สวนการดําเนินงานอื่นที่อยูในรูปของคําสั่งทางปกครองและไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศยอมตองอยูใน
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”
  การใหความเหน็ทางกฎหมายของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองในเรือ่งเสรจ็ที่ 
๒๗๖/๒๕๔๘ ถือเปนการตีความขอบเขตของขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) อยางชัดเจน ซึ่งสวนราชการ
ทหารสามารถยดึถอืเปนแนวทางปฏบิตัใินการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
ตอไปได กรณีจงึสมควรวิเคราะหถงึขอบเขตการบังคบัใชพระราชบัญญตัวิธิปีฏิบตัริาชการทางปกครองฯ 
กับราชการทหารในรายละเอียดตอไปวา สวนราชการทหารจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติดังกลาวในการดําเนินงานในเรื่องใดบาง

 ๓. บทวเิคราะหการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กบัราชการทหาร
  ปญหาวาพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ จะนาํมาใชบงัคบักับการดําเนินงาน
ของราชการทหารในเรือ่งใดบาง นัน้ มขีอพจิารณาในเบือ้งตนวา โดยท่ีพระราชบญัญตัวิธิปีฏิบตัริาชการ
ทางปกครองฯ ใชบังคับกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและการดําเนินการ
เพือ่จดัใหมคีาํสัง่ทางปกครอง ดงันัน้ การดําเนินงานของราชการทหารในเร่ืองใดท่ีมไิดกระทําในรูปของ
คําสั่งทางปกครอง ยอมไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยูแลว ไมวาจะเปนคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาและมิไดกระทบตอสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของ
ผูใตบังคับบัญชา การออกกฎ เชน การออกระเบียบขอบังคับของกระทรวงกลาโหม๑๕ การทําสัญญา 
(ไมวาสญัญาทางแพงหรือสญัญาทางปกครอง) เชน สญัญาจัดซ้ืออาวุธยทุโธปกรณ๑๖ หรอืบรรดาการกระทาํ

 ๑๕เวนแตเปนการนําบทบัญญัติในบางเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาทางปกครองมาใชบังคับโดยเทียบเคียงกับการออกกฎ หรือนํา
“หลกักฎหมายทัว่ไป” ทีบ่ญัญตัเิปนลายลกัษณอกัษรไวในบทบญัญัตบิางมาตรามาใชกบัการออกกฎ เชน หลกัทีว่าเจาหนาทีผู่พจิารณา
ทางปกครองตองมอีาํนาจตามกฎหมายในเร่ืองนัน้ตามทีก่าํหนดในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ.   
 ๑๖อยางไรกด็ ี สาํหรับบรรดาคาํส่ังทางปกครองทีม่ขีึน้ในกระบวนการจดัซือ้จดัจางของราชการทหาร เชน คาํสัง่รับหรอืไมรบัคาํเสนอ 
การสั่งอนุมัติใหซื้อ จาง หรือใหสิทธิประโยชน หรือการสั่งยกเลิกการพิจารณาคําเสนอ อันเปนคําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญัตวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ นัน้ หากเปน
กรณีที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศแลว ยอมอยูภายใตบังคับหลักเกณฑของพระราชบัญญัติดังกลาว. 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ทางกายภาพที่มิไดมีผลกอตั้งนิติสัมพันธ เชน การฝกกําลังพล การซอมรบ การเคลื่อนยายอาวุธ 
หรือการปฏิบัติยุทธการตาง ๆ ของทหาร นอกจากนี ้ การใชอํานาจของทหารทีเ่ปนการดําเนินงาน
ตามกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาก็ไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบัญญตัวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
เชนกัน ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๔ (๘)๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เชน การที่เจาหนาที่ทหารเรือ
ใชอาํนาจสอบสวนเบือ้งตนเกีย่วกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการสืบสวนเบื้องตนถือเปนสวนหนึ่งของ
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนเบื้องตนของเจาหนาที่
ทหารเรือดังกลาว รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่อง เชน การสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุด
หรือไปยังทีแ่หงใดแหงหนึ่ง การตรวจคนเรือหรืออากาศยาน และการจับกุมและควบคุมผูตองสงสัย 
ยอมถอืเปนการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ทํานองเดยีวกัน การที่เจาหนาท่ีทหารเรอืใชอํานาจตามพระราชบญัญตัิ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ทําการสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญา รวมทั้งการสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใด
แหงหนึง่ และการควบคุมผูตองหาไวเพื่อสอบสวน ตลอดจนการยึดเรือหรืออากาศยานและสิ่งของ
ท่ีจะใชหรอืไดใชในการกระทําความผดิ บรรดาการกระทําเหลาน้ียอมไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนกัน
   สวนการดําเนินการของราชการทหารในเรื่องใดที่กระทําในรูปของคําส่ังทางปกครองจะอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เพียงใด นั้น จําตองพิจารณาถึง
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) วามีขอบเขตเพยีงใด ซึ่งในประเดน็น้ี ผูเขยีนเหน็พองดวยกบัความเหน็ของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘ ทีต่ีความวาเปนขอยกเวน
สําหรับราชการทหารเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจาก
ภยัคกุคามทั้งภายนอกและภายในประเทศเทาน้ัน เน่ืองจากเปนการตีความท่ีสอดคลองกบัเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายทีแ่ตเดิมไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับ“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
ในการปองกนัและรกัษาความม่ันคงของราชอาณาจักรจากภยัคกุคามท้ังภายนอกและภายในประเทศ” 
โดยภายหลังมีการเพิ่มขอความ “หรือเจาหนาทีซึ่่งปฏิบัติหนาทีท่างยุทธการรวมกับทหาร” เพื่อให
ครอบคลุมการดาํเนินการของเจาหนาท่ีอ่ืน (เจาหนาท่ีตาํรวจ) ซ่ึงปฏิบตัหินาท่ีทางยุทธการรวมกบัทหาร
ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศดวย ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาหากผูตรากฎหมายประสงค
ทีจ่ะยกเวนไมใชบงัคับพระราชบญัญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับการดําเนินงานทัง้ปวง
ของราชการทหาร ก็คงไมระบุขอความวา “...ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” กํากับไวดวยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการที่ผู ตรากฎหมาย
ยกเวนไมใชบงัคบัพระราชบญัญตัดิงักลาวกบัการดาํเนินงานของราชการทหารในการปองกนัและรกัษา
ความมัน่คงของราชอาณาจักร ก็ดวยเหตุผลทีว่า เปนเรื่องทีม่ีความจําเปนตองดําเนินการดวยความ

 ๑๗โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

เฉียบขาดรวดเร็วเพ่ือขจัดและปดปองภยันตรายท่ีเกิดแกความม่ันคงของประเทศ หากบังคับใหการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยอมเปนการไมเหมาะสม เพราะจะเปนการสรางภาระแกเจาหนาที่
ผูปฏบิตังิาน ทาํใหเกดิความลาชาและเปนอปุสรรคแกการปฏิบตัภิารกิจใหสาํเร็จลลุวงได ซึง่ขอพจิารณา
เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศนี้เปนเหตุผลท่ีกฎหมายเฉพาะในบางเรื่อง
ไดกําหนดยกเวนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ไมวาจะเปนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖๑๘

ที่บัญญัติมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับกับการสั่งการตาม
พระราชกาํหนดนี ้ซึง่บางกรณเีปนการออกคําสัง่ทางปกครอง๑๙ หรอืพระราชบญัญตักิารรักษาความมัน่คง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๒๐ ซึ่งบัญญัติขอยกเวนทํานองเดียวกันไว 
   ตามแนวความเหน็ของคณะกรรมการวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง การบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ กบัการพจิารณาเพือ่ออกคําสัง่ทางปกครองของราชการทหารอาจแยก
พิจารณาไดเปนสองสวน ดังนี้ 
  สวนทีห่นึง่ การดาํเนนิงานเกีย่วกบัราชการทหารในการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคกุคามทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การดาํเนนิงานในสวนนีย้อมไดรบัยกเวน
ไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เพือ่ทีจ่ะสามารถดาํเนินการไดอยาง
รวดเรว็และรบัมอืกบัสถานการณตาง ๆ  ไดอยางทันทวงท ีเชน การทีเ่จาหนาทีฝ่ายทหารใชอาํนาจตาม
มาตรา ๔๒๒๑ มาตรา ๔๓๒๒ ประกอบกับมาตรา ๔๗๒๓ แหงพระราชบัญญตักิารเกณฑชวยราชการทหาร 
 ๑๘มาตรา ๑๖ ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.   
 ๑๙สําหรับเหตุผลท่ีไมนําเง่ือนไขการออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับ
การออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชกําหนดดังกลาว โปรดดู อัชพร จารุจินดา, “คําชี้แจงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, วารสารพระธรรมนูญ เลม ๔๘ ฉบับ ๙๙ ป กรมพระธรรมนูญ (๒๕๔๘) หนา ๒๑.  
 ๒๐มาตรา ๒๓ บรรดาขอกาํหนด ประกาศ คาํสัง่ หรอืการกระทาํตามหมวดนีไ้มอยูในบงัคบัของกฎหมายวาดวยวธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง
    ฯลฯ   ฯลฯ.  
 ๒๑มาตรา ๔๒  การเกณฑในเวลาไมปกติ ใหกระทําได
         (๑) ในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวการณรบหรือการสงครามนับแตวันเวลาท่ีไดมีคําสั่งใหทหารเตรียมเขาทําการรบ 
หรือนับแตวันที่ไดประกาศสงคราม แลวแตกรณี และใหใชทั่วราชอาณาจักร
    ฯลฯ   ฯลฯ.  
 ๒๒มาตรา ๔๓  การเกณฑในเวลาไมปกติอาจเกณฑทรัพยสินและแรงงานไดดังตอไปนี้
        (๑) ทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
        (๒) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค
        (๓) เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิกสตลอดจนอะไหลและอุปกรณของเครื่องมือดังกลาว
        (๔) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอื่นที่ใชสําหรับการสรางซอมแซมหรือบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะ
เพื่อกิจการของทางราชการทหาร
        (๕) สิ่งตาง ๆ ที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนสําหรับจดัที่พักแรมหรือโรงพยาบาล
  (๖) เสบียงอาหารสําหรับคนหรือสัตว
        (๗) คนงาน คนนําทาง คนเดินขาวสาร ลาม หรือผูที่อาจเปนประโยชนแกกิจการของทางราชการทหาร
        (๘) แรงงานและทรัพยสินอื่นที่เจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนประโยชนและจําเปนแกกิจการของทางราชการ.
 ๒๓มาตรา ๔๗  นบัแตวนัเวลาทีไ่ดมคีาํส่ังหรอืประกาศตามมาตรา ๔๒ และไดดาํเนนิการตามมาตรา ๑๖ แลวใหเจาหนาทีฝ่ายทหาร
ผูมีอํานาจดังตอไปนี้ออกใบเรียกเกณฑแลวสงตรงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ไดทันที
        (๑) เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗
        (๒) นายทหารซึง่มตีาํแหนงบงัคบับญัชาทหารสงูสดุ ณ ทีน่ัน้ และมกีาํลงัในบงัคบับญัชาตัง้แตหนึง่กองพนัหรอืเทยีบเทาข้ึนไป 
เมื่อนําทหารเขาทําการรบหรือเขาสูสงคราม หรือเม่ือบังคับบัญชาทหารอยูในเขตท่ีไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในเขตท่ีได
ประกาศใชกฎอัยการศึก.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินที่จําเปนแกกิจการของทางราชการในระหวางที่
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม การออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินซึ่งเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาท่ีท่ีมผีลกระทบตอสถานภาพของสทิธหิรอืหนาท่ีของบคุคลและเปน 
“คาํส่ังทางปกครอง” ยอมไมอยูภายใตบงัคบัพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เนื่องจาก
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามภายนอกประเทศซึ่งไดรับยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น 
ในการออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสิน เจาหนาทีฝ่ายทหารจึงไมจําตองดําเนินการตามหลัก
เกณฑการพจิารณาทางปกครองตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ เปนตนวา 
ไมจาํตองมกีารรบัฟงคูกรณกีอนออกคาํสั่งตามมาตรา ๓๐ หรอืใหเหตผุลประกอบคาํสั่งตามมาตรา ๓๗ 
  ทั้งนี้ การออกคําสัง่ทางปกครองของราชการทหารในบางกรณีอาจยากทีจ่ะชีช้ัดลงไปวา
เปนการดําเนินงานในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศอันจะไดรับยกเวนไมอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม ตัวอยางเชน การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหบุคคลปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางในบริเวณเขตปลอดภัย
ในราชการทหารตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๔๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การพิจารณาเพื่อออกหรือไมออกใบอนุญาตเปนการพิจารณาทางปกครองที่มิไดเกี่ยวของ
โดยตรงกบัการปองกนัและรกัษาความม่ันคงของประเทศจากภัยคกุคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยหลักแลวจึงนาจะอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยางไรก็ดี 
โดยที่เขตปลอดภัยในราชการทหารกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการปองกันภัยทีอ่าจเกิดแกสถานที่ตั้ง
ท่ีทําการของทหาร ซึ่งเปนแหลงรวมกาํลงัพล คลงัเกบ็อาวธุยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เชื้อเพลงิ เครื่องมอื
สือ่สาร เอกสาร ขอมูล ตลอดจนยุทธปจจัยตาง ๆ อันจําเปนแกการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ กรณีจึงจําเปนตองกําหนดใหบริเวณโดยรอบที่ทหารเปน “เขตปลอดภัย” และจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใชประโยชนทรัพยสินและสัญจรไปมา เพื่อมิใหบุคคลภายนอก
ไดมีโอกาสลวงล้ําเขามาใกลชิดท่ีทําการของราชการทหาร หรอืปลกูสรางอาคารโดยปราศจากการควบคุม
ซึ่งอาจทําใหราชการทหารไดรับความเสียหายจากการจารกรรม การกอวินาศกรรม หรือการโจมตี
ในรปูแบบตาง ๆ ดงัน้ัน เม่ือการดาํเนินการเกี่ยวกับเขตปลอดภยัในราชการทหารมวีตัถปุระสงคเพื่อปองกนั
ภยันตรายทีอ่าจเกิดแกราชการทหารโดยสมบูรณ อันเปนเรื่องทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปองกันและรักษา
ความมัน่คงของประเทศจากภัยคกุคามตาง ๆ  ซ่ึงการปฏบิตัติามหลกัเกณฑในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิ
ราชการทางปกครองฯ อาจทําใหเกิดปญหาอปุสรรคแกการดาํเนินการเกี่ยวกบัเขตปลอดภยัในราชการ
 ๒๔มาตรา ๕ เม่ือไดออกพระราชกฤษฎกีากาํหนดบรเิวณเขตปลอดภยัไวแลว หามมใิหผูหนึ่งผูใดปลกูสรางโรงเรอืนหรอืสิ่งปลกูสราง
ลงในบรเิวณเขตปลอดภยัน้ัน หรอืแกไขเปลี่ยนแปลงโรงเรอืน หรอืสิ่งปลกูสรางที่มอียูแลว หรอืเพาะปลกูตนไมซึ่งอาจเปนภัย หรอืยักยาย
ตนไมทีป่ลูกไวแลวอันมีสภาพเปนอสังหาริมทรัพย เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้นดวย.  
 ๒๕มาตรา ๔ ท่ีทหารแหงใดจะควรมเีขตปลอดภยัเพยีงใด ใหกาํหนดขึ้นไวโดยพระราชกฤษฎกีาเปนคราว ๆ และใหมแีผนที่ประเมนิ
เขตไวทายพระราชกฤษฎีกานั้นดวย
       เมื่อไดกําหนดเขตขึ้นแลว ใหกระทรวงกลาโหมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงเขตไวโดยชัดเจน.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

ทหาร ดงันัน้ ในแงความเหมาะสมในการบังคบัใชกฎหมาย จงึสมควรถอืวา การพจิารณาทางปกครองใด ๆ
เกี่ยวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร เชน การออกหรือไมออกใบอนุญาตใหปลูกสรางโรงเรือนหรือ
สิง่ปลูกสรางในเขตปลอดภัย การกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต๒๖ หรอืการเพิกถอนใบอนุญาต เปนการ
ดาํเนนิงานเกีย่วกบัราชการทหารในการปองกนัและรกัษาความมัน่คงของราชอาณาจกัรจากภยัคกุคาม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ 
  สวนทีส่อง การดาํเนนิงานเกีย่วกบัราชการทหารทีไ่มเกีย่วกบัการปองกนัและรกัษาความมัน่คง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงานในสวนนี้ยอมอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งน้ี การออกคําสั่งทางปกครองในการ
ดําเนินงานของราชการทหารตามพระราชบัญญัติตาง ๆ มีอยูหลายกรณีดวยกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลว
เปนคาํส่ังเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของทหาร ไมวาจะเปนคาํสัง่เกีย่วกบัสถานะหรอืสทิธิประโยชน
ของขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เชน การบรรจุบุคคล
เขารับราชการทหาร การแตงตั้ง การเลื่อนหรือลดตําแหนง การเลื่อนชั้นเงินเดือน การออกจาก
ราชการ ฯลฯ๒๗ การลงทัณฑแกขาราชการทหารผูกระทําผิดวินัยทหารตามพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ การถอดยศหรือออกจากยศทหารตามพระราชบัญญัติยศทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือกรณีที่สวนราชการทหารออกคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายอื่น ๆ บังคับแก
ขาราชการทหาร เชน การออกคําสั่งใหขาราชการทหารท่ีกระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกคําสั่งทางปกครอง
ในกรณีเหลานี้เปนเร่ืองท่ีกระทําในเวลาปกติ และโดยสวนใหญแลวไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยหลักแลว
การพิจารณาออกคําสั่งจึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองฯ ควบคูไปกับหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ 
  ทั้งนี้ โดยที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของ
ราชการทหารในเรื่องตาง ๆ มักจะมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมไวเทาเทียมกับหลัก
เกณฑในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงตองนําหลักเกณฑการพิจารณาทาง
ปกครองตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับแกการพิจารณา
ทางปกครองในกรณีนั้น ๆ ดวย ยกตัวอยางเชน ในการลงทัณฑแกขาราชการทหารผูกระทําผิดวินัย
ทหารตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารฯ๒๘ พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและ

 ๒๖โดยปกติในการออกใบอนุญาตในการปลูกสรางอาคารในเขตปลอดภัยในราชการทหารจะมีหนังสือกําหนดเง่ือนไขในการ
อนุญาตไปพรอมกันดวย เชน กําหนดใหผูขออนุญาตตองแจงใหทางราชการทหารทราบเม่ือกอสรางแลวเสร็จ ตองแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับผูที่เขาพักอาศัยในอาคาร ตองจัดการใหผูที่ทางราชการทหารเห็นวาไมปลอดภัยตอกิจการทหารออกไปจากอาคาร ไมใช
อาคารเปนที่มั่วสุมในทางที่จะนําภัยมาสูกิจการทหาร ยินยอมใหเจาหนาที่ทหารเขาไปตรวจอาคารไดเมื่อสงสัยวาจะเปนภัยตอ
ราชการทหาร ตองแจงใหทางราชการทหารทราบกอนจะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกผูอื่นหรือใหผูอื่นเชา ฯลฯ.  
 ๒๗“ขาราชการทหาร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หมายความถึง ทหารประจําการและขาราชการกลาโหม
พลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร.
 ๒๘พระราชบญัญตัวิาดวยวนิยัทหารฯ ไดกาํหนดทณัฑทีจ่ะลงแกผูกระทาํผดิตอวนิยัทหารไว ๕ สถาน ไดแก ภาคทณัฑ ทณัฑกรรม 
กัก ขัง และจําขัง (มาตรา ๘) และผูกระทําผิดตอวินัยทหารอาจตองถูกปลดออกจากประจําการและถูกถอดยศทหารดวย (มาตรา ๗).
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

วิธีการในการพิจารณาลงทัณฑไวอยางรวบรัด และไมมีหลักประกันในกระบวนพิจารณาหลายประการ
ทีถ่ือเปน “หลักประกันความเปนธรรม” ทีส่ําคัญในการพิจารณาทางปกครอง ไมวาจะเปนหลัก
ความเปนกลางของเจาหนาทีผู่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองที่เรียกรองใหเจาหนาทีต่องมีความ
เปนกลางและไมมีสวนไดเสยีกับเรื่องทีพ่ิจารณา โดยคูกรณีมีสิทธิคัดคานเจาหนาทีท่ีม่ีเหตุทีจ่ะทําให
การพจิารณาไมเปนกลางได หรอืในสวนของหลกัการรบัฟงคูกรณใีนการพจิารณาทางปกครอง ท่ีถอืเปน
สิทธิอันสําคัญยิง่ของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง มาตรา ๑๓๒๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหารฯ ก็บัญญัติแตเพียงวาใหผูมีอํานาจลงทัณฑพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวาผูทีจ่ะรับทัณฑ
มีความผิดจริง และตองระวังมิใหการลงทัณฑเปนไปโดยโทษทุจริต หรือลงทัณฑแกผูทีไ่มมีความผิด
โดยชัดเจน และแมวาบทบัญญัติดังกลาวจะกําหนดใหผูมีอํานาจลงทัณฑตอง “ชี้แจงใหผูกระทําผิด
ทราบวากระทาํผิดในขอใดเพราะเหตใุด” กอนท่ีจะลงทณัฑ แตกเ็หน็ไดชดัวามีหลกัประกนัความเปนธรรม
ที่ตํ่ากวาหลักเกณฑตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่กําหนดให
เจาหนาทีต่องแจงขอเท็จจริงทีจ่ะใชเปนเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครองใหคูกรณีรับทราบและให
โอกาสคูกรณีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําสั่ง 
  อาจมผูีโตแยงวา โดยสภาพของเรือ่งแลว การดาํเนนิงานของราชการทหารม ี “ลกัษณะพเิศษ”
ท่ีแตกตางจากสวนราชการทั่วไป เพราะตองมกีารจดัระเบยีบวนัิยภายในองคกรโดยเขมงวด ม ี “วฒันธรรม
องคกร” ทีมุ่งเนนความสามัคคีและการเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด หากนําหลักเกณฑ
การพจิารณาทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ มาบงัคบัใชแกการพิจารณา
ทางปกครองของราชการทหาร ยอมเปนการไมเหมาะสมและอาจทาํใหเกดิปญหาอปุสรรคในการปฏบิตังิาน
ของราชการทหารได อยางไรกด็ ีผูเขยีนยังคงมีความเหน็วาไมมีเหตผุลอันใดท่ีขาราชการทหารไมสมควร
ไดรบัหลักประกนัในการพจิารณาทางปกครองเชนเดยีวกับขาราชการอื่น ๆ  และหากพเิคราะหใหดแีลว 
กไ็มนาจะมีขอกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบของการบงัคบัใชพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ 
แกการดําเนินงานของราชการทหารจนเกินสมควร เพราะพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดใหความสําคัญ
แกการคุมครองสิทธิของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองแตเพียงฝายเดียว แตคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประกอบดวย ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติตาง ๆ ที่วาง 
“หลัก” แตก็มี “ขอยกเวน” ไวดวย โดยเฉพาะขอยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ
โดยทันทีเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ๓๐ นอกจากนี้ ในสวนของคําสั่งทางปกครอง
ในบางเรื่องกมี็การกาํหนดขอยกเวนไวเปนการเฉพาะแลวเพื่อมิใหกระทบตอประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
ราชการของหนวยงานของรฐั เชน กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครองฯ ท่ีกาํหนดใหคาํสัง่ทางปกครองทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล (การบรรจุ 
แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งพักงาน สั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง) เปนคําสั่ง

 ๒๙มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวา ผูทีจ่ะตองรับทัณฑนั้น
มีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้น
เปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ.  
 ๓๐เชน มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) มาตรา ๓๗ วรรคสาม (๔) มาตรา ๕๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙. 
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

จุลนิติ

ทางปกครองท่ีไมจําเปนตองแจงขอเท็จจริงใหคูกรณีทราบและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
กอนออกคําส่ัง ซึ่งขอยกเวนดังกลาวชวยผอนคลายความเขมงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วธิปีฏบิตัริาชการทางปกครองฯ ไปไดไมนอย ดวยเหตผุลดงักลาว ผูเขยีนจงึเหน็วา การบงัคบัใชพระราชบญัญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไมนาจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการดําเนินงานของราชการทหาร 
หากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขาใจถึงหลักการของกฎหมายฉบับน้ี และสามารถบังคับใชใหสอดคลอง
กับสภาพการณในแตละกรณีไดอยางเหมาะสม
   ผูตรากฎหมายคงมไิดประสงคใหกองทพัเปน “เขตปลอดกฎหมายวธิปีฏิบตัริาชการปกครอง” 
แตเนื่องจากถอยคําในมาตรา ๔ (๗) อาจมีความเคลือบคลุมอยูบาง ที่ผานมาสวนราชการทหาร
จึงไดตีความขอยกเวนตามมาตราน้ีกวางเกินไปกวาความประสงคของผูตรากฎหมาย โดยเขาใจวา
การดําเนินงานของราชการทหารท้ังหมดไมอยู ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ กรณีจึงอาจแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหชัดเจนย่ิงขึ้น โดยบัญญัติวาพระราชบัญญัตินี้
มิใหใชบังคับแก “... (๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ทางยุทธการรวมกับทหารในการดําเนินงานดังกลาว” ซึ่งการแกไขกฎหมายในแนวทางน้ีจะทําให
ไมมีปญหาในการตีความอีก อยางไรก็ดี สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวาตัวบทกฎหมาย คือ “ทัศนคติ” ของ
เจาหนาที่ฝายทหารในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง “วัฒนธรรมองคกร” ของกองทัพที่ตองยอมรับ
ความโปรงใสในการพิจารณาทางปกครอง การบังคับใชกฎหมายจึงจะสัมฤทธ์ิผลสมดังเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายได 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ
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๑

 ความคดิเกี่ยวกบัการควบคมุตรวจสอบฝายบรหิาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องผูตรวจการแผนดนินั้น
ในระยะเริ่มแรกยังไมเปนทีแ่พรหลายนัก จนกระทั่งมีนักวิชาการไดเสนอบทความเกี่ยวกับผูตรวจการ
รัฐสภาอันเปนผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman) ของ
มลรัฐฮาวาย และไดเสนอความเห็นในเวลาตอมาวาควรมีหนวยงานที่ทําหนาทีร่ับเรื่องราวรองทุกข
จากราษฎรที่สังกัดฝายนิติบัญญัติ โดยพยายามเสนอใหมีการบัญญัติเรื ่องผู ตรวจการแผนดินไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ แตก็ไมเปนผลสําเร็จ๒ อยางไรก็ตาม 
ภายหลงักยั็งคงมคีวามพยายามในการผลกัดันใหมีบทบญัญติัวาดวยผูตรวจการแผนดินเรื่อยมา และเมื่อ
มีการประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ กระแสความเคลื่อนไหวในการ
เรียกรองและผลักดันของประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งกลุมตาง ๆ ในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวเริ่มมีมากขึ้น จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ไดกําหนดใหเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดิน

 ๑จัดโดย สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ ESCAP Hall 
ศูนยประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Center) ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร.
 ๒เหตุผลที่ทําใหการผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวยผูตรวจการแผนดินในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
ไมประสบผลสาํเรจ็ ทัง้นี้ เพราะการทีผู่ตรวจการแผนดนิซึง่เปนหนวยงานของฝายนติบิญัญัตไิปทาํหนาทีต่รวจสอบฝายบรหิารจะเปน
การกาวกายการทํางานของฝายบริหาร และลักษณะงานของผูตรวจการแผนดินยังมีลักษณะซํ้าซอนกับหนวยงานของฝายบริหาร
บางหนวยงานท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรฐัเดมิ เชน สาํนกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ดวย รวมทั้งการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมเปนผูตรวจการแผนดินนั้นก็เปนไปไดยาก เนื่องจากตองเปนบุคคล
ท่ีมีคณุสมบติัดมีากเปนพเิศษ คอืตองเปนผูมีความรูความสามารถ เปนธรรม เปนกลาง และมปีระสบการณในการบรหิาราชการแผนดนิ 
เปนตน ตลอดจนบริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในขณะนั้นยังมีปญหาตาง ๆ มากมาย และมีความละเอียดออนซับซอน 
ยากท่ีผูตรวจการแผนดินจะทํางานไดสําเร็จ (โปรดดู ศรรีาชา เจรญิพานชิ, “วิวฒันาการของผูตรวจการแผนดิน”, ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดนิ, 
หนา ๒๔-๒๖.). 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

ปาฐกถา เรื่อง  “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”

เนองในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผผููตรวจการแผนดน
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จุลนิติ

ไวเปนมาตรา ๑๖๒ ทวิ ของธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๓ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพ่ิมเตมิโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ผูตรวจการแผนดิน โดยในขณะนั้นใชชื่อวา “ผูตรวจการรัฐสภา” แตตลอดระยะเวลาการบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดมีการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภาขึ้นแตอยางใด 
 ตอมาเมื่อมีกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองใหมจนนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ “ผูตรวจการแผนดนิ” กย็งัไดรบัการจดัต้ังขึน้เพือ่ทาํหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แตไดใชชื่อวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัเิรือ่งผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภาไวในหมวด ๖ 
รัฐสภา สวนที่ ๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มาตรา ๑๙๖ - มาตรา ๑๙๘ และกําหนดใหมีการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้น๔ เพือ่รองรบัและกําหนด
รายละเอยีดในการปฏบิตังิาน ซึง่รฐัสภาไดใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดังกลาว และประกาศใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผู ตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ทําหนาที่เปนหนวยธุรการ และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจ
การแผนดนิของรฐัสภาในระยะเริม่แรก และใหดาํเนนิการจดัต้ังสาํนกังานผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑ ป
 โดยเม่ือวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๔๓ ไดมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ให นายพิเชต สนุทรพิพธิ 
เปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก และไดมีคําสั่งจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตงตั้ง 
นายปราโมทย โชติมงคล เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก เมื่อวันที่ 
๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ซึง่ตัง้แตบดันัน้เปนตนมาผูตรวจการแผนดนิกไ็ดเริม่ดาํเนินการอยางเปนทางการ๕ 
 ตอมาเม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ “ผูตรวจการ
แผนดนิ” กย็งัคงไดรบัการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูใหเปนองคกรอสิระองคกรหนึง่เพือ่ทาํหนาทีต่รวจสอบ
การใชอาํนาจรัฐตอไป แตไดมกีารเปล่ียนแปลงช่ือจาก “ผูตรวจการแผนดนิของรัฐสภา” เปน “ผูตรวจ
การแผนดิน” และไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ อาทิ การตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และองคกรในกระบวนการยุตธิรรม (ทัง้นี ้ไมรวมถงึการพจิารณาพพิากษาอรรถคดีของศาล) การดาํเนินการ

 ๓รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิม่เตมิ
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๖๒ ทวิ บัญญัติวา 
  “พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังผูตรวจการรัฐสภามีจํานวนไมเกินหาคนตามมติของรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
รบัสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภา
  คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง การถอดถอน และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
 ๔รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๙ บญัญตัวิา “ภายในสองปนบัแตวนัประกาศใชรฐัธรรมนญูนี้
 ใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
     (๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา...”.
 ๕ศรีราชา เจริญพานิช, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๗.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาทีข่องรัฐ การติดตามประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีทีเ่ห็นวาจําเปน ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐดวย 
 ดังนั้น วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ จึงถือเปนวันครบรอบ ๑๒ ปของการดําเนินการอยางเปน
ทางการของผูตรวจการแผนดนิ โดยตลอดระยะเวลาการทาํงานในชวงทีผ่านมานัน้ ผูตรวจการแผนดนิ
ไดปฏิบัติหนาทีช่วยเหลือและแกไขเยียวยาปญหาความทุกขรอนใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ
จากการละเลยการปฏิบัติหนาทีห่รือการปฏิบัติหนาทีโ่ดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาทีข่องรัฐ
เปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลงานที่มีคุณูปการปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษอยางแพรหลาย ดังนั้น เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสถาปนาของสํานักงานผูตรวจการแผนดนิ สาํนักงานผูตรวจการแผนดนิจึงไดกาํหนด
จดัการสัมมนาทางวชิาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดนิ ขึน้ โดยมกีารปาฐกถา
ในหัวขอ เรื่อง “จริยธรรมกบัทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก” เมื่อวนัองัคารท่ี ๓ เมษายน 
๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินในชวงเวลา
ดังกลาวทีม่ีตอสาธารณชนใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผูทีส่นใจไดรับทราบ 
รวมท้ังเพื่อสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในการเสนอความเหน็ และองคความรูท่ีจะเปนประโยชน
ตอการทาํงานของผูตรวจการแผนดนิในอนาคต ตลอดจนเพื่อเปดเวทรีบัฟงและแลกเปลี่ยนความคดิเหน็
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมลูตาง ๆ  ท่ีครบถวน อันจะเปนประโยชนตอการพฒันาการทาํงาน
ของผูตรวจการแผนดิน และการประสานการทํางานรวมกันดวยความเขาใจอันดียิ่งขึ้นตอไปอีกดวย

 โดยโครงการสัมมนาทางวิชาการในครั ้งนี ้ ฯพณฯ 
พลเอก เปรม ติณสูลานนท  ประธานองคมนตรแีละรัฐบรุษุ 
ไดเปนประธานเปดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 
“การตอบแทนบุญคุณแผนดิน คุณธรรมและจริยธรรม” 
โดยมีนางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานผู ตรวจการ
แผนดิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร 
ขาราชการ และเจาหนาทีข่ององคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานดานจรยิธรรม ตลอดจนนักวิชาการ นักศกึษา และ
ประชาชนผูท่ีสนใจเขารวมการสมัมนาทางวชิาการดงักลาวดวย 
อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
 หากจะอธิบายความหมายของคําวา “เกิดมาตอง
ตอบแทนบุญคุณแผนดิน” สามารถแบงวิธีการอธิบาย
ความหมายของคําดังกลาวออกไดเปน ๒ วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง
การอธิบายอยางส้ัน และวิธีท่ีสองการอธบิายอยางยาว กลาวคอื
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 “การตอบแทนบญุคณุแผนดิน” หากจะอธบิายความหมายอยางสัน้แลวหมายถงึ “การทาํความดี
เพ่ือใหแผนดินมีความสงบสุข คนในแผนดินมีความสุข และชวยกันสรางคนดีในแผนดิน” หรือ
หมายถึง “การไมทําความชั่ว ไมทําใหแผนดินมีปญหา ไมทําใหคนในแผนดินเดือดรอน” 
 โดยการทาํความดแีละการไมทาํความชัว่ทัง้ ๒ ประการดงักลาวขางตน เฉพาะคนดเีทาน้ันทีจ่ะทาํได 
คนไมดียอมทําไมได และที่วาคนดีเทานั้นถึงจะทําไดเพราะวาเปนเรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้น คนดีเทานั้น
จงึจะทาํได แตอยางไรกต็าม แมวาการทาํความดจีะทาํยาก แตสิง่หนึง่ทีย่ากยิง่กวาก็คอื การรกัษาความดี
ทีท่าํไวใหคงอยูกบัผูทาํตลอดไปจนกระทัง่วนัตาย ซึง่สิง่นีถ้อืวาคอนขางยาก เพราะมหีลายคนในประเทศ
ของเราที่เคยทําความดีใหปรากฏจนกระทั่งไดรับการยกยองสรรเสริญ ไดรับความศรัทธา แตในที่สุด
กลับไมสามารถรักษาความดีที่ตนทําไวได ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง
 สําหรบัวธิทีีส่องซึง่เปนการอธบิายอยางยาว สามารถอธบิายความหมายของคาํวา “การตอบแทน
บุญคุณแผนดิน” ออกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
 ๑. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๒. มีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ 
 ๓.  ผูบงัคบับญัชาตองประพฤติปฏบิตัตินใหเปนตัวอยางทีด่แีกผูใตบงัคบับญัชา หมายความวา
ผูที่เปนนายคนตองมีความเมตตา มีความเปนธรรม และตองมีแตให รับไมได จะรับไดอยางเดียวก็คือ 
รับความทุกขหรือความลําบากยากเข็ญของคนอื่นเพื่อนํามาพิจารณาแกไข 
 ๔. การชวยกนัหาหนทางขจดัปญหาความยากจนซึง่เปนปญหาสาํคญัของชาติบานเมอืงของเรา
ใหหมดไป 
 ๕. การยดึถอืและปฏบิตัติามพระบรมราโชวาทและพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
โดยสวนตัวเนื่องจากจะมีคนมาขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา หรือขอใหชวยคิด ซึ่งหากคิดไดก็จะให
คําปรึกษาได แตหากตอบไมไดก็จะแนะนําใหไปอานพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสเพราะจะมี
คําตอบอยูในนั้น 
 ๖. การทาํงานใหคุมคา คุมเวลา และคุมคาความเปนคน กลาวคอื พวกเราไมวาจะอยูในภาครฐั
ภาคเอกชน หรือภาคใด ๆ ก็ตามตางก็ตองทํางาน โดยการใชคําวา “คุมคาความเปนคน” นั้นก็เพื่อให
เขาใจไดงายวา คนเราเม่ือเกดิมาเปนคนแลวก็ตองทาํงานเพือ่ตอบแทนบุญคณุแผนดนิดวย โดยวธิกีารทาํงาน
ที่ตนปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นจะยึดถือหลัก ๓ ประการคือ ใหมีความสะดวก เรียบงาย และประหยัด 
ซึ่งบุคคลใด ๆ จะนําไปปฏิบัติก็ไดเพราะเปนแนวทางหนึ่งที่เห็นวานาจะเปนประโยชน  
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จุลนิติ

 ๗. การดํารงรักษาวัฒนธรรมไทย การรักษาวัฒนธรรมของไทยใหดํารงอยูตอไปนั้นถือเปนการ
รักษาชาติบานเมืองของเราไวอีกทางหนึ่ง ซึ่งพวกเราสามารถกระทําไดดวยวิธีงาย ๆ เชน การรักษา
วัฒนธรรมการละเลนทองถิ่นของทุกภาคในประเทศไว ทั้งภาคใต ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ 
หรือการพูดภาษาทองถิ่น ซึ่งเปนภาษาที่คนในทองถิ่นนั้น ๆ รักและหวงแหน และเปนภาษาที่มีเสนห 
โดยไมถึงกับตองไปฝกเลนโขนหรืออื่น ๆ ใหยุงยาก เปนตน 
 ๘. ความรับผิดชอบในการดูแลเยาวชน การตอบแทนบุญคุณแผนดินในขอนี้เปนความเห็น
สวนตัวซึ่งเห็นวา เด็ก ๆ มีความสําคัญตอชาติบานเมืองของเรา ดังนั้น พวกเราที่เปนผูใหญจึงตองมี
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะตองดูแลเยาวชนใหเติบโตขึ้นมาเปนคนดีของชาติบานเมืองใหไดดวย 
 ๙. มคุีณธรรมและจรยิธรรม เม่ือพจิารณาความหมายของคาํวา “คณุธรรม” และ “จรยิธรรม”๖

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวจะพบวานิยามของคําทั้งสองยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร 
ดังนัน้จึงไดสอบถามเพื่อหาความรูเพิ่มเติมจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ซึ่งเปน
ราชบัณฑิตผูที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ โดยไดอธิบายความหมาย
ของคําดังกลาวใหทราบอยางละเอียดและชัดเจนวา 
 คาํวา “คุณธรรม” หมายถงึ ความดท่ีีมีอยูในใจของคนหรอืของตน ทําใหผูมีคณุธรรมประพฤตดิี
ปฏิบัติดี คุณธรรมเปนธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคน ใหคิด ใหพูด ใหทํา แตสิ่งที่เปนคุณ คือ เปนผลดี 
โดยเฉพาะอยางยิง่เปนผลดีตอผูอื่น “คุณธรรม” เปนความรูสึกนึกคิดทีอ่าจเกิดขึ้นเองหรือไดจาก
การอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย ศาสนา และสังคม ความรูสึกนึกคิดนั้นเมื่อยึดมั่นก็จะเปน
คุณธรรมฝงอยูในจิตใจ ทั้งนี้ ผูที่มีคุณธรรมนั้นจะตองทําและจะตองไมทําในสิ่งดังตอไปนี้ 
 ส่ิงท่ีผูมีคณุธรรมจะตองทํา ไดแก ตองซ่ือสตัยสจุรติ ตองคดิดพีดูดทํีาด ีตองคดิตรงพดูตรงทาํตรง 
ไมบิดพลิ้วในการพูดและทํา และตองมีเมตตาชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก 
 สวนสิ่งทีผู่มีคุณธรรมจะตองไมทํา ไดแก ไมเบียดเบียนผูอืน่ ไมคดโกงแมวาจะไมมีผูรู เห็น 
ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมรังแกขมเหงผูทีอ่อนแอกวาหรือผูหญิง ไมฉอราษฎรบังหลวง และไมประพฤติ
ทุจริต 
 สําหรับคําวา “จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติทางกายและวาจาที่แสดงออกถึงธรรมะ
ที่มีอยูในใจ หรือการปฏิบัติในทางที่ดี คนดีจึงตองมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม โดยบางครั้งจะใชควบคู
กบัคาํวา “ศลีธรรม” ซึ่งเปนหลักใหคนประพฤตดิ ีควบคมุกายและวาจา ไมใหเบยีดเบยีนกนั ไมลกัทรพัย
ไมหลอกลวงกัน เปนตน 
 เพราะฉะนั้น หากจะกลาวโดยสรุปถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมก็เขาใจไดวา คุณธรรมคือเรื่อง
ของใจ สวนจรยิธรรมคอืเรื่องของกายและวาจา โดยจรยิธรรมเปนเครื่องควบคมุหรอืบงัคบักายและวาจา 
แตบงัคบัใจไมได คณุธรรมจงึเปนเครื่องควบคมุหรอืบงัคบัใจหรอืความดท่ีีมอียูในใจ ดงัน้ัน คนดเีทานั้น
ถึงจะมีคุณธรรมและจริยธรรม และหากตองพูดถึงคําวา “คุณธรรม” แลว ก็จะตองพูดอีกคําหนึ่ง คือ
คาํวา “จรยิธรรม” ซึ่งคาํท้ังสองตองพดูไปพรอม ๆ กนัจงึจะไดความหมายที่สมบรูณและชดัเจนมากยิ่งขึ้น

 ๖ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “คุณธรรม” (น.) หมายความวา สภาพคุณงามความดี และคําวา 
“จริยธรรม” (น.) หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม.
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ปาฐกถา เรื่อง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

 อนึง่ สาํหรบัประมวลจรยิธรรมทีส่วนราชการตาง ๆ  กาํหนดขึน้เพือ่ใชเปนแนวทางในการควบคมุ
มาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดาํรงตําแหนงทางการเมอืง ขาราชการ หรอืเจาหนาทีข่องรฐัใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นนั้นนับวาเปนเรื่องที่ดีและมีประโยชนเปนอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาไมมี
บทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น จึงเกิด
ขอสงสยัวาจะตดัสนิใหเปนธรรมไดอยางไร โดยความเหน็สวนตวัเหน็วาตองใช “มโนธรรม” เปนเครือ่งมอื
ทีช่วยในการตัดสิน เพราะมโนธรรมคือ ความรูสกึผดิชอบช่ัวด ีและการแยกความช่ัวออกจากความดีได 
ดังนั้น มโนธรรมจึงเปนกติกาในใจของเราที่ชวยในการตัดสินใหเปนธรรมได 

 ตอจากนั้นไดมีการปาฐกถา เรื่อง จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก 
โดย นายกลานรงค จนัทกิ  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิและนายบรรยง พงษพานชิ 
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 นายกลานรงค จนัทกิ  กรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ กลาววา หากถามวา 
“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทยจริงหรือไม” ขอตอบวา “จริง” เพราะหากประเทศไทยหรือ
คนไทยไมมีจริยธรรมแลว ประเทศไทยก็ไปไมรอด เพราะฉะนั้น “จริยธรรม” จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ของคนไทยในปจจุบัน แตเนื่องจาก “จริยธรรม” เปนนามธรรม เปนจิตสํานึกของคน และแตละคน
กแ็ตกตางกนัออกไป โดยบางคนอาจจะบอกวาการกระทาํอยางน้ีถอืวาทาํถกูจริยธรรมแลว แตการกระทํา
เดียวกันนี้บางคนกลับบอกวาไมใช แลวจะทําอยางไรเพื่อใหคําวา “จริยธรรม” ปรากฏเปนรูปธรรม
ใหได ดังนั้น จึงไดไปหาความหมายจากพจนานุกรมเพื่ออธิบายใหเห็นเปนรูปธรรม กลาวคือ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา “จรยิ” วาหมายถงึ 
ความประพฤตหิรอืกรยิาทีค่วรประพฤติ และคาํวา “ธรรม” หรอื “ธรรมะ” หมายถงึ ความดี ความถกูตอง 
และความยุติธรรม เพราะฉะนั้น หากจะอธิบายความหมายของคําวา “จริยธรรม” จึงหมายถึง

การประพฤติตนดวยความดี ประพฤติตนดวยความถูกตอง และประพฤติตน
ดวยความยุตธิรรม ซึง่การอธบิายเชนนีจ้ะชวยทําใหเหน็เปนรปูธรรมขึน้มา
ได เพราะเรายอมทราบถงึการกระทาํของเราวา อะไรเปนสิง่ทีด่ ีอะไรเปน
สิ่งที่เลว อะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง อะไรเปนสิ่งที่ไมถูกตอง อะไรเปนสิ่งที่

ยตุธิรรมและอะไรเปนสิง่ทีอ่ยตุธิรรม ฉะนัน้ ถาเรา
ทกุคนนําคําวาจริยธรรมมาไวในความรูสกึ

ของตนเองวา เราจะทําดวยความดี 
ทําดวยความถูกตอง และทําดวย
ความยุตธิรรมแลวกจ็ะเปนทางรอด

ของประเทศไทย ปญหาความสับสน
ทีเ่กิดขึน้ในชาตบิานเมอืงก็จะมลายหายสิน้

ไปในที่สุด 

ดวยความยตุธิรรม ซึง่การอธบิายเชนน้ี
ได เพราะเรายอมทราบถงึการกระทาํ
สิ่งที่เลว อะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง อะไ

ยตุธิรรมและอ
ทกุคนนํ

ขอ

ของ
ขึน้ใ

ไ
สิ่งที่เล

ข
ทีเ่กิดขึ

ไปในที่สุด 
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จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติ
หลักการเกี่ยวกับเรื่อง “จริยธรรม” ไว ซึ่งในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็เกิด
ความรูสึกอายเชนกันวา ทําไมเราจึงตองกําหนดเรื่องการกระทําความผิดจริยธรรมไวในกฎหมายสูงสุด
ของประเทศดวย ทั้ง ๆ ทีจ่ริยธรรมก็คือจิตสํานึกในความดี ซึ่งเปนสิ่งทีทุ่กคนจะตองประพฤติปฏิบัติ
แตอยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาในขณะนั้น “จริยธรรม” เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในบานเมือง
ซึ่งไมมีบทบัญญัติกําหนดวาหากมีการกระทําการที่เปนการฝาฝนจริยธรรมแลวตองไดรับการลงโทษ
หรือถือวาเปนความผิดอยางไรบาง
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติเพิ่มเหตุแหงการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูพิพากษา ตุลาการ และกรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญออกจาก
ตําแหนงไดในกรณีที ่“ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง” ไวในมาตรา 
๒๗๐๗ และในหมวด ๑๓ วาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ 
มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐ กําหนดใหตองจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมที่มีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื ่อให การบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ขั ้นตอนการลงโทษตามความรายแรง
แหงการกระทําดวยและใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเปนการ
กระทาํผดิทางวินัย โดยในกรณีทีผู่ดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหผูตรวจการ
แผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นทีเ่กี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปน 
“การกระทําผิดรายแรง” ใหสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุทีจ่ะถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐ 
 โดยในทางปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องจากผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จะมีอํานาจเพียงไตสวนขอเท็จจริงวาไดมีการกระทําการอยางนั้นจริงหรือไม โดยไมมีอํานาจที่
จะไปวินิจฉัยในปญหาขอกฎหมายวารายแรงหรอืไมรายแรง เพราะเมือ่ผูตรวจการแผนดนิไดสงเรือ่ง
มายงัคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวกต็องถอืวาเปนเรื่องรายแรง และหากมกีระทาํการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรงจรงิ ก็จะรายงานไปยงัประธานวฒุสิภาเพื่อใหประธานวฒุสิภา
จัดใหมกีารประชุมวุฒสิภาเพือ่พิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตอไป แตอยางไรก็ตาม 
กระบวนการถอดถอนดังกลาวเปนเพียงแนวทางปฏิบัติทีย่ังไมมีการปฏิบัติจริง ทัง้นี้เพราะที่ผานมา
ยังไมมีกรณีที่ผูตรวจการแผนดินไดสงเรื่องมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการ

 ๗มาตรา ๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสุด หรอือัยการสงูสดุผูใดมพีฤตกิารณรํ่ารวยผดิปกต ิสอไปในทางทจุรติตอหนาท่ี สอวากระทาํผดิ
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการ สอวากระทาํผดิตอตาํแหนงหนาทีใ่นการยตุธิรรม สอวาจงใจใชอาํนาจหนาท่ีขดัตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู
หรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏบัิติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอยางรายแรง วฒุสิภามีอาํนาจถอดถอนผูนั้นออกจากตาํแหนงได
  บทบัญญัตวิรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
  (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
  (๒) ผูพพิากษาหรอืตลุาการ พนักงานอยัการ หรอืผูดาํรงตาํแหนงระดบัสงู ท้ังนี้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต.
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ปาฐกถา เรื่อง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

จุลนิติ

 สาํหรับขอมลู “สถานการณการคอรัปชัน่ในสังคมไทย” ซึง่เปนปญหาสําคญัทีม่สีวนเก่ียวของกับ
เรื่องจริยธรรมนั้น หากพิจารณา “ดัชนีวัดความโปรงใส” (Corruption Perception Index : CPI)๘ 

พบวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๕๔ คาความโปรงใสของไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ ๓.๓ ซึ่งเปนตัวเลข
ที่แสดงใหเห็นวาสถานการณการคอรัปชั่นของประเทศไทยน้ันยังไมเลวรายจนเกินไป และหากมี
ความต้ังใจท่ีจะปรับคาความโปรงใสใหสงูขึน้ก็เชือ่วาสามารถทําได โดยไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
องคกรอิสระหรือประชาชนควรตองทําดี ทําดวยความถูกตอง และทําดวยความยุติธรรม
 อนึ่ง สําหรับสาเหตุสําคัญของปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น สามารถสรุปได ๕ ประการ ดังนี้
 ๑. กระแสบรโิภคนยิม หรอืวตัถนุยิม ในอดตีสาเหตนุีอ้าจถอืเปนปญหาในเรือ่งเศรษฐกจิ เพราะ
ประชาชนมีรายไดนอย ดังจะเห็นไดจากเงินเดือนของขาราชการ โดยในขณะที่ตนเขารับราชการ
วฒุปิรญิญาตรนีัน้มเีงนิเดอืนตํา่มากเพยีงเดอืนละ ๑,๐๕๐ บาทเทานัน้ แตในปจจบุนัจะถอืวาเปนปญหา
ในเรื่องเศรษฐกิจทีเดียวไมได เพราะจริง ๆ แลวมันเกิดจากกระแสบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม โดยคําวา 
“นิยม” หมายถึง การชื่นชมยินดี มีความตองการและประสงค ดังนั้น เมื่อเราชื่นชมยินดีกับการบริโภค 
หรือมีความประสงคกับวัตถุ จึงทําใหเกิดความตองการในเร่ืองของการบริโภคหรือวัตถุมากเกินกวา
ที่เรามีรายได ฉะนั้น เพื่อรองรับกับความตองการตาง ๆ เหลาน้ัน จึงเกิดปญหาการคอรัปชั่นตามมา
ในที่สุด 
 ๒. โครงสรางของสังคมไทย หรือระบบอุปถัมภ จากเอกสารการวิจยัของหมอมราชวงศอคนิ รพพีฒัน 
เกีย่วกบัสภาพสังคมไทยในสมยัตนกรงุรตันโกสนิทร ไดใหขอมลูวา สงัคมไทยเปนสงัคมของบุคคล ๒ กลุม
คอื กลุมทีม่อีาํนาจกบักลุมทีไ่มมอีาํนาจ โดย “กลุมทีม่อีาํนาจ” จะตองพยายามทาํทกุวิถทีางเพือ่รักษา
อาํนาจของตวัเองไวโดยอาศยัมอืไมของกลุมทีไ่มมอีาํนาจชวยเหลอื สวน “กลุมทีไ่มมอีาํนาจ” กจ็ะตอง
วิ่งเตนหากลุมที่มีอํานาจเพื่อใหตัวเองอยูรอดหรือเพื่อใหไดในสิ่งที่ตัวเองตองการ ฉะนั้น สังคมไทย
จึงเปนสังคมทางดิ่ง ที่มีการเอื้อกัน และเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา 
 อยางไรกต็าม ระบบอปุถมัภในลกัษณะของสงัคมทางดิง่ดงักลาวเปนคนละกรณกีบัระบบอปุถมัภ
ในวฒันธรรมไทย เพราะระบบอุปถมัภในวฒันธรรมไทยเปนระบบอปุถมัภทีผู่ใหญดแูลเด็ก มคีวามเกือ้กลู 
และมคีวามเมตตาปรานตีอกนั แตระบบอปุถมัภในลกัษณะของสงัคมทางดิง่น้ันเปนการอปุถมัภชวยเหลอื
เก้ือกูลกันเพื่อไมใหตัวเองตองรับผิด โดยหากจะเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะของสังคมทางด่ิง
ไดอยางชัดเจนก็คือ สังคมระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจําซึ่งมีการเอื้อประโยชนกันเกิดขึ้น 

 ๘“ดัชนีวัดความโปรงใส” หรือ CPI เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ และคาดัชนีขององคกรตาง ๆ 
ทีส่าํรวจความคดิเหน็ความพงึพอใจ และการประเมนิสภาพการณทีเ่กีย่วของกบัการทจุรติคอรปัชัน่ในประเทศตาง ๆ ทัว่โลกแลวนาํมา
ประเมินคาพรอมกับจัดเรียงลําดับเพื่อเผยแพรเปนขอมูลที่มุงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการตอตานการทจุริตในการทําธุรกิจขามชาติ
   ดชัน ีCPI นัน้เริม่นํามาใชตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการพฒันาขององคกรระหวางประเทศทีช่ือ่วา Transparency International
หรอื TI ซึง่ตัง้อยู ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ปจจุบันมีคาสูงสุดเปน ๑๐ หมายถึงประเทศนั้นไมมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเลย 
โดยยิ่งคาดัชนีตํ่าลง แสดงวาประเทศนั้น ๆ ยิ่งมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นสูง. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง กระบวนการยุติธรรมในที่นี้หมายถึง กระบวนการยุติธรรม
ท้ังหมด ไมวาจะเปนองคกรอิสระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูตรวจการแผนดนิ ศาล อัยการ หรอืพนกังาน
สอบสวน และคาํวา “ไมเขมแขง็” ไมไดหมายความวากระบวนการทั้งหมดจะตองไมเขมแขง็ แตหมายถึง
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไมเขมแข็งก็ได ดังนั้น ทีว่า “กระบวนการยุติธรรมตองเขมแข็ง” 
จงึไมไดหมายความวากระบวนการยตุธิรรมทัง้หมดจะตองเหมอืนกนัหรอืคดิอยางเดยีวกนั แตหมายถงึ
แนวทางการตดัสินหรอืการวินิจฉัยของแตละองคกรน้ัน ตองยนือยูบนหลกัพื้นฐานของความเท่ียงธรรม 
ความยุติธรรม พยานหลักฐาน ปราศจากอคติ กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และตองไมตกอยูภายใต
สภาพการณกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๔. การแทรกแซงจากผูมอิีทธพิลหรอืนกัการเมอืง สาเหตใุนประการนี้เหน็วาไมจาํเปนตองอธิบาย
ขยายความ เพราะเปนเรื่องที่เขาใจและเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปแลว
 ๕.  ความเบื่อหนายและความเพิกเฉยของประชาชนตอการทุจริต จากผลการสํารวจของ 
ABAC POLL เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมาที่มีการถามวา “รับไดหรือไมหากรัฐบาลทุจริต 
แลวทําใหประเทศชาตริุงเรอืง ประชาชนอยูดกีนิด ีและตนเองไดรบัประโยชน” ซึ่งผลการสาํรวจปรากฏวา
คนไทยสวนใหญ “รับได” คิดเปนชายรอยละ ๖๓.๓ และหญิงรอยละ ๖๕.๕ โดยตัวเลขดังกลาว
จะเห็นไดวา “สูงมาก” และหากจําแนกตามอาชีพพบวามีนักเรียน-นักศึกษาที่รับไดถึงรอยละ ๗๒, 
พอคา นักธรุกจิ ผูประกอบการสวนตวัรบัไดคดิเปนรอยละ ๖๗, พนักงานบรษัิทเอกชนรบัไดรอยละ ๖๔.๙, 
เกษตรกรและผูใชแรงงานรบัไดรอยละ ๕๖.๔ และขาราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิรบัไดคดิเปนรอยละ ๕๐.๙ 
 แตอยางไรก็ตาม เมือ่มีการสํารวจอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ พบวา นักเรียน-นักศึกษา
ที่มีความเห็นวารับได มีจํานวนลดนอยลงเหลือรอยละ ๕๖.๒ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียน-นักศึกษา
ไดเริ่มเขาใจและมแีนวความคดิท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังพอคา นกัธรุกจิ และผูประกอบการสวนตวั ตลอดจน
พนักงานเอกชนที่รับไดก็มจีํานวนลดนอยลงเชนเดียวกันเหลือเพียงรอยละ ๖๕.๔ และรอยละ ๖๐.๗ 
ตามลาํดับ แตขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้เกษตรกรและผูใชแรงงานกลับมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ ๖๗.๙ และรอยละ ๖๔ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจเพิ่มในกลุมอาชีพ
แมบานและผูเกษียณอายุเพิ่มขึ้นใหมซึ่งรับไดคิดเปนรอยละ ๖๓.๕ อีกดวย
 จากคาํถามที่ ABAC POLL ตั้งและจํานวนผลการสาํรวจดงักลาวเหน็วา มีความขดัแยงกับตรรกะ
เปนอยางยิ่ง เพราะเปนไปไมไดอยางแนนอนที่หากรัฐบาลทุจริตแลวประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองและ
ประชาชนจะอยูดกีนิด ีหรอืถาผูบริหารของบรษัิททุจรติแลวบรษัิทจะเจรญิและพนักงานไดรบัประโยชน 
และหากมีการตั้งคําถามในลักษณะเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ และเผยแพรผลการสํารวจไปทั่วแลวก็จะกลืน
สํานึกที่ดีของคนในสังคมใหหมดไปดวย ดังนั้น จึงอยากให ABAC POLL ไดโปรดตั้งคําถามใหม เชน 
เปล่ียนเปนคาํถามวา “เช่ือหรอืไม ถารฐับาลทุจรติแลวจะทําใหประเทศชาตเิจรญิรุงเรอืง ประชาชน
อยูดีกินดี และตนเองไดรับประโยชน” ซ่ึงโดยสวนตวัแลวเหน็วา “ผูท่ีเชื่อ” ตองมีจํานวนเพยีงเลก็นอย
เทานั้น 
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จุลนิติ

 สําหรับประเด็นเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่แกไข
เพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔๙ ไดปรับปรุงบทบาทอํานาจหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินการตาง ๆ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการ เพือ่ใหการปราบปรามการทจุรติมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มบทบัญญัติ หมวด ๙/๑ วาดวยการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต นั้น มีมาตรการตาง ๆ ที่สําคัญ เชน
 มาตรา ๑๐๓/๒ กาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอีาํนาจแจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ใหม ี“มาตรการในการคุมครอง” ผูกลาวหา ผูเสยีหาย ผูทาํคาํรอง ผูรองทกุขกลาวโทษ ใหถอยคาํ หรอื
ผู แจงเบาะแสหรือขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การรํ่ารวยผิดปกติ หรือขอมูลอื่น
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยใหถือวาบุคคล
ดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
 และในกรณทีีเ่กดิความเสยีหายแกชวีติ รางกาย อนามยั ชือ่เสยีง ทรพัยสนิ หรอืสทิธอิยางหนึง่อยางใด 
อันเนื่องมาจากการดําเนินการหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับ “คาตอบแทน”
เทาทีจ่าํเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดอีาญาดวย (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคสอง)
 นอกจากนี้ยังกําหนดใหจัดใหมี “เงินสินบน” หรือ “รางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใด”
แกบุคคลผูชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การรํ่ารวย
ผดิปกต ิหรอืขอมลูอืน่ ๆ  อนัเปนประโยชน (มาตรา ๑๐๓/๓) โดยกรณทีีบ่คุคลผูใหถอยคาํ แจงเบาะแส
หรอืขอมลูดงักลาวเปน “เจาหนาทีข่องรฐั” กฎหมายไดกาํหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรฐัมนตรี
เพือ่การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืน และระดบัตําแหนงใหแกบคุคลนัน้เปนกรณพีเิศษ (มาตรา ๑๐๓/๔)
 สําหรับกรณีที่บุคคลตาง ๆ ดังกลาวอาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อันเนื่องจากการกลาวหาหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลน้ัน กําหนดใหเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการใหไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ตอไป (มาตรา ๑๐๓/๕)
 ดังนั้น หากจะกลาวโดยสรุปในเรื่อง “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหา
และทางออก” มคีวามเห็นวา สิง่ท่ีสาํคัญทีจ่ะทําใหบานเมืองน้ีอยูรอดไดกค็อื “จริยธรรม” และการท่ีจะ
ทาํใหจรยิธรรมเกิดขึน้ไดคอื ความเขมแข็ง และความกลาขององคกรท่ีมหีนาทีท่ีจ่ะตองเปนผูดาํเนินการ
ในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันจะตองทําใหพลังประชาชนสรางเครือขายที่เขมแข็งขึ้นมาถวงดุลและ
ตรวจสอบการทาํงานของหนวยงานราชการตาง ๆ  ดวย ซึง่หากทาํไดทัง้สองทางคอื องคกรท่ีมอีาํนาจหนาที่
ในการตรวจสอบกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และประชาชนรังเกียจการทุจริตคอรัปชั่น รังเกียจ
การไรจริยธรรม แลวมารวมมือกันขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในวิถีทางที่ถูกตอง สิ่งนี้ก็จะเปนทางรอด
ของประเทศไทย และเปนทางออกของเมืองไทยในปจจุบันนี้ดวย
  ๙ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘  ตอนที่ ๒๖ ก  หนา ๑  วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายบรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ภทัร จาํกดั (มหาชน) ไดใหขอมลู
เกี่ยวกบัความหมายและประเภทของการคอรปัชั่น กลยุทธ โทษ และประโยชนของการคอรปัชั่น รวมทั้ง
มาตรการในการขจัดการคอรัปชั่น สรุปไดดังนี้

 ๑. ความหมายและประเภทของการคอรัปชั่น 
  คาํจาํกดัความท่ีเปนสากลระบุวา “การคอรปัชั่น” คอื “กระบวนการบดิเบอืนอาํนาจโดยมชิอบ 
เพือ่แสวงหาประโยชนที่มิควรได” และเมือ่แบงประเภทของการคอรัปชั่นโดยพิจารณาจากลักษณะ
ของกิจกรรมแลว สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

  ประเภทแรก คือ การคอรัปชั่นในภาคเอกชนดวยกันเอง เชน การฉอฉลคดโกงระหวาง
คูคา/คูสัญญา การที่พนักงาน/ผูบริหารโกงบรษัิท การที่กิจการโกงผูบรโิภค การที่ผูบรหิาร/ผูถอืหุนใหญ
ฉอฉลเอาเปรียบผูถือหุนอืน่ เปนตน โดยการทุจริตประเภทนี้ผูมีสวนไดเสียโดยตรงมักจะเปนผูคอย
ตรวจสอบหรือปกปองผลประโยชนของตน และมีกระบวนการทางกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญา
เปนเครื่องมือในการระงับและตัดสินขอพิพาทตาง ๆ 
  การทจุรติในภาคเอกชนดวยกนัเองนั้นจะกอใหเกดิความเสยีหายที่สาํคญัไดแก การจดัจาํหนาย
สินคาและบริการที่ไมไดมาตรฐาน หรือการหลอกลวงผูบริโภค เชน แชรลูกโซ การรับหางานเท็จ หรือ
การที่ผูถือหุนใหญหรือผูบริหารบริษัทมหาชนหลอกลวงเอาเปรียบผูถือหุนรายยอย เปนตน

  ประเภทที ่๒ คือ การทุจริตโดยการเบียดบังทรัพยสินโดยตรงจากรัฐ เชน การฉอฉล
งบประมาณแผนดนิโดยตรง การเบิกจายอยางไมมีความจรงิ การถายโอนทรพัยสนิหรอืทรพัยากรสาธารณะ
ไปเปนของตน 
  ตัวอยางเชน ในอดีต ผูที่มีอํานาจจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินไดจัดการใหตน
และพรรคพวกไดสิทธิซื้อทีดิ่นของสํานักงานพระคลังขางที่ในราคาถูก หรือการโกงเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ สวนในปจจุบัน ไดแก การออกหนังสือรับรองสิทธิหรือโฉนดที่ดินสาธารณะใหแกตนเอง
และพรรคพวกอยางไมถูกตอง โดยการคอรัปชั่นประเภทนี้ในปจจุบันไดมีการพัฒนากฎ ระเบียบ และ
กระบวนการทางสังคมที่สามารถติดตามตรวจสอบและระงับยับยั้งไดดีขึ้นพอสมควร

  ประเภทที ่๓ คือ การที่ภาคเอกชนจายสนิบนใหกบัผูมอีาํนาจรฐัเพื่อประโยชนตน การทจุรติ
ประเภทนี้ไดระบาดอยางกวางขวาง และสรางความเสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
ในปจจบัุน เพราะเปนการรวมมือกนัท้ังสองฝายท่ีจะฉอฉลเอาประโยชนสาธารณะไปแบงปนกนั โดยเมื่อ
พิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมแลวสามารถแบงการคอรัปชั่นประเภทนี้ออกไดเปน ๓ กรณีคือ
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จุลนิติ

  (๑) การซ้ือหาความไดเปรยีบในการแขงขนั เปนกรณทีีภ่าคเอกชนจายเงนิโดยมชิอบเพือ่ให
ตนไดเปรียบในการแขงขัน โดยไมตองเพิ่มประสิทธิภาพที่แทจริง ซึ่งมีหลักการคือ การกีดกันไมใหมี
การแขงขนัสมบูรณในวงกวางตามอุดมการณทนุนยิมเสรี เชน การล็อคสเปค การฮ้ัวราคาในกระบวนการ
จดัซือ้จดัจางในภาครัฐหรอืรฐัวสิาหกิจ แตทีร่ะบาดอยูในปจจบุนัคอื การใหใบอนุญาตพิเศษหรือการให
สัมปทานสําหรับกิจการผูกขาด/มีคูแขงนอยราย หรือเพื่อใชทรัพยากรสาธารณะ โดยไมมีกระบวนการ
แขงขันสมบูรณ หรือกระบวนการควบคุมไมใหไดประโยชนเกินควร ซึ่งการทุจริตประเภทนี้มีปริมาณ
วงเงินสูงสุดและกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
  (๒) การซือ้หาความสะดวก เปนกรณทีีป่ระชาชนหรอืภาคเอกชนซึง่จะตองไดรบัการอนญุาต 
หรือไดรับการบริการจากภาครัฐจําเปนตองจายสินบนหรือคานํ้ารอนนํ้าชา เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคหรือ
ตนทุนที่สูงเกินไปในการดํารงชีวิตหรือการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุจากการที่มีกฎระเบียบหรือ
วิธีปฏิบัติที่ซับซอน ยุงยาก ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการใหอํานาจในการใชดุลพินิจแกเจาหนาที่รัฐ 
เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดเปดโอกาสใหผูที่จายสินบนไดรับความสะดวกรวดเร็วหรือมีคาใชจาย
ที่ตํ่ากวา 
  อนึ่ง แมวาในระยะเวลาที่ผานมา หลายหนวยงานจะไดปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการ
ใหโปรงใสและมปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ เชน การใหเอกชนรบัชวงงานบริการ ซึง่พสิจูนแลววามปีระสทิธภิาพ 
รวดเร็ว และมีตนทุนที่ตํ่ากวามากก็ตาม แตยังมีงานบริการอีกเปนจํานวนมากท่ีผูใชบริการยังคง
จายสนิบนกนั เชน งานขออนญุาตกอสรางตาง ๆ  งานระเบยีบพธิกีารศลุกากร งานสรรพากร งานตาํรวจ 
งานทะเบียนตาง ๆ และงานแปลงสัญชาติคนตางดาว เปนตน
  (๓) การซือ้หาความไมผดิ หรอืการจายสนิบนเพือ่บดิเบอืนกระบวนการยตุธิรรม เปนกรณีที่
ผูกระทําผิดหรือละเมิดกฎหมายสามารถใหสินบนเพื่อใหตนพนผิดหรือไดรับการตัดสินที่เปนประโยชน
โดยมิควรในกระบวนการทางกฎหมาย 
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 ๒. กลยุทธของการคอรัปชั่น 
  แมวาการปราบปรามคอรปัชั่นจะเปนนโยบายสาํคญัตลอดมาทกุยุคทุกสมยัและมคีวามพยายาม
ในการสรางกระบวนการเพือ่ปองกันและปราบปราม รวมทัง้จัดสรรทรัพยากรไมนอยเพือ่การนีก้็ตาม 
แตขอเทจ็จรงิกลับปรากฏวามีการคอรปัชั่นมากขึ้นและกวางขวางขึ้น ท้ังน้ีเพราะทั้งผูใหและผูรบัสนิบน
ไดมีการพฒันากลยทุธตาง ๆ  เพิม่ข้ึนและลกึซึ้งขึน้กวาเดมิ โดยกลยทุธท่ีใชกันอยางแพรหลายในปจจบุนั
นั้นเมื่อวิเคราะหแลวพบวามี ๓ กุลยุทธ ดังนี้
  กลยทุธแรก ขอเรยีกวาเปน “กลยทุธไดกระจกุ - เสยีกระจาย” เปนกลยุทธท่ีใชหลกัการทีว่า
เมือ่ไมมีผูรูสึกเสียหายยอมไมมีผูรองเรียนและไมมีแรงจูงใจในการปองกันปราบปราม เพราะเปนการ
ทุจรติท่ีกระจายตนทุนความเสียหายไปทั่ว เชน การทจุรติจากงบประมาณลงทนุหรอืจดัซื้อจากสวนกลาง
ซึ่งภาระจะกระจายไปสูประชาชนทุกคน จนทุกคนไมรูสึกถึงความเสียหายรายแรงอื่น ๆ ตัวอยางเชน 
ถาทจุรติ ๖,๕๐๐ ลานบาท จากงบประมาณสวนกลาง ทกุคนจะเสยีหายเพยีงคนละ ๑๐๐ บาท ซึง่เปน
จํานวนนอยเสียจนไมรูสึกถึงผลกระทบอื่น ๆ และจะเห็นไดวาไมมีการรองเรียน 
  กลยุทธที่ ๒ ขอเรียกวาเปน “กลยุทธไดวันนี้ เสียวันหนา” เปนกลยุทธที่ใชหลักการที่วา
การทุจริตทีไ่มสงผลเสียในทันทียอมมีโอกาสที่จะถูกตอตาน ถูกตรวจสอบ หรือปองกันปราบปรามได
นอยกวา เชน การลงทุนขนาดใหญในภาครฐัหรอืรฐัวสิาหกิจท่ีมกีารตดัคาเสื่อมราคาระยะยาว โดยสามารถ
กลาวอางหรอืคาดคะเนถงึความคุมคาทางเศรษฐกจิและสงัคมซึ่งเปนเรื่องยากท่ีจะพสิจูนผลไดในระยะสั้น
ทัง้นี ้จะผลกัภาระตนทุนความเสยีหายใหแกผูเสยีภาษใีนอนาคตผานกระบวนการหนี้สาธารณะ หรอืใหแก
ผูใชบรกิารในอนาคตผานโครงสรางการผกูขาดของรัฐและรฐัวสิาหกิจ และในบางกรณอีาจจะจางผูเชี่ยวชาญ
กํามะลอมาชวยยืนยันขอมลูในการศึกษาความเปนไปได เพือ่ผลักดันโครงการทีไ่มมีความคุมคา
อยางแทจริงดวยก็ได 
  ตวัอยางเชน การลงทุนในโครงการขนสงสาธารณะ ท่ีมกีารคาดคะเนวาจะมีผูใชบรกิารวนัละ
หลายหมืน่คน แตเมือ่โครงการแลวเสร็จกลับมีผูใชบริการจริงเพียงวันละไมกี่พันคน แลวก็ไมมีการ
ตรวจสอบยอนหลังและยังขอลงทุนเพิ่มโดยขออางตาง ๆ นานา เชน การขออนุมัติงบประมาณซอม
สนามบินดอนเมืองกวาพันลานบาท อยางรีบดวน ทั้ง ๆ ทีไ่มมีแผนการใชงานที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
ซึ่งปจจุบันขาดทุนเดือนละกวายี่สิบลานบาท เปนตน
  กลยุทธที่ ๓ เปนกลยุทธของกลไกตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานการทุจริตทีม่ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะและเปนการถาวร สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการในการคอรัปชัน่ใหแก
ทุกขั้วอํานาจการเมืองไดอยางทัว่ถึง ดังจะเห็นไดวา แมจะมีการเปลี่ยนขั้วอํานาจในทางการเมือง 
กระบวนการคอรัปชั่นก็ยังคงมีตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานเปนเจาเดิม ซึ่งการทุจริตประเภทนี้
นํามาซึ่งปญหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” ทีสู่งมาก เพราะมีการใชทรัพยากรจํานวนมากโดยไมไดสราง
คุณคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตเอาสวนแบงคาตอบแทนในสัดสวนที่สูง ตัวอยางเชน การจัดซื้อจัดจาง
ดานสารสนเทศ ซึ่งเปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางและยากที่จะประเมินมูลคาได จะเห็นไดวาบริษัทเจาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทีแ่ทจริงไมเคยเขาทําสัญญาซื้อขายโดยตรงกับภาครัฐเลย ทั้ง ๆ ที่
หนวยงานภาครัฐไดจัดซือ้จัดจางระบบประเภทนีเ้ปนจํานวนมากปละหลายหมืน่ลานบาท แตจะใชวิธี
การแตงตั้งตัวแทนนายหนาซึ่งจะไดรับสวนแบงเขามาดําเนินการแทน 
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 ๓. โทษของการคอรัปชั่น 
  การคอรัปชัน่เปนทีร่บัรูกนัโดยทัว่ไปวาเปนเรือ่งชัว่ราย และเปนความผดิทัง้ดานคณุธรรมและ
จริยธรรม โดยการปลูกจิตสํานึกในบาปบุญคุณโทษตามความเชื่อทางศาสนานั้นเห็นวายังไมไดผล 
เพราะดวยผลประโยชนทีม่หาศาลและคานยิมทางวฒันธรรมท่ีผูคนยงันยิมยกยองผูทีม่อีาํนาจและม่ังค่ัง
รวมทัง้คานยิมทีเ่ชือ่วาสามารถ “แกกรรม” ได เชน หากโกงกไ็ปแกกรรมดวยการสรางวดัหรอืสรางพระ 
เปนตน ดงันัน้ หากจะตอสูกบัการคอรปัชัน่ใหไดผลจงึมคีวามเหน็วา สงัคมตองรบัรูรายละเอยีดของโทษ
ในการคอรัปชั่นอยางชัดเจนซึ่งสรุปได ๖ ประการ ดังนี้
  (๑) ความไมมีประสิทธิภาพของนโยบายการคลัง 
  ในทางเศรษฐศาสตร “นโยบายการคลัง” คือ การเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคสวนที่มั่งคั่ง
กวาไปสูภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมลํ้าจากภาคสวนที่จําเปนนอยกวา
สู ภาคสวนที่จําเปนมากกวา เชน ระบบบริการสาธารณะหรือสวัสดิการสังคมซึ่งหากจะแกไข
โดยการกอหน้ีสาธารณะแลว เม่ือมกีารคอรัปชัน่ นอกจากจะทําใหทรพัยากรสวนนีร้ัว่ไหลไมเกิดประโยชน
ตามสมควรแลว ยังทําใหเกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในนโยบายการคลัง ทําใหทรัพยากรภาครัฐ
ซึ่งเปนทรัพยากรที่ใหญที่สุดของประเทศ ถูกจัดสรรและใชงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเปน
ตนเหตุของวิกฤติรายแรงตาง ๆ ในอนาคตได
  (๒) คุณภาพและตนทุนของบริการพื้นฐาน 
  โดยเหตุที่รัฐเปนผูรับผิดชอบกิจการบริการพ้ืนฐานสาธารณะแทบท้ังหมด ดังนั้น การท่ีมี
การคอรัปช่ันอยางกวางขวางยอมทาํใหบรกิารพืน้ฐานมคีณุภาพตํา่ มปีรมิาณไมพอเพยีง และมตีนทนุสงู
รวมทั้งยังทําใหระบบเศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพในการแขงขันดวย
  (๓) การคอรัปชั่นทําใหเกิดการเบี่ยงเบนการจัดสรรทรัพยากรในภาคเอกชน 
  เนื่องจากการคอรัปช่ันขนาดใหญมักจะเกิดขึ้นในภาคที่ไมใชสินคาหรือบริการในตลาดโลก 
(Non-Tradable) ซึง่อาํนาจรัฐสามารถเอ้ือประโยชนไดมากเพราะชวยกีดกันการแขงขนัได ดงันัน้ จงึทาํให
เกดิกาํไรเปนอยางมากในภาคนี ้และยงัทาํใหทรพัยากรจํานวนมากไหลเขาสูภาคน้ีเกนิสมควร ไมวาจะเปน
ทรพัยากรเงนิทนุหรอืทรพัยากรบคุคลทีม่คีณุภาพ ดังจะเหน็ไดวามหาเศรษฐจีาํนวนมากอยูในภาคสวนนี้
และคนเกงจํานวนไมนอยจะมีอาชีพที่เกี่ยวของกับภาคสวนที่มีการคอรัปชั่น
  (๔) การบั่นทอนศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยรวม 
  เปนทีท่ราบกนัดแีลววาประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศกาํลงัพฒันามากวา ๕๐ ปนบัตัง้แต
มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ ซึง่แมวาเราจะมแีผนพฒันาเศรษฐกจิฯ มามากกวา ๑๐ ฉบบั
แลวก็ตาม๑๐ ก็ยังไมสามารถกาวผานความเปนประเทศกําลังพัฒนาได ซึ่งเชื่อวาการคอรัปชั่น
เปนอุปสรรคท่ีสาํคญัของการพัฒนา เพราะการท่ีมชีองทางมากมายท่ีจะซ้ือหาความไดเปรยีบหรือกดีกนั
การแขงขัน การท่ีทรัพยากรบุคคลคุณภาพไมไดไหลเขาสูภาคท่ีตองพัฒนาการแขงขันอยางแทจริง

 ๑๐ประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งปจจุบันอยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕.
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และการที่ไมตองปรบัปรงุประสิทธิภาพอยางแทจรงิ ยอมทําใหขาดแรงกดดนัและความจาํเปน ซ่ึงในท่ีสดุ
จะทําใหภาคเอกชนขาดการพฒันา ดงัจะเหน็ไดจากการลงทนุในตางประเทศซึ่งเปนสวนสาํคญัท่ีจะกดดนั
ใหมีการพัฒนาศักยภาพและเกิดการกระจายรายไดในประเทศดวย แตเนื่องจากในตางประเทศนั้น
ไมสามารถหาชองทางซื้อหาความไดเปรียบไดโดยสะดวกเหมือนในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
การลงทุนในตางประเทศตํ่ามาก
  (๕) ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
  ความเหลื่อมลํา้ทางสังคมถือเปนปญหาที่สําคัญเปนอยางยิง่ในปจจุบัน ซึ่งสาเหตุสวนใหญ
มีท่ีมาจากการคอรปัช่ัน โดยการไมปรบัปรงุศกัยภาพในการแขงขนัจงึทําใหภาคเศรษฐกิจจําเปนตองไป
กดเงินคาแรง เงินเดือน คาจาง หรือราคาสินคาเกษตร ซึ่งผูรับคาตอบแทนดังกลาวเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ และการมกีารซื้อหาความไดเปรยีบ ความสะดวก หรอืความไมผดิเกดิขึ้น ยอมทําใหสงัคม
เกิดหลายมาตรฐานอันเปนสวนสําคัญทีจ่ะทําใหทรัพยากรและโอกาสไมไดรับการกระจายอยางทัว่ถึง
และเปนธรรม
  (๖)  ความแตกแยกในสังคม 
  การทีม่คีนกลุมใหญใชความพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะเขาถึงหรือไดมาซึง่อํานาจรัฐ โดยไม
คํานึงถึงวิธีการและตนทุนทีใ่ช เพราะเนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงและคุมคา นอกจากจะกอใหเกิด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมดังกลาวแลว ยังเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งของปญหาความแตกแยก
อยางรุนแรงในสังคมไทยซึ่งเรากําลังเผชิญอยูในปจจุบันอีกดวย 
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จุลนิติ

 ๔. ประโยชนของการคอรัปชั่น
  การทีค่นจาํนวนไมนอยเชือ่วาการคอรปัชัน่มปีระโยชนและสรางความเจรญิไดบาง ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ในระยะสั้นจะทําใหเกิดการลงทุน การบริโภค การจางงาน รวมทั้งเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การผลิต แตอยางไรก็ตาม การลงทุนหรือการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะดังกลาวนั้น
เปนประโยชนที่เกิดข้ึนในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น แตจะนํามาซ่ึงผลเสียหายรายแรงหลายเทาทวีคูณ
จนเปนปญหาสะสมที่ยากจะแกไขได และสงผลตอคนในรุนตอ ๆ ไปที่จะตองมารับภาระชดใช

 ๕. มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น
  มาตรการในการขจดัคอรปัชัน่นัน้หากแบงเปนยทุธศาสตรสามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน คอื
ปลูกฝง ปองกัน และปราบปราม โดยมาตรการตาง ๆ ที่เสนอนี้จะกระจัดกระจายอยูในทุกยุทธศาสตร
ซึง่หลาย ๆ  มาตรการกไ็ดดาํเนนิการไปแลว  แตอยางไรก็ตาม จาํเปนตองปรบัปรงุเพือ่ใหมคีวามเขมขน
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือตองนําไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูรายละเอียดในภาคปฏิบัติตอไป 
มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น ไดแก
  มาตรการแรก การเปลี่ยนทัศนคติของสังคม 
  การเปลีย่นทศันคตขิองสงัคมเปนมาตรการในยทุธศาสตร “ปลกูฝง” โดยตองเปลีย่นทศันคตเิดมิ
ทีเ่คยยอมรบัหรอืวางเฉยกบัความชัว่รายท่ีเกดิขึน้ ใหเปนการปฏเิสธและตอตาน หรอืตองเปลีย่นทศันคติ
ของคนสวนใหญจากการแค “ไมทําชั่ว” ใหเปน “ไมยอมใหมีการทําชั่ว” ใหได ซึ่งวิธีการคือตองทําให
ประชาชนเขาใจในโทษของการทุจริตคอรัปชั่น และผลลบอยางรายแรงซึ่งจะตองเกิดขึ้นกับตนเอง
ในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่ไดรับผลประโยชนเพียงระยะสั้น 
  มาตรการที่ ๒ การกระจายอํานาจรัฐ 
  การกระจายอาํนาจนอกจากจะมปีระโยชนในมติดิานอืน่ ๆ  แลว ยงัมสีวนชวยลดการคอรปัช่ัน
ไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายอํานาจในการกําหนดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
และการควบคุมการใชงบประมาณใหแกทองถิ่นลงไปจนถึงระดับเล็ก ทั้งนี้เพราะจะเกิดแรงจูงใจ
ใหประชาชนในทองถิ่นติดตามดูแลและตรวจสอบไมใหมีการรั่วไหลจากการมีสวนไดเสียโดยตรง 
  มาตรการที่ ๓ การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต
  การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต เชน การลดขั้นตอนในระบบราชการ การแกไขระเบียบ
ปฏิบัติที่ยุ งยากซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่อนุญาตใหมีการใชวิจารณญาณของผูมีอํานาจ 
การแบงงานบริการตาง ๆ  ใหแกเอกชนเขามาดําเนินการ (Outsource) การกําหนดมาตรฐานการบริการ
ขั้นต่ํา (Service Level Agreement) โดยทุก ๆ บริการจะตองมีขอกําหนดอยางชัดเจนวากี่วัน
จะตองไดรับผล ถาไมไดรับผลก็ตองมีเหตุผลช้ีแจง และการมีชองทางใหประชาชนรองเรียนไดอยาง
สะดวก เปนตน
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  มาตรการที่ ๔ การเพิ่มความโปรงใสภาครัฐ 
  ในปจจุบันแมวาจะมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งทําให
ประชาชนมีโอกาสในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐไดตามสมควร
แตอยางไรกต็าม ยังมีขั้นตอนยุงยากที่ควรไดรบัการปรบัปรงุ และควรกาํหนดใหมีการใหขอมูลภาคบงัคบั
ในเรื่องสําคัญโดยที่ไมตองรองขอ เชน การเปดเผยการศึกษาความคุมคาในโครงการลงทุนภาครัฐและ
รฐัวสิาหกจิ การตดิตามประเมนิผลการลงทนุ การจัดซ้ือจัดจางทกุกระบวนการ การกาํหนดเงื่อนไขราย
ละเอียด การกําหนดราคากลาง และการเปดเผยผลการประมูลอยางละเอียด รวมทัง้อาจจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดของภาครัฐ ตามวิธีการสากลซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ
ไดมีการดําเนินการ โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงซึ่งแมจะไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองมีกระบวนการเปดเผยขอมูล และมีมาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คอยติดตามดูแลควบคุม 
และหากเปนไปไดควรเปลี่ยนระบบบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีใหเปนสากล โดยยังคงใหสํานักงาน
ตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) ทําหนาทีเ่หมือนผูตรวจสอบภายในตอไป ทัง้นี้เพื่อใหเกิดมาตรฐานและ
ภาคประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ ไดโดยสะดวก
  มาตรการที่ ๕ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ 
  แมวาเราจะมีรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากกวา ๑๐ แหงก็ตาม 
แตอาจกลาวไดวาไมเคยมกีารแปรรปูโดยสมบรูณเลย เพราะภาคการเมอืงและขาราชการยงัคงมอีทิธพิล
หรือบทบาทเหนือรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่จดทะเบียน และยังคงสภาพการผูกขาดอยูอกีดวย ดังนั้น 
รฐัจงึควรดาํเนนิการแปรรปูใหสมบรูณโดยตองขจัดหรอืมีวธิกีารควบคมุสภาพการผกูขาดใหหมดสิ้นไป 
เพราะนอกจากจะเพ่ิมความโปรงใสแลว ยังจะเพิ่มประสทิธภิาพและลดตนทุนสนิคาและบรกิารอกีดวย 
  มาตรการที่ ๖ การเปดเสรีระบบเศรษฐกิจยิ่งขึ้น 
  ในทางทฤษฎีเปนทีย่อมรับกันโดยทัว่ไปวาวิธีการลดคอรัปชั่นทีไ่ดผลดีทีสุ่ดคือ การแขงขัน
โดยสมบูรณในกลไกทุนนิยมเสรี หรือการขจัดเงื่อนไขที่สามารถทําใหเกิดการกีดกันการแขงขันใหมาก
ทีส่ดุ ซึง่กค็อื การเปดเสร ีการสงเสริมใหมีการแขงขนัอยางกวางขวาง การลดเงือ่นไขในการจํากัดจาํนวน
ใบอนุญาต หรือเงื่อนไขมาตรฐานผูเขาแขงขันใหเหลือเฉพาะที่จําเปนและเกี่ยวของ รวมทั้งการลดการ
ใชดุลพินิจของผูมีอํานาจรัฐ ตลอดจนการยกเลิกการกําหนดราคาที่บิดเบือนกลไกตลาดทั้งปวง 
  มาตรการที่ ๗ การสงเสริมองคกรภาคประชาชน 
  การสงเสริมองคกรภาคประชาชนซึ่งมีวัตถุประสงคและระบบการทํางานทีช่ัดเจนในการ
ตอตานการคอรัปชั่นเปนมาตรการที่สําคัญประการหนึ่งในการตอสูกับการคอรัปชั่นได โดยควรจัดสรร
ทรัพยากรสวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ และมีกระบวนการ
ทีเ่รียกวา “สุนัขเฝาบาน” หรือ “Watchdog” คอยทําหนาทีต่ิดตามตรวจสอบการกระทําที่ไมชอบ
อยางกวางขวาง หรือวิเคราะหเจาะลึกขอมูลการทุจริตตาง ๆ แลวเผยแพรหรือประสานงานกับ
ฝายปราบปรามหรือผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
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จุลนิติ

  มาตรการที่ ๘ การรวมมือกับนานาชาติและองคกรระหวางประเทศ 
  การรวมมือกบันานาชาติและองคกรระหวางประเทศถือเปนเร่ืองท่ีดเีปนอยางย่ิง เพราะปจจบุนั
ทัว่โลกมกีารตืน่ตวัอยางมากในการสรางความรวมมอืเพือ่ชวยขจดัการคอรปัชัน่ในประเทศทีก่าํลงัพฒันา
และดอยพัฒนา โดยหลายประเทศไดออกกฎหมายที่มีบทลงโทษคอนขางรุนแรง เชน สหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี และอังกฤษ เปนตน จนเปนที่นาสังเกตวาหนวยงานของรัฐซื้อสินคาและบริการจากประเทศ
เหลานี้ลดลง นอกจากน้ี ยังมีความรวมมือกันในหลาย ๆ ชองทาง เชน องคกรระหวางประเทศ
หลายแหงพรอมที่จะใหความชวยเหลือทั้งในสวนของความรู  ประสบการณ และเงินทุน เชน 
ธนาคารโลก (World Bank), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank หรือ ADB), 
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาต ิ (Transparency International), สถาบัน Open Society Institute 
และมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation เปนตน

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ผูเขียนมีความเห็นวา 
“ปญหาเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม” นบัเปนปญหาท่ีสรางผลกระทบใหเกิดแกประเทศชาติเปนอยางมาก
ซึ่งไมเพียงแตตองดําเนินการตามแนวทางหรือขอเสนอแนะท่ีทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดกลาวมา
ขางตนแลว “ผูตรวจการแผนดิน” ก็นับเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญองคกรหน่ึงในการดําเนินการ
ดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางย่ิงดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหผู ตรวจการแผนดินเปนองคกรอิสระ
องคกรหนึ่งเพื่อทําหนาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกร
ในกระบวนการยตุธิรรม ทัง้นี ้ ไมรวมถึงการพจิารณาพพิากษาอรรถคดขีองศาล, การดาํเนินการเกีย่วกบั
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๑๑ และ
มาตรา ๒๘๐๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, การติดตาม ประเมินผล 
และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติม

 ๑๑มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท 
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 
    มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน เพือ่ใหการบังคบัใชเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
    การฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง ใหถอืวาเปนการกระทําผดิทางวินยั ในกรณีทีผู่ดาํรงตําแหนง
ทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏบิตัติาม ใหผูตรวจการแผนดนิรายงานตอรฐัสภา คณะรัฐมนตรี หรอืสภาทองถ่ินทีเ่กีย่วของ แลวแตกรณี
และหากเปนการกระทําผดิรายแรงใหสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาตพิจิารณาดาํเนนิการ โดยใหถอืเปน
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
    การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย 
การเล่ือนตาํแหนง การเล่ือนเงินเดือน และการลงโทษบคุคลนัน้ จะตองเปนไปตามระบบคณุธรรมและคาํนงึถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรม
ของบุคคลดังกลาวดวย.    
 ๑๒มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบ
ในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
           ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได. 
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

รัฐธรรมนูญในกรณีทีเ่ห็นวาจําเปน, การหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาไดเองโดยไมตองมีการรองเรียน 
(Own motion) หากเปนกรณีทีผู่ตรวจการแผนดินเห็นวาการละเลยการปฏิบัติหนาทีห่รือการปฏิบัติ
หนาทีโ่ดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาทีห่รือหนวยงานของรัฐมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไมตองมีการรองเรียนก็ได๑๓ 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติทีก่ําหนด
ใหมีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
อีกดวย เชน
 - มาตรา ๗๘ (๔) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาทีข่องรัฐ 
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทาง
 ในการปฏิบัติราชการ
 - มาตรา ๘๔ (๒) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุน
ใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบกิจการ
 - มาตรา ๑๓๔ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
 - มาตรา ๓๐๔ กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้๑๔

 อยางไรกต็าม เพื่อใหการดาํเนินการดานจรยิธรรมเกิดผลในทางปฏิบติัและเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการดําเนินการอยางผสมผสานในหลายแนวทาง ทัง้ในดาน
“การปลูกฝงคานิยมดานจริยธรรม” ทีไ่มเพียงเฉพาะสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตตองปลูกฝง
ไปถึงประชาชนทั่วไปดวย ตั้งแตอยูในวัยเด็กหรือเยาวชน โดยเริ่มตั้งแตกลไกที่เล็กทีสุ่ดคือ สถาบัน
ครอบครวั ชุมชน แลวขยายออกไปสูสถาบนัทางสงัคมอืน่ ๆ  ในวงกวาง เชน โรงเรยีน สถาบนัการศึกษา 
รวมไปถงึ “การใหการศกึษาอบรม” เพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจและความตระหนกัถงึความสาํคญั
ของจรยิธรรมใหแกบคุคลทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป และเมื่อมกีารฝาฝนจรยิธรรม
ก็จะตองมี “กลไกบังคับการและกระบวนการแกไข” ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน “การสราง
เครือขาย” และแสวงความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมทั้งภายในและระหวางประเทศตอไปดวย 
ซึ่งหากสงัคมผนึกกาํลังรวมกนัดาํเนนิการดงักลาวอยางจรงิจงัและจรงิใจแลว ปญหาเรื่องคณุธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเปนบอเกิดของการทุจริตคอรัปชั่นยอมถูกขจัดออกไปจากสังคมไดอยางแนนอน. 

 ๑๓สวนวิจัยและวิชาการ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ๒๕๔๙.
 ๑๔ภายใน ๑ ปนับแตวนัประกาศใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ คอืภายในวนัท่ี ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๑.
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คำคม

จุลนิติ๘๖

การปกครองคนนั้น เพียงแตใหสิทธิและ

เสรีภาพเทานั้น ยังไมเปนการเพียงพอ

แตจะตองใหความเสมอภาคอีกดวย
เพราะบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่

เสมอภาคกันตามกฎหมาย
เสรีภาพเปรียบเสมือนกับอาหาร

ที่เราใชบริโภคเพื่อบำรุงเลี้ยงรางกาย
ใหดำรงอยูได ความเสมอภาคก็เหมือนกับ

อากาศที่คนเราหายใจเขาไป
ซึ่งมีความจำเปนแกชีวิตเทา ๆ กับอาหาร

ศาสตราจารย ดร.ประยูร  กาญจนดุล
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๑๐)

“
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÅÑ¹μÒ ÍØμÁÐâÀ¤Ô¹
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  ณ ปจจุบัน*

   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
มีผูเสนอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา จำนวน ๓ ฉบับ คือ

    (๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที ่มีนางสาวยิ ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

    (๒) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยนายสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เมื่อวันที่ 
๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

   (๓) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
เสนอโดยนายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ 
เม่ือวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๕ และไดรบัการบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ที ่๑ 
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 

   ในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภาครั้งที ่๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที ่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันเสารที ่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ทีป่ระชุมรวมกันของรัฐสภาได

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕.

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)

พุทธศักราช .... 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
(คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... (นายสุนัย  จุลพงศธร กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายภราดร  ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ) 
โดยที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศกัราช .... ทัง้ ๓ ฉบบั และมมีตใิหตัง้คณะกรรมาธกิาร จำนวน  ๔๕ คน เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) 
พทุธศกัราช .... ของคณะรฐัมนตรเีปนหลกัในการพจิารณา และกำหนดการแปรญตัตภิายใน ๓๐ วนั 
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ 

 เม่ือคณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 
ตอประธานรฐัสภา และไดบรรจรุะเบยีบวาระการประชมุรวมกนัของรฐัสภา ครัง้ท่ี ๓ (สมยัสามญันติิ
บญัญัต)ิ ในวันองัคารท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ และรฐัสภาไดพจิารณารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้ในวาระท่ีสองขั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา 
โดยเริ่มตนดวย ชื่อราง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบรางในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ปจจุบันรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
อยูระหวางรอการพิจารณาตอไปในวาระที่ ๓  

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

หลักการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้

 **เนื่องจากมีผูยื่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ วาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีผลทำใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อันเปนการกระทำเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพ่ือใหไดมาซึ่งอำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีมติใหรับคำรองดังกลาว
ไวพิจารณาวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๒๖๔ ประกอบขอกำหนดศาล
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจงึมีคำสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แจงตอรัฐสภาใหรอการดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง 
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(๑) กำหนดใหรัฐสภาประชุมรวมกันในกรณีการใหความเห็นชอบสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาจากการคดัเลอืกโดยท่ีประชุมรฐัสภา และกรณกีารใหความเหน็ชอบญตัตใิหมีการจดัทำรฐัธรรมนูญ
ฉบับใหม (เพิ่ม (๑๗) และ (๑๘) ของมาตรา ๑๓๖) 

(๒) กำหนดใหมสีภารางรัฐธรรมนูญเพือ่ทำหนาทีจ่ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกำหนด
กระบวนการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (เพิ ่มหมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
มาตรา ๒๙๑/๑ ถึงมาตรา ๒๙๑/๑๗) 

(๓) กำหนดใหมีการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ (มาตรา ๕)

เหตุผล
โดยทีเ่ปนการสมควรกำหนดใหมีวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทัง้ฉบับเพื่อเปนพื้นฐาน

สำคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยใหมีสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบดวยสมาชิกสองประเภท 
ประเภททีห่นึง่มาจากการเลอืกตัง้ในจงัหวดั และประเภททีส่องมาจากรฐัสภาคดัเลอืกบคุคลจากหลาย
สาขาอาชีพ รวมเปนองคกรในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ เพือ่ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึน้ใหม
ใหมเีสถียรภาพและประสิทธิภาพยิง่ขึน้ ทัง้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ
โดยการออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไวตลอดไป จึงจำเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป 
  (๑) สภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหนาทีจ่ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๙๙ คน ประกอบดวย 
    (๑) สมาชิกซึง่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน     

จำนวน ๗๗ คน 
     (๒) สมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา จำนวน ๒๒ คน 

ดังตอไปนี้
       (๑) ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำนวน ๖ คน 
       (๒) ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จำนวน ๖ คน 
       (๓) ผูมีประสบการณดานการเมอืง การบรหิารราชการแผนดนิ เศรษฐกิจ สงัคม 

กฎหมาย หรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภาประกาศกำหนด จำนวน ๑๐ คน
(มาตรา ๒๙๑/๑) 

  (๒) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

                  ก. คุณสมบติัของบคุคลผูมสีทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังเปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญ 
        (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
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       (๒) มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
       (๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
การศึกษาหรือเคยรับราชการ หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป (มาตรา ๒๙๑/๒) 

     ข. ลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ

      (๑) เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

      (๒) เปนขาราชการซึง่มตีำแหนงหรอืเงนิเดอืนประจำ พนกังานหรอืลกูจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ  

      (๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมือง 
(มาตรา ๒๙๑/๓) 

      สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซ่ึงมาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมของรัฐสภาตามขอ ๑)
(๒) ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก. (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ข. (๑) และ (๓)  
(มาตรา ๒๙๑/๔) 

   (๓) การไดมาซึ่งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
         ๓.๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
           กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ 
ทั้งนี้ กำหนดใหมีการดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐสภามีมติใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี้ 
ซึ่งตองกำหนดวันเลือกตั้งภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๕๐ วัน แตไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ และตองกำหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

         เม่ือพระราชกฤษฎกีามผีลใชบงัคบัแลว ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศ
กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ

         สำหรับหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหนำพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่
สมาชกิวุฒสิภา ในสวนทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา เวนแตบทบญัญตัทิีเ่ก่ียวกบัการเสยีสทิธจิาก
การไมไปใชสทิธิเลือกตัง้ การแจงเหตทุีไ่มอาจไปใชสทิธเิลอืกตัง้ และบทบญัญตัใินสวนที ่๙ การลงคะแนน
เลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ของหมวด ๑ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เทาทีไ่มขดัหรอืแยงกบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามหมวดนี ้ทัง้นี ้บรรดาบทบญัญตัใิด ๆ  
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ท่ีเกี่ยวกบัการเลอืกตั้งสมาชกิวฒุสิภา ถาบทบญัญตัดิงักลาวบญัญตัใิหกระทำการใด ๆ  เกี่ยวกบัการเลอืกตั้ง
สมาชกิวฒุสิภาเปนความผดิ และมีบทกำหนดโทษสำหรบัความผดินั้น ใหนำมาใชบงัคบักบัการกระทำใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน 

       คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามมาตรา ๙๙ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๐๐ (๑) (๓) และ (๔) และตองมีชื่ออยูในทะเบยีนบาน
ในเขตจังหวัดมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ในกรณีทีม่ีการยายทะเบียนบานออกจาก
เขตจังหวัดหนึ่งไปยังอีกเขตจังหวัดหนึ่ง อันทำใหบุคคลมีชือ่อยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดเปนเวลา
ติดตอกนันอยกวา ๙๐ วนันับถงึวนัเลอืกตัง้ ใหบคุคลน้ันมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั้งในเขตจงัหวดั
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน 

       เมือ่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหคณะกรรมการ
การเลอืกตั้งประกาศรบัรองผลการเลอืกตั้งใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเลอืกตั้ง โดยใหผูสมคัรที่
ไดรับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งแตละจังหวัดเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของ
จังหวัดนั้น

       ท้ังน้ี กอนประกาศรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตัง้มอีำนาจสัง่ใหมกีารเลือกตัง้ใหมหากมีหลักฐานอันควรเชือ่ไดวาการเลือกตัง้เปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย เวนแตการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
คำรองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

       ในกรณีทีผู่มีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจะยื่นคำรอง
คดัคานตอคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาการเลอืกตั้งในเขตเลอืกตั้งน้ันเปนไปโดยไมถกูตองหรอืไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคำรองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคำรองดังกลาวแลว หากเปนคำรอง
ทีไ่ดรับกอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเทจ็จรงิใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศรบัรองผลการเลอืกต้ัง แตหากเปนคำรองท่ีไดรบั
หลงัประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้สืบสวนสอบสวนเพือ่หาขอเท็จจริง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำรองนั้น 

       อนึ่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี ้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการสืบสวนสอบสวน วิธีการยืน่คำรองคัดคาน
และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการยื่นคำรองตอศาลฎีกา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       ในการพิจารณาและมีคำวินิจฉัย ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ทีป่ระชุมใหญศาลฎีกามีอำนาจออกขอกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตหากระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
เหลือไมถึง ๙๐ วัน ตามมาตรา ๒๙๑/๘ และศาลฎีกายังไมมีคำวินิจฉัย ใหการพิจารณาของศาลฎีกา
เปนอันยุต ิในการนี้อาจกำหนดใหศาลชัน้ตนในเขตจังหวดัน้ันเปนผูรบัคำรองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎกีา
วินิจฉัยหรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดำเนินการอื่นที่จำเปนแทนศาลฎีกาได 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

           ในกรณีทีศ่าลฎกีาส่ังใหมกีารเลอืกต้ังใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังของสมาชกิสภา
รางรัฐธรรมนูญผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูนั้นสิ้นสุดลง และใหนำมาตรา ๙๒ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๕) 

   ๓.๒) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือก 
        กำหนดใหรฐัสภาดำเนินการคัดเลอืกสมาชิกสภารางรฐัธรรมนูญ จำนวน ๒๒ คน     

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๗๕ วนันบัแตวนัท่ีพระราชกฤษฎกีากำหนดวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาราง
รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

        ขั้นตอนแรก ใหองคกรดังตอไปนี้ ไดแก สภาของสถาบันอุดมศึกษา 
องคกรภาคเศรษฐกิจสังคม และองคกรภาคเอกชนแตละแหงดำเนินการคัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
ที่จะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ประเภทละไมเกิน ๒ คน 
โดยจัดทำเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภท พรอมทั้งรายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากำหนด 
แลวสงใหประธานรัฐสภาภายใน ๑๕ วันนับแตวันพนกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 

       ขั้นตอนที่สอง ใหประธานรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการจำนวน ๑๕ คน
ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภากำหนด โดยหลักเกณฑนี้ใหรวมถึงการประชุม การลงมติ 
การดำเนินการของคณะกรรมการเงินและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของกรรมการดวย เพื่อ
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามผูไดรับการเสนอชื่อเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน และสงผลการตรวจสอบตอ
ประธานรฐัสภา โดยในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนำบทบญัญตัวิาดวยเอกสทิธิต์ามมาตรา ๑๓๐ 
และความคุมกันตามมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวใหประธานรัฐสภาจัดทำบัญชีรายช่ือ
ของบุคคลท่ีคณะกรรมการสงมาแยกเปนประเภทแตละบญัชโีดยใหเรยีงรายช่ือตามลำดับอักษร และให
ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรฐัสภาภายใน ๑๕ วนั นบัแตไดรบัผลการตรวจสอบดังกลาว เพือ่ใหรฐัสภา
ลงมติคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจำนวน ๒๒ คน โดยใน
การคดัเลือกผูสมควรไดรบัการแตงตัง้เปนสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูนัน้ ใหเลอืกจากบญัชรีายชือ่ดงักลาว 
โดยการลงคะแนนใหกระทำเปนการลับ 

      ทั้งนี้ ใหผูไดรับคัดเลือกซึ่งไดคะแนนสูงสุดตามลำดับตามจำนวนที่กำหนดไว
ตามขอ ๑) (๒) เปนผูไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แตในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน
ในลำดับใดอันเปนเหตุใหจะมีจำนวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเกินจำนวนดังกลาว ก็ใหดำเนินการลงคะแนนใหม
เฉพาะผูไดรับคะแนนเทากันนั้น ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทำการจับสลากวาผูใด
เปนผูไดรับคัดเลือก 

      อน่ึง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสมัครรับคัดเลือกและการคัดเลือกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภากำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว 

      ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๙๑/๖) 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  (๔) ในกรณีท่ีรัฐสภาจะตองดำเนินการใดตามหมวดน้ีในระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา 
ใหประธานรฐัสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรยีกประชมุรฐัสภาเปนการประชมุ
สมัยวิสามัญและใหประธานรฐัสภาเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ แตถาอายขุองสภาผูแทน
ราษฎรสิน้สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและมีกรณีทีร่ัฐสภาจะตองดำเนินการใดภายในระยะ
เวลาที่กำหนดตามหมวดนี ้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร รวมเขาในระยะเวลาที่รฐัสภาจะตอง
ดำเนินการ (มาตรา ๒๙๑/๗) 

  (๕) การเริ่มตนและการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
     ใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภารางรฐัธรรมนูญเริ่มต้ังแตวันเลอืกตั้งหรอืวันที่รฐัสภา

มีมติ แลวแตกรณี และกำหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อ 
     (๑) สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๙๑/๑๕
     (๒) ตาย 
     (๓) ลาออก
     (๔) ขาดคณุสมบตัติามมาตรา ๒๙๑/๒ หรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๒๙๑/๓ 

ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๑)
     (๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙๑/๒ (๑) หรือ (๒) หรือมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๒๙๑/๓ (๑) หรือ (๓) ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๒)
     ทัง้นี ้เมื่อตำแหนงสมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามขอ ๑)  วางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถงึคราวออกตามขอ ๙) ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งหรอืประธานรฐัสภาดำเนนิการเลอืกตั้งหรอื
คดัเลอืกสมาชิกสภารางรฐัธรรมนญูขึน้แทนตำแหนงท่ีวางภายในกำหนดเวลา ๓๐ วนั เวนแตระยะเวลา
การจัดทำรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญจะเหลือไมถึง ๙๐ วัน 

 ในกรณีทีส่มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) วางลง ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่
ไดตอไป แตทัง้นีส้ภารางรัฐธรรมนูญจะตองมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกตามขอ ๑)  (มาตรา ๒๙๑/๘) 

    (๖) การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหมีการประชมุสภารางรฐัธรรมนูญเพื่อใหสมาชกิไดมาประชมุเปนครั้งแรก

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 
     ใหสภารางรฐัธรรมนญูมปีระธานสภารางรฐัธรรมนญูคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง

หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญตามมติของสภาราง
รัฐธรรมนูญและใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยกำหนดใหประธานสภา
รางรัฐธรรมนูญมอีำนาจหนาทีด่ำเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ และใหรองประธาน
มีอำนาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

     อยางไรกต็าม หากประธานและและรองประธานไมอยูในทีป่ระชมุ ใหสมาชกิสภาราง
รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น (มาตรา ๒๙๑/๙) 

  (๗) เงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่ของประธานและรองประธาน
สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการท่ีสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งให
เปนไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๙๑/๑๐)

  (๘) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญ   
     ๘.๑) ระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
             กำหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญจะตองจดัทำรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน

กำหนดเวลา ๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
            ๘.๒) หลักการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
             ๑) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญนั้น สภารางรัฐธรรมนูญอาจนำรัฐธรรมนูญ

ฉบับใดฉบับหนึ่งที่เห็นวามีความเปนประชาธิปไตยสงูมาเปนตนแบบในการยกรางก็ได 
             ๒) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคดวย 
             ๓) รางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ หรอืเปลีย่นแปลงรปูของรฐั หรอืเปลีย่นแปลงแกไข
บทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทำมิได ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐสภาวินิจฉัยวาราง
รัฐธรรมนูญมีลักษณะดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป 

                อนึ่ง การท่ีสภาผูแทนราษฎรส้ินอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรไมเปน
เหตุกระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญแตอยางใด (มาตรา ๒๙๑/๑๑) 

              ๔) วธิกีารพิจารณาและจัดทำรางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแตงตัง้
กรรมาธิการและการดำเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่น
เพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติของหมวดนี้ ใหใชขอบังคับการประชุมของรัฐสภาโดยอนุโลม 
นอกจากน้ีใหนำบทบัญญตัมิาตรา ๑๒๖ วรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชกบัการประชุมของ
สภารางรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม และใหนำบทบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๓๐ และความคุมกัน
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการ
โดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๑๒) 

    ๘.๓) เมือ่สภารางรฐัธรรมนูญไดจดัทำรางรฐัธรรมนูญเสร็จสิน้แลว ใหนำเสนอตอ
ประธานรัฐสภา และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแลว หากเห็นวารางรฐัธรรมนูญนั้นมิไดมี
ลักษณะเปนรางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติใน
หมวดวาดวยพระมหากษัตริย ที่ตองเสนอใหรัฐสภาวินิจฉัย ใหประธานรัฐสภาสงรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญนั้นจากสภาราง
รฐัธรรมนญู เพือ่ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ดำเนนิการจดัใหมกีารออกเสยีงประชามตขิองประชาชน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

วาจะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม (มาตรา ๒๙๑/๑๓) 
     ๘.๔) การจัดทำประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวัน

ออกเสียงประชามติภายในไมเกิน ๖๐ วันแตไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
ประธานรัฐสภาโดยใหกำหนดวันออกเสียงประชามติเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตเวลา 
๘.๐๐ นาิกา ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นากิา สำหรบัหลกัเกณฑและวธิกีารออกเสยีงประชามตใิหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

             ทัง้นี ้ใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศรบัรองผลการออกเสยีงประชามติ
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๕ วนันับแตวนัออกเสยีงประชามติ หากประชาชนผูมีสทิธิเลอืกต้ังโดยเสยีงขางมาก
ของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภานำรางรัฐธรรมนูญขึ้น
ทูลเกลา ฯ ถวาย และใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม และให
ประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตหากคะแนนการออกเสียงประชามติ
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป โดยใหแจงผลการลงประชามติให
ประธานรัฐสภาทราบดวย (มาตรา ๒๙๑/๑๓ และมาตรา ๒๙๑/๑๔) 

  (๙) การสิ้นสุดของสภารางรัฐธรรมนูญ
     กำหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี้ 
       (๑) สภารางรัฐธรรมนูญมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงก่ึงหน่ึงของจำนวนสมาชิก

ท้ังหมด ทั้งนี้ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๙๑/๘ วรรคสาม 
      (๒) สภารางรฐัธรรมนูญจัดทำรางรฐัธรรมนูญไมแลวเสรจ็ภายในกำหนดระยะเวลา 

๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
      (๓) เม่ือรางรฐัธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบงัคบัเปนรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย 
      (๔) เมือ่รางรัฐธรรมนูญตกไปเนื่องจากรัฐสภาวินิจฉัยวาเปนรางรัฐธรรมนูญ

ทีม่ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยหรือ
ตกไปเนื่องจากมีประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๒๙๑/๑๕) 

    (๑๐) การเสนอญัตติเพื่อใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
       ในกรณีท่ีรางรฐัธรรมนญูท่ีจดัทำขึ้นตามหมวดนี้ตกไปตามขอ ๘.๒) (๓) หรอืการจดัทำ

รางรฐัธรรมนญูไมแลวเสรจ็เพราะเหตสุภารางรฐัธรรมนญูสิ้นสดุลงตามขอ ๙) (๑) หรอื (๒) คณะรฐัมนตร ี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของ
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมี
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนีอ้ีกได การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตองไดเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ บุคคลที่เคยเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมได 
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

จุลนิติ

       อนึง่ เมือ่รฐัสภามีมตอิยางหน่ึงอยางใดแลว จะมกีารเสนอญตัตดิงักลาวอีกไมได เวนแต
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม (มาตรา ๒๙๑/๑๖) 

  (๑๑) เลขานุการของสภารางรัฐธรรมนูญ
       ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทำหนาท่ีเปนสำนักงานเลขานุการ 

ของสภารางรัฐธรรมนูญ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับงานของสภารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑/๑๗) 

   (๑๒) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ
        ในวาระเริ่มแรกเมื่อรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับแลว ใหจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม

หมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญน้ี โดยใหดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๙๑/๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 
และใหดำเนนิการเพือ่ใหไดมาซึง่สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญูตามมาตรา ๒๙๑/๕ (ขอ ๓.๑)) และมาตรา 
๒๙๑/๖ (ขอ ๓.๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ (มาตรา ๕) 

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
 เพื่อใหมีสถาบันการดนตรีทีใ่หความสําคัญตอดนตรีคลาสสิกอยางจริงจัง 

โดยมุงเนนการเสรมิสรางความรูความเขาใจ รวมทั้งเผยแพรความรูและประสบการณ
ดานดนตรีคลาสสิกสูสาธารณชน เพื่อใหสังคมไทยมีโอกาสไดสัมผัสและซาบซึ้ง
ในดนตรีคลาสสิก รวมถึงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ 
มีความเปนเลิศดานดนตรีคลาสสิก และเพื ่อเปนการสนองพระปณิธานและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครนิทร ในฐานะองคอปุถมัภวงการดนตรคีลาสสกิของประเทศไทย จงึจาํเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป 
๑) บทนิยาม

 “สถาบัน” หมายความวา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 “สภาพนกังาน” หมายความวา สภาพนักงานสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา
 “พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 “ผูปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน และลูกจาง

ของสถาบัน
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒) การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 ใหจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขึ้นเปนนิติบุคคล โดยมีฐานะเปน

หนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหิารราชการแผนดนิ กฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณและกฎหมายอ่ืน โดยมีรฐัมนตรวีาการกระทรวง
ศึกษาธิการรักษาการตามกฎหมายนี้

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã�á´§
¹ÔμÔ¡ÃªÓ ¹ÒÞ¡ÒÃ  ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๔๕ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

๓) บททั่วไป
 ๓.๑) การแบงสวนงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   ใหสถาบันเปนสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั ้นสูงมี

วตัถปุระสงคใหการศกึษา สงเสรมิและพฒันาวิชาการและวิชาชพีชั้นสงูในทางดนตรี
และศาสตรอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยสถาบันอาจแบงสวนงาน๑ ออกไดดังนี้ 

   (๑) สํานักงานสถาบัน 
   (๒) สํานักวิชา 
   (๓) สวนงานอื่น 
 ๓.๒) การจัดการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
   ภายใตวัตถุประสงคของสถาบัน สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง

หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได 
และสถาบันอาจจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชัน้สูงหรือ
สถาบันวิจัยอืน่ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ โดย
ในการจัดการศึกษา สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศกึษาชั้นสงูน้ันแกผูสาํเรจ็การศกึษาได ซึ่งการดาํเนินการ
ดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน

   โดยที่กิจการของสถาบันนั้นไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวย
เงนิทดแทน แตผูปฏิบัตงิานในสถาบนัตองไดรบัการคุมครองและประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาทีก่ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน และใหผูปฏบิตังิานในสถาบนัซึ่งไดรบัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน 
รวมถงึกองทุนสํารองเลี้ยงชพีท่ีสถาบนัจัดใหแลว ไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตบงัคบั
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ

 ๓.๓) อํานาจและหนาที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   ใหสถาบันมีอํานาจและหนาทีก่ระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค

ที่ระบุไวในขอ ๓.๒) ซึ่งอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
   (๑) ทํานิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสิน และจําหนายสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหารมิทรพัยท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรบัเงนิหรอืทรพัยสนิ
ที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให

๑ สถาบันอาจแบงเปนหนวยงานภายในไดตามขอบังคับของสถาบัน.
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   (๒) รวมมือกับหนวยงานอืน่ทัง้ของรัฐหรือของเอกชน หรือกับ
องคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ

   (๓) กู ย ืมเงินและใหกู ย ืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือ
ทรัพยสินการลงทุนหรือการรวมลงทุน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน

   (๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการ
ในการใหบรกิารภายในอาํนาจหนาท่ีของสถาบนั รวมทั้งทําความตกลงและกาํหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น

   (๕) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทัง้สวัสดิการ 
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกผูปฏบิตังิานในสถาบนั  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดในขอบังคับของสถาบัน

   (๖) จัดใหมีทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุน
   (๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจาก

ทรัพยสินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
   (๘) จัดตัง้หรือรวมกับบุคคลอืน่ในการจัดตัง้องคกรทีเ่ปนนิติบุคคล

เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
   (๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานสถาบันอยาง

ตอเนื่อง 
๓.๔) รายไดของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
   (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
   (๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
   (๓) เงินกองทุนทีร่ัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผล

ประโยชนจากกองทุนดังกลาว
   (๔) คาธรรมเนยีม คาบาํรงุ คาตอบแทน เบี้ยปรบั และคาบรกิารตาง ๆ  

ของสถาบัน
   (๕) รายไดหรอืผลประโยชนท่ีไดจากการลงทนุหรอืการรวมลงทนุและ

จากทรัพยสินของสถาบัน
   (๖) รายไดหรอืผลประโยชนท่ีไดจากการใชท่ีราชพสัดหุรอืการจดัหา

ประโยชนในที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
   (๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
   ใหรายไดของสถาบันนั้นไมเปนรายไดทีต่องนําสงกระทรวงการคลัง

ตามกฎหมายวาดวยเงนิคงคลงัและกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณ และในกรณี
ทีร่ายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของสถาบันและคา
ภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอืน่ได รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกสถาบันตามความจําเปนของสถาบัน
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๔) การดําเนินการ
 ๔.๑) สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
   ใหมสีภาสถาบนั ประกอบดวยนายกสภาสถาบนั ซึ่งจะไดทรงพระกรณุา

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน อธิการบดีและประธาน
สภาพนักงาน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย
ประจําของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารง
ตาํแหนงรองอธกิารบด ีและกรรมการสภาสถาบนั จํานวน ๑ คน ซ่ึงเลอืกกันเองจาก
ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาํนกัวชิาและหวัหนาสวนงานอื่นท่ีมีฐานะเทยีบเทาสาํนกัวชิา 
โดยใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก
สภาสถาบนัและใหอปุนายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายก
สภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน 
และใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาสถาบันตาม
คําแนะนําของอธิการบดีและจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาสถาบันดวยก็ได

   ทั้งนี้ นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได

   อํานาจและหนาที่ของสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
   ใหสภาสถาบันมีอํานาจและหนาทีค่วบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
   (๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
   (๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน

ในการปฏบัิตงิานของสถาบนัและอาจมอบหมายใหสวนงานใดในสถาบนัเปนผูออก
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได

   (๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของสถาบัน
ตามขอ ๓.๑) รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว

   (๔) อนุมั ติ การ ให ปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑ ิตชั ้นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ทัง้ของสถาบันและที่
สถาบันจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให
ปริญญากิตติมศักดิ์

    (๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
พิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
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    (๖) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกยีรตคิณุ รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพเิศษ ตาํแหนงทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ 
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน

    (๗) อนมุตัหิลกัสตูรการศกึษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรบัปรงุ 
การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา

    (๘) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิก
การสมทบ การยกเลกิการจดัการศกึษารวมของสถานศกึษาชั้นสงูและสถาบนัวจิยัอื่น

    (๙) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหา
แหลงทุนและทรัพยากรอื่นและการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล

    (๑๐) อนมุตักิารตั้งงบประมาณรายรบัและอนมุตังิบประมาณรายจาย
ของสถาบัน

    (๑๑) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การบรหิารงานบคุคล การบรหิารการเงนิ การคลงั การพสัด ุและทรพัยสนิ
ของสถาบัน

    (๑๒) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดทีไ่ดจากการหาประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาของสถาบันระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานในสถาบัน

    (๑๓) แตงตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน รวมทั้ง
มอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทน
แลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ

    (๑๔) แตงตั้งผูมีคณุสมบตัติามมาตรา ๒๙ ใหรกัษาการแทนอธกิารบดี
ในกรณีที่ตําแหนงอธิการบดีวางลง 

    (๑๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและ
หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถาบัน
ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ

 ๔.๒) คณะกรรมการบริหารสถาบัน
   ใหมีคณะกรรมการบริหารสถาบัน ประกอบดวย อธิการบดีเปน

ประธานกรรมการ รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) 
และประธานสภาพนักงาน เปนกรรมการโดยตําแหนง และใหอธิการบดีแตงตั้ง
รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถาบันและอาจแตงตั้ง
พนักงานสถาบันเปนผูชวยเลขานุการก็ได
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   อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารสถาบัน
   (๑) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร

กิจการของสถาบัน การจัดทําแผนพัฒนาสถาบันและการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน

   (๒) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปดสอน 
การวัดผลการศึกษา การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษา
ชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น

   (๓) พิจารณาใหความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพยสินอื่นของสถาบันใหเปน
ไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่สภาสถาบันกําหนด

   (๔) เ สนอการ ให ปริญญา  ประกาศ นียบั ตรบัณฑ ิตชั ้นสู ง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร

   (๕) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานตามขอ ๓.๑) 
รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว

   (๖) พิจารณาใหความเห็นเกี ย่วกับการแตงตั ง้และถอดถอน
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพเิศษ และตาํแหนง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมถึงการพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนหัวหนา
หนวยงานภายในของสวนงานตามขอ ๓) ดวย

   (๗) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสถาบัน

   (๘) แตงตั ้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด
บุคคลหนึง่เพือ่กระทาํการใด ๆ  อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบรหิาร
สถาบัน

   (๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
 ๔.๓) คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
   ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ประกอบดวยประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคล
ภายนอกสถาบัน โดยมีหนาทีใ่หคําแนะนําและคําปรึกษาตอสภาสถาบันและ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งหารายไดใหกับสถาบัน

 ๔.๔) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
   ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจและหนาที่พิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณคําสั ่งลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องที ่ผู ร องทุกขถูกสั ่งให
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ออกจากงาน หรอืผูรองทุกข ไดรบัความเดอืดรอนเน่ืองจากผูบงัคบับญัชาใชอาํนาจ
หนาที่โดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม 

 ๔.๕) สภาพนักงาน
   ใหมีสภาพนักงานเพื่อทําหนาทีใ่หคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ

อธิการบดีเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทัง้เสริมสรางจรรยาบรรณ 
และคุณธรรมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน 

 ๔.๖) อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
   ใหอธกิารบดซีึ่งจะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคาํแนะนํา

ของสภาสถาบัน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบันและอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทัง้รองอธิการบดี
และผูชวยอธกิารบดตีามจํานวนที่สภาสถาบนักําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรบัผดิชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

   โดยใหอธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และจะ
ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอกีได แตจะดาํรงตาํแหนงตดิตอกันเกนิสองวาระ
มิได แตหากเมื่อใดทีอ่ธิการบดีพนจากตําแหนงแลว ก็ใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีพนจากตําแหนงดวย

   อํานาจและหนาที่ของอธิการบดี
   ใหอธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และมีอํานาจ

และหนาที่ดังนี้
   (๑) จัดทํานโยบายและแผนพฒันาสถาบนัเสนอตอสภาสถาบนั และ

ดําเนินการใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน

   (๒) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน

   (๓) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที ่ และ
ทรัพยสินอืน่ของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบัน

   (๔) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัยและถอดถอนผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน

   (๕) แตงตั ้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานตาม
ขอ ๓.๑) (๑) และรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)

   (๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินภารกิจของสถาบัน
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   (๗) จัดทาํงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพือ่เสนอตอ
สภาสถาบัน

   (๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึ่ง
เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของอธิการบดี

   (๙) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน
ตอสภาสถาบัน

   (๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบันหรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย

 ๔.๗) หัวหนาสวนงาน และรองหัวหนาสวนงาน
   ในสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) ใหมีหัวหนาสวนงานคนหนึ่ง

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสวนงานนั้น และจะมีรองหัวหนา
สวนงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดเพือ่ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนา
สวนงานมอบหมาย โดยใหหวัหนาสวนงานดงักลาว มีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 
๔ ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

   ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) 
และมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานนั้น โดยคาํแนะนําของหวัหนาสวนงาน 
และเมือ่หวัหนาสวนงานพนจากตาํแหนง ใหรองหวัหนาสวนงานพนจากตาํแหนงดวย 
และในสวนงานดังกลาวอาจใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานโดยมีหัวหนา
สวนงานเปนประธานคณะกรรมการประจําสวนงานมีอํานาจและหนาที่บริหารงาน
ของสวนงานนั้น 

   ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
หวัหนาสวนงานหรือรองหวัหนาสวนงาน จะดาํรงตาํแหนงดงักลาวเกินหน่ึงตาํแหนง
ในขณะเดยีวกนัไมได และผูดาํรงตาํแหนงดงักลาวจะรกัษาการแทนตําแหนงดงักลาว
ไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแตตองไมเกิน ๑๘๐ วัน

   ในกรณีที่มีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งหรือกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาท่ีอยางใด ใหผูรกัษาการแทนทาํหนาท่ีกรรมการ อนกุรรมการ หรอืมีอาํนาจ
และหนาท่ีเชนเดยีวกับผูดาํรงตาํแหนงน้ันในระหวางที่รกัษาการแทนหรอืปฏิบตักิาร
แทนดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในคําสั่ง
มอบอํานาจ

๕) การประกันคุณภาพและการประเมิน
 สถาบันตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยเมื่อครบ ๔ ปนับแตวันจัดตั้งสวนงานของ
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สถาบันตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนงาน
ดังกลาว โดยผูประเมินอิสระซึง่สภาสถาบันแตงตัง้จากผูซึง่มิใชผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน แลวรายงานสภาสถาบันและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และใหมีการ
ประเมินดังกลาวทุก ๆ ๔ ป นอกจากนี้ในเรื่องการประเมินหลักสูตรนั้นเมื่อครบ 
๑ ปหลังจากครบกําหนดเวลาการศึกษาตามหลักสูตรใด กฎหมายไดกําหนด
ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลตาม
หลักสูตรนั้น โดยผูประเมินอิสระซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากผูซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน แลวรายงานสภาสถาบันและประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และใหมีการ
ประเมินดังกลาวทุก ๆ ๕ ป หรือเร็วกวานั้นตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 โดยในการประเมินสวนงาน และการประเมินหลักสูตรนั้น จะตองคํานึงถึง
คณุภาพทางวิชาการ ความประหยดั การลดความซํ้าซอนและการเพิ่มประสทิธภิาพ
ในการบริหารเปนสําคัญ พรอมทั้งระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการ
ดําเนินการใดหรือควรมีสวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไป
หรือไมดวย

๖) การบัญชีและการตรวจสอบ
 ใหสถาบันวางและรักษาไวซึง่ระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ

สถาบันโดยมีสมดุบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได 
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนทีม่าของรายการนัน้ ๆ 
และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา

 สถาบนัตองจัดทํางบการเงนิและบญัชรีายรบัและรายจายสงผูสอบบญัชีของ
สถาบันภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกซึ ่งสภาสถาบันแตงตั ้งโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดนิเปนผูสอบบญัชขีองสถาบนัและใหทําการตรวจสอบรบัรองบญัชี
และการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบัญชี โดยใหผูสอบบัญชีทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป
บัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี

 ทั้งนี้ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๗) การกํากับดูแล
 ใหรัฐมนตรมีอีาํนาจและหนาท่ีกํากับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของสถาบนั

ใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของสถาบนั และใหสอดคลองกบันโยบายของรฐับาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเปนการเฉพาะ โดยในกรณีทีม่ีปญหา
ขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม 
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ใหรฐัมนตรเีสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณา และเมื่อคณะรฐัมนตรวีนิจิฉยัเปนประการใด
แลวใหผูเกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 

๘) ตําแหนงทางวิชาการ
๘.๑) ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา 
   ใหคณาจารยประจําของสถาบันมีตําแหนงทางวิชาการ๒ ดังนี้
   (๑) ศาสตราจารย
   (๒) รองศาสตราจารย
   (๓) ผูชวยศาสตราจารย
   (๔) อาจารย  
   สําหรับตําแหนงศาสตราจารยนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 

แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน และกฎหมายยังไดกําหนดใหสภาสถาบัน
อาจแตงตั้งศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ 
และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด เปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได

   ทัง้นี ้ตาํแหนงศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน และตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษหรือ
ผูชวยศาสตราจารยพเิศษสภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มิไดเปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของอธิการบดีได และในสวน
ตาํแหนงอาจารยพเิศษนัน้ อธกิารบดอีาจแตงตั้งผูซึ่งมีคณุสมบตัเิหมาะสมและมไิด
เปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) 
(๒) หรือ (๓) ได 

 ๘.๒) คํานําหนานามของแตละตําแหนงทางวิชาการ 
   เมือ่บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ใหดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ หรือไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
เกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย 
หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตามกฎหมายนี้ กฎหมายไดกําหนดใหบุคคลนัน้
มีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการดังกลาวเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะ
ไดตลอดไป โดยใหใชอักษรยอ ดังนี้

   (๑) ศาสตราจารย      ใชอักษรยอ  ศ.
   (๒) ศาสตราจารยพิเศษ    ใชอักษรยอ  ศ. (พิเศษ)
   (๓) ศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใชอักษรยอ  ศ. (เกียรติคุณ)
   (๔) รองศาสตราจารย    ใชอักษรยอ  รศ.

๒ ทั้งนี้ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที ่เรียกชื่ออยางอืน่ดวยก็ไดโดยทําเปนประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

P97-111.indd  106 7/23/2012  1:14:10 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๑๐๗

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

   (๕) รองศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  รศ. (พิเศษ)
   (๖) ผูชวยศาสตราจารย    ใชอักษรยอ  ผศ.
   (๗) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ใชอักษรยอ  ผศ. (พิเศษ)
   ในการใชคํานําหนานามและการใชอักษรยอคํานําหนานามสําหรับ

ตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน

๙) ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
 ๙.๑) การใหปริญญาของสถาบัน 
   กฎหมายไดกําหนดใหปริญญาของสถาบันมี ๓ ชั้น คือ
   ปริญญาเอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ด.
   ปริญญาโท  เรียกวา  มหาบัณฑิต  ใชอักษรยอ  ม.
   ปริญญาตรี  เรียกวา  บัณฑิต    ใชอักษรยอ  บ.
   โดยใหสถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ในสาขาวิชาทีม่ีการสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาทีม่ีการจัดการ
ศึกษารวมกับสถานศึกษาชัน้สูงอืน่ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการ
ระหวางประเทศ และอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองก็ได 
และใหสภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรได

   นอกจากนี้แลว กฎหมายยังไดกําหนดใหสถาบันมีอํานาจใหปริญญา
กิตติมศักดิ์แกบุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้น ๆ แต
จะใหปริญญาดังกลาวแกผูปฏิบัติงานในสถาบันผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสถาบัน 
นายกสภาสถาบัน หรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดํารงตําแหนงนั้นไมได

 ๙.๒) การใหเครื่องหมายวิทยฐานะของสถาบัน 
   สถาบันอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เปน

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมี
ครุยประจําตําแหนงนายกสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน 
ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร หรือครุยประจําตําแหนงคณาจารยของสถาบันก็ได 
และอาจกาํหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรอืสญัลกัษณของสถาบนั หรอืสวนงานของ
สถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

   ทัง้นี ้การใชตรา เครื่องหมาย หรอืสญัลกัษณดงักลาวเพื่อการคา หรอื
การใชส่ิงดงักลาวที่มใิชเพื่อประโยชนของสถาบนัหรอืสวนงานของสถาบนั ตองไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
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๑๐) บทกําหนดโทษ
 ๑๐.๑) ผูใดใชครยุวทิยฐานะ เขม็วทิยฐานะ ครยุประจําตาํแหนง เครื่องแบบ 

เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในสถาบัน หรือสิ่งใด
ทีเ่ลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิทีจ่ะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตน
มีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิทีจ่ะใช หรือมีวิทยฐานะหรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๑๐.๒) ผูใด 
    (๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ

ของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใด ๆ
    (๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันหรือสวนงาน

ของสถาบันปลอมหรือทําเลียนแบบ หรือ
    (๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของ

สถาบันหรอืสวนงานของสถาบนัท่ีวตัถหุรอืสนิคาใด ๆ  โดยฝาฝนมาตรา ๖๐ วรรคสอง
    ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทัง้จําทัง้ปรับ แตถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) 
ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว สวนความผิดตาม (๓) กฎหมายกําหนดให
เปนความผิดอันยอมความได

๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน 

รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉพาะในสวนทีเ่กี่ยวกับ
สถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนาในกํากับมหาวิทยาลยัศลิปากร ไปเปนของสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนาตามกฎหมายนี้ โดยใหผูปฏิบัติงานในสถาบันที่โอนมาไดรับเงินเดือน 
คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนตามทีส่ภาสถาบนักําหนดซ่ึงตอง
ไมนอยกวาเงนิเดอืน คาจาง สวสัดกิาร และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีเคยไดรบั
อยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันตามกฎหมายนี้

 นอกจากน้ี กฎหมายยงัไดกําหนดใหสทิธใินการเขาสูตาํแหนงศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย หรอืตาํแหนงอ่ืนใดของพนักงานท่ีโอนมามใิห
เสยีไปเพราะเหตุทีโ่อนมาเปนพนักงานสถาบัน รวมถึงใหนับเวลาทํางานในขณะที่
เปนพนักงานของมหาวิทยาลยัศลิปากรตอเน่ืองกับเวลาทํางานของพนักงานสถาบนั
ตามกฎหมายนี้ดวย
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

(๒) ในระหวางทีย่ ังไมมีสภาสถาบันตามกฎหมายนี  ้ ใหสภาสถาบัน 
ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลยัศลิปากรเปนนายกสภาสถาบนั และกรรมการ
อํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมี
ส วนงานเปนหนวยงานในกํากับ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งดํารงตําแหนงอยู ในวันที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการสภาสถาบนั และใหผูอํานวยการสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการ
และเลขานุการสภาสถาบัน ทั้งนี้ จนกวาจะมีสภาสถาบันตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๓) ในระยะเริ ่มแรกให อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรักษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีตามกฎหมายนี้ จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้  ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใหผูรกัษาการในตาํแหนงอธกิารบด ีแตงตั้งผูรกัษาการ
ในตําแหนงรองอธกิารบดแีละผูชวยอธกิารบดี ตามความเหมาะสมเพือ่ปฏบิตัหินาท่ี
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้

(๔) ใหผู ซึ ่งเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 
และอาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะในสวนที ่เกี ่ยวกับการจัดการ
ศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกํากับมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในวันที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีฐานะเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย หรืออาจารยตอไปตามกฎหมายนี้

(๕) ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพือ่ปฏิบัติ
การตามกฎหมายนี้ ใหนําพระราชกฤษฎกีา กฎทบวง ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใชอยูในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม เทาที่
ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายนี้ 

หมายเหตุ :- 

• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
 เนือ่งดวยปริมาณงานตุลาการและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรมได

เพิ ่มมากขึ ้นเป นลําดับแต ผู  รับผิดชอบควบคุมดูแลงานของศาลยุติธรรม
ในสวนภูมิภาคมีอธบิดผีูพพิากษาภาคเพยีงคนเดยีว ไมมีผูชวยปฏบิตัริาชการ ทาํให
ราชการของศาลยุติธรรมไมอาจดําเนินไปไดดวยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสทิธิภาพเทาที่ควร และปรมิาณคดท่ีีเพิม่มากขึน้ดงักลาวสงผลตอระยะเวลาใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตน ทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ชั้นตนมีความลาชากระทบตอการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนและคูความ
ในคด ีดงัน้ัน เพื่อใหการบรหิารจัดการคดีของศาลยุติธรรมเปนไปโดยสะดวก รวดเรว็ 
และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม สมควรแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยกําหนดตําแหนงรองอธิบดีผู พิพากษาภาคและอํานาจหนาทีข่องอธิบดี
ผูพิพากษาภาคและรองอธิบดีผูพิพากษาภาค  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
 (๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

ในเรื่องการใหมีตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค โดยการกําหนดใหมีอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ภาคละ ๑ คน จํานวน ๙ ภาค มีสถานที่ตั้งและเขตอํานาจตามที่
คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา กบัให
มีรองอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ ๓ คน ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยตุิธรรมโดยความเห็นชอบของประธาน
ศาลฎกีาจะกาํหนดใหมรีองอธิบดผีูพพิากษาภาคมากกวา ๓ คนแตไมเกิน ๖ คนกไ็ด 
โดยจากเดิมที่กําหนดใหมีแตเฉพาะอธิบดีผูพิพากษาภาคเทานั้น

 โดยในกรณท่ีีตาํแหนงอธบิดผีูพพิากษาภาควางลง หรอืเมื่อผูดาํรงตาํแหนง
ดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได กฎหมายไดกําหนดใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาค

 พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญ
 ศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๓๗ ก หนา ๑
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จุลนิติ

ที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการได ก็ให
ผูท่ีมีอาวุโสถดัลงมาตามลาํดบัเปนผูทําการแทน ท้ังน้ีหากปรากฏวายังไมมีผูทําการ
แทนดงักลาวอกี ประธานศาลฎกีาจะสัง่ใหผูพพิากษาคนหนึง่เปนผูทาํการแทนกไ็ด 
แตผูพิพากษาอาวุโสหรือผูพิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนง
ไมได

 (๒) ไดเพิม่ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๔ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยติุธรรม ในเรื่องอาํนาจหนาท่ีของรองอธบิดีผูพิพากษาภาค โดยการกาํหนด
ใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูพิพากษาในศาลที่อยูในเขตอํานาจดวย โดยใหมี
อํานาจสั่งคํารองคําขอตาง ๆ ทีย่ืน่ตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความ และใหมีหนาทีช่วยอธิบดีผูพิพากษาภาคตามที่อธิบดีผูพิพากษา
ภาคมอบหมาย

 (๓) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม เรื่องการใหผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีแทน กลาวคือ หากปรากฏวา
ในระหวางการพจิารณาคดใีด มีเหตสุดุวสิยัหรอืมีเหตจํุาเปนอื่นอนัมอิาจกาวลวงได 
ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดนีั้น ไมอาจจะนั่งพิจารณาคดี
ตอไป กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก อธิบดีผูพิพากษา
ศาลช้ันตน อธิบดผีูพพิากษาภาค ผูพพิากษา หวัหนาศาล หรอืรองอธบิดผีูพิพากษา
ศาลชัน้ตน รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาในศาลชั้นตนของศาลนัน้ 
ซึ่งอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล 
แลวแตกรณี มอบหมาย นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนตอไปได

 (๔) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๙ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ในเรื ่องอํานาจในการลงลายมือชื ่อทําคําพิพากษา กลาวคือ 
ในระหวางการทําคําพิพากษาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอืน่อันมิอาจ
กาวลวงได ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้นไมอาจจะทํา
คําพิพากษาในคดีนั้นตอไปได กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก 
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน 
รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล แลวแตกรณี มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา และมีอํานาจทําความเห็นแยง ทั้งนี้ หลังจากไดตรวจ
สํานวนคดีนั้นแลว 

หมายเหตุ :- 
• พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมือ่พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน

  ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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คำคม

จุลนิติ๑๑๒

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะ

ชอบธรรมก็ตอเมื่อไมขัดกับกฎหมายและ

ความยุติธรรมทั้งชอบดวยเหตุผล

ประชาธิปไตยเปนการปกครอง

โดยราษฎรสวนมากที่สุดที่จะมากได
การปกครองนั้นจะตองจัดใหเปนประโยชน
แกราษฎรทั่วหนากัน ผูปกครองจะเปน
ราษฎรปกครองดวยตนเอง หรือราษฎร

ตั้งผูแทนทำการแทนก็ตาม
การปกครองจะตองดำเนินภายใตกฎหมาย

ความยุติธรรม และเหตุผล

ไมใชวากระทำไปตามความพอใจ
ของผูปกครอง

ศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๑๑)
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เรื่อง     พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยง
       ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลฎีกาสงคำโตแยงของจำเลยที่ ๒ (นายพิธาน  เชี่ยวหัตถพงษ) เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ โดยมี 
ขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 พนักงานอยัการจงัหวดับุรรีมัย ไดย่ืนฟองบรษิทัเอเซี่ยน เจมส จำกดั จำเลยที่ ๑ และนายพธิาน
เชี่ยวหัตถพงษ จำเลยที่ ๒ ตอศาลจังหวัดบุรีรัมย ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจำเลยที ่๒ ซ่ึงเปนผูประกอบธรุกิจขายตรงไดดำเนินการในลกัษณะที่เปนการ
ชกัชวนใหบุคคลเขารวมเปนเครอืขายโดยสมคัรเปนสมาชกิผูจำหนายอิสระและซ้ือสนิคาของจำเลยที่ ๑
และตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนเปนจำนวนเงนิหากสมาชกิดงักลาวหาสมาชกิผูจำหนายอสิระ
มาเพิ่มเพื่อซื้อสินคา ซึ่งจำนวนเงินดังกลาวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ  เมื่อสมาชิกผูจำหนายอิสระสามารถหา
สมาชกิเพิ่มขึ้นเปนช้ัน ๆ  ไป อันเปนการตกลงใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเปนสมาชกิเขารวม
เครือขายซึ่งคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้นอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ขอใหลงโทษ
จำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ มาตรา ๑๙
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔

 ศาลจงัหวดับุรรีมัยพพิากษาวา จำเลยท้ังสองมคีวามผดิตามพระราชบญัญตัขิายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔ จำเลยท่ี ๑ ลงโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุก ๕ ป จำเลยทั้งสองอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน จำเลยทั้งสอง
ฎีกาคัดคานคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

สสรรุปปคคำำพพิิพพาากษาขขอองงศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจฉััยปปญญหหาาขขออกกฎหมายที่น

เร่ือง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ ศ ๒๕๔๕ มาตง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๒/๒๕๕๕

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 ตอมาจำเลยที่ ๒ ยื่นคำรองตอศาลฎีกา โตแยงวาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่งตองรับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ กลาวคือ ในกรณีท่ีโจทกนำสืบไดความวา
นิติบุคคลซึ่งเปนจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามกฎหมายดังกลาว และศาลพิพากษาใหนิติบุคคลนั้น
รับโทษแลว กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนนิงานของนิติบุคคลน้ัน
ตองรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยโจทกไมตองนำสืบวาจำเลยที่ ๒ 
ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการไดรวมกระทำความผิดดวยหรือไม กฎหมายดังกลาวไดบัญญัติใหกรรมการ
ผูจดัการหรอืผูจดัการตองรับผดิโดยทนัทแีละผลกัภาระใหจำเลยท่ี ๒ นำสบืตอสูวามไิดมสีวนในการ
กระทำความผิดของนิตบิคุคลซ่ึงเปนการปฏิเสธหรือตดัอำนาจของศาลในการรับฟงพยานหลักฐาน
ของโจทกท่ีนำสืบมาในทางท่ีเปนคุณประโยชนตอกรรมการผูจัดการ และผูจัดการ นอกจากน้ี 
นิติบุคคลยังไดรับสิทธิจากบทบัญญัติดังกลาวในการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
แตกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ ซึ่งเปนจำเลยที่ ๒ ไมไดรับสิทธินี้ แตกลับถูกกฎหมายใหตอง
รบัผดิตามนติบิคุคล เวนแตจะพสิจูนไดวาไมมสีวนในการกระทำความผดินัน้ดวย บทบญัญตัดิงักลาว
ไมไดคุมครองจำเลยท่ี ๒ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการ ภายใตหลักที่วา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไวกอนวาจำเลยเปนผูบริสุทธิ์”

 ศาลฎีกามีคำสั่งใหสงความเห็นและขอโตแยงของจำเลยท่ี ๒ ตามทางการเพ่ือใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑

วรรคหนึ่ง หรือไม
 พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม ซึ่งศาลฎีกาจะนำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีและ
ยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวกับบทบัญญัติน้ีมากอน  กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
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 พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕) 
เปนบทบญัญัตใินหมวด ๓ วาดวยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม 
โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลย
ไมมีความผิด เปนบทบัญญัติทีมุ่งคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคำพิพากษาถึงท่ีสุดวาเปนผูกระทำความผิด
ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ ์ (Presumption of Innocence) 
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสองน้ี เปนขอสันนิษฐานอันมีท่ีมาจากหลักสิทธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึง่ถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา มสีิทธิทีจ่ะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย และผูนั้นไดรับ
หลักประกันทัง้หลายที่จำเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผู กระทำความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนทีจ่ะไมถูกลงโทษ
ทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทำความผิด และเปนหลักการทีส่ำคัญ
ประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ทีไ่ดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและ
ระดับระหวางประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal
Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก
มีพันธกรณีอยูดวย

 รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ (๕) เปนบทบัญญัติทีร่ับรองสิทธิของผู เสียหาย ผู ตองหา 
จำเลย และพยานในคดีอาญา ใหไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือทีจ่ำเปนและเหมาะสม
จากรัฐโดยคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จำเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จะกระทำมิได

 สำหรับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนกฎหมายท่ีตราข้ึน
โดยมเีจตนารมณเพ่ือคุมครองผูบริโภคจากการเสนอขายสินคาหรอืบรกิารแกผูบรโิภคโดยตรง ณ ทีอ่ยู
อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผูบริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อื่นที่ไมใชสถานที่ประกอบ
การคาเปนปกติธุระ โดยผานผูจำหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ทำใหผูบริโภคตกอยูในสภาวการณ
ที ่ไมอาจตัดสินใจตกลงซือ้สินคาหรือรับบริการไดอยางอิสระและรอบคอบ นอกจากนี ้ ยังมี
การประกอบธุรกิจจำหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพือ่เสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค ซึง่สินคาหรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคำกลาวอางตามที่
ไดโฆษณาไว อีกทั้งการทำตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวน
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๑๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

และจัดใหประชาชนทั่วไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชน
ตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวซ่ึงคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึน
อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน ทำใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม จึงมีบทกำหนดโทษ
ในมาตรา ๕๔ ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
นติบิคุคลนัน้ ตองรบัโทษตามทีก่ฎหมายกำหนดไวสำหรบัความผดินัน้ ๆ  ดวย เวนแตจะพิสจูนไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

 เห็นวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนขอสันนิษฐาน
ตามกฎหมายท่ีมีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจำเลย โดยโจทกไมจำตองพิสูจนใหเห็นถึงการ
กระทำหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจำเลยกอน เปนการนำการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
มาเปนเง่ือนไขของการสันนิษฐานใหจำเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจาก
การสันนิษฐานวา ถาผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทำ
ความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทำความผิดของนิติบุคคล
ดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทำหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทำ
ความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
และจำเลยเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
เทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลน้ันไดกระทำความผิดดวย อันมีผลเปนการผลัก
ภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ และบุคคลซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นท้ังหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิดของผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเง่ือนไข มิใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็น
ถึงการกระทำอยางหนึ่งที่ เกี่ยวของกับความผิดท่ีจำเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลัก
นิติธรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทำความผิดของจำเลยใหครบ
องคประกอบของความผิด นอกจากน้ี บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนำบุคคลเขาสูกระบวน
การดำเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจำเลย ซึ่งทำใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองตนวาบุคคลน้ัน
ไดกระทำการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาว
ในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจำเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจำเลยได
กระทำการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดน้ัน จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

 ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ คน คือ นายวสันต  สรอยพิสุทธิ ์
นายจรัญ  ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล  เอกอุรุ นายชัช  ชลวร และนายบุญสง  กุลบุปผา วินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนทีส่ันนิษฐาน
ใหบรรดากรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
นัน้ตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีสวนเกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่งกับ
การกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

 สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๔ คน คือ นายจรูญ  อินทจาร นายนุรักษ  มาประณีต
นายสุพจน  ไขมุกด และนายอุดมศักดิ์  นิติมนตรี วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา
๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนท่ีสนันษิฐานใหกรรมการผูจดัการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใด
ซ่ึงรับผดิชอบในการดำเนนิงานของนติิบคุคลนั้น ตองรบัโทษทางอาญารวมกบัการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจำตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๑๘ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง  ประธานสภาผูแทนราษฎรสงเร่ืองของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือขอใหศาล
  รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายจตุพร
 พรหมพันธุ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา
 ๑๐๑ (๓) หรือไม

  ประธานสภาผูแทนราษฎร     ผูรอง
   ระหวาง 
  นายจตุพร  พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๙๑ วรรคสาม เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนายจตุพร  พรหมพันธุ ผูถูกรอง สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา
 ๑๐๑ (๓) หรือไม โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้ง
ทัว่ไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันอาทิตยที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดย
มผีูถกูรองเปนผูสมัครรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ ลำดบัที ่๘ ของพรรคเพือ่ไทย 
ภายหลังการเลือกต้ัง นายตุลย  สทิธิสมวงศ ไดยืน่คำรองฉบับลงวันที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และนายมงคลกิตต  
สขุสนิธารานนท นายชาตชิาย  แสงสขุ และนายววิฒันชยั  กลุมาตย ยืน่คำรองฉบบัลงวนัที ่๖ มถินุายน 
๒๕๕๔ โดยย่ืนเม่ือวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอประธานกรรมการการเลือกต้ัง กลาวหาวาผูถูกรอง
ซ่ึงเปนผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพ่ือไทย 
เน่ืองจากกอนท่ีจะสมัครรับเลือกต้ังผูถูกรองไดถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลเปนผลใหผูถูกรองเปนบุคคล

 

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และมีผลใหสมาชิกภาพ
ของผูถูกรองขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๑๙ และมาตรา ๘ และขอบงัคบัพรรคเพื่อไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ ซึ่งทำใหผู ถูกรองขาดคุณสมบัติทีจ่ะไดรับการประกาศชื่อใหเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร

 คณะกรรมการการเลือกต้ังไดแตงต้ังคณะกรรมการไตสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนคำรอง
ทัง้สองดังกลาว แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหผูถูกรองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของพรรคเพื่อไทย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลงวันที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีมติใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดวยวากรณี
ของผูถูกรองมีเหตุจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ หรือไม

 ตอมา คณะกรรมการการเลือกตั ้งไดพิจารณาผลการดำเนินการของสำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา เมื่อผูถูกรองถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาลจึงเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๐ (๓) ซึง่เปนลักษณะเดียวกันกับการหามบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ ประกอบ
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และยอมมผีลทำใหสมาชกิภาพของสมาชกิพรรคเพื่อไทยของผูถกูรองสิ้นสดุลง
ตามมาตรา ๒๐ (๓) แหงพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบัเดยีวกนัในวันที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
กรณจึีงมีผลใหสมาชกิภาพการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรของผูถกูรองสิ้นสดุลงตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) เนื่องจากขาดจากการเปนสมาชกิพรรคการเมอืงในวนั
เลือกตัง้ จึงใหสงเรือ่งไปยังผูรองเพือ่ใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๙๑
วรรคสาม เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ปรากฏตามคำวนิิจฉัยส่ังการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที ่๔๗๖/๑/๒๕๕๔ ลงวนัท่ี ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๔

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองน้ีไวพิจารณาวินจิฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูถูกรองขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนเหตุใหสมาชิกภาพของผูถูกรองส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา 
๑๐๑ (๓) แลวมีมติใหสงเรือ่งไปยังประธานสภาผูแทนราษฎร และเมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร
สงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวธิพิีจารณาและการทำคำวินจิฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินจิฉัย
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๒๐ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 กอนการพจิารณาคด ีนายจรญั  ภกัดีธนากลุ ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู แถลงดวยวาจาตอศาล
แสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคานตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ (๖) เนือ่งจากภริยาเปนโจทกฟองผูถกูรองเปนจำเลยในคดีอาญาและคดอียูในระหวาง
การพจิารณา จงึขอถอนตวัออกจากการพจิารณาคด ีนายจรญู  อนิทจาร  นายสพุจน  ไขมกุด และนายเฉลมิพล  
เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นคำแถลงเปนหนังสือตอศาลขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี
เนื่องจากไดเปนโจทกยื่นฟองนายพสิษฐ ศักดาณรงค กับพวก ในคดีอาญาหมายเลขดำที่
อ.๓๙๓๐/๒๕๕๓ ซึ่งผูถูกรองเปนบุคคลคนหนึ่งที่รวมกันใหขาว แตมิไดระบุชื่อไวในคำฟองโดยตรง
ในขณะฟอง แตหากมีการสืบพยานอาจตองมีการเบิกความถึงบุคคลท่ีใหขาวซ่ึงหมายถึงผูถูกรอง
ศาลพิจารณาแลว อนุญาตใหนายจรัญ  ภักดีธนากุล ถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีได สำหรับ
นายจรูญ  อินทจาร  นายสุพจน  ไขมุกด  และนายเฉลิมพล  เอกอุรุ ศาลไมอนุญาต เนื่องจากเหตุผล
ที่ขอถอนตัวไมเปนไปตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 กอนท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแหงคดี มีประเด็นที่ตองพิจารณากอนตามคำชี้แจง

แกขอกลาวหาของผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อประกาศรับรองคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อไปแลวตามมาตรา ๔๓ จนกระทั่ง
เม่ือมีการเลือกตั้งและไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแลวโดยไมมีการยื่นคำรองตอศาลฎีกา
กฎหมายไมใหอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติความเปนผูสมัคร
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอีก นั้น เห็นวา การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๔๐ เปนขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อกอนการเลือกตั้ง แตตามคำรองท่ีผูรองสงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อขอใหวินิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองส้ินสุดลง เปนการขอ
ใหตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และเปนการดำเนินการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ใหอำนาจกระทำได ดังน้ันหาก
ภายหลังวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใด
คนหน่ึงมีเหตุส้ินสุดลง ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ยอมมีอำนาจที่จะสงเรื่องนั้นไปยังผูรอง เพื่อใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการส้ินสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นได ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้ จึงฟงไมขึ้น

 ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย มีดังนี้
 ประเด็นที่หนึ่ง  ผูถูกรองเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๐๐ หรือไม

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑๒๑

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

 พิจารณาแลวเห็นวา ผูถูกรองถูกฟองคดีอาญาในฐานความผิดรวมกันกอการราย รวมกัน
ทำใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา มัว่สุมกันตัง้แตสิบคนขึน้ไปใชกำลังประทุษรายฯ ใหเกิดความ
วุนวายขึ้นในบานเมือง โดยผูกระทำคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ รวมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝาฝนขอกำหนด
ทีอ่อกตามบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ตามคดีหมายเลขดำท่ี อ. ๒๕๔๒/๒๕๕๓ ของศาลอาญา โดยผูถูกรองไดรับการปลอยช่ัวคราวในระหวาง
พิจารณา แตเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศาลไดมคีำสัง่เพิกถอนสัญญาประกันและผูถูกรองไดถูกคุมขังไว
ทีเ่รือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กอนถึงวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนการเลือกตั้งทัว่ไปในวันที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองไดยืน่คำรองขอให
ปลอยชั่วคราวตอศาลเพื่อออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตศาลไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ดังนั้น ในวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึง่เปนวันเลือกตั้ง ผูถูกรองยังคงถูกคุมขังอยูที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ตามหมายของศาลในคดีอาญาดังกลาว ผู ถูกรองจึงเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั ้ง
เนื่องจากเปนบุคคลที่ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓)

ประเด็นที่สอง  การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ 
(๓) เปนลักษณะตองหามของบุคคลซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองและมีผลใหสมาชิกภาพ
ของสมาชกิพรรคการเมืองส้ินสุดลงตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึง่ (๓) ประกอบมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๘ วรรคหนึง่ หรือไม

พจิารณาแลวเหน็วา ผูซึ่งจะเปนสมาชกิพรรคการเมอืงจะตองมีคณุสมบตัคิอื เปนบคุคลธรรมดา
มีสัญชาติไทยไมวาจะโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา ๘ เปนการเขียนขอความใหรับกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ กลาวคือ กำหนดใหกรณี
ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายเปนลักษณะตองหามของผูท่ีเปนสมาชิก
พรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองมิไดปฏิบัติตนอยูภายในกรอบของกฎหมาย
จนตองถกูดำเนนิคดแีละถกูคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรอืโดยคำสัง่ท่ีชอบดวยกฎหมายโดยมไิดรบั
การปลอยชั่วคราวในวนัเลือกตั้ง ทำใหเปนบคุคลตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตั้งตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๐๐ (๓) ยอมถอืวาเปนลกัษณะตองหามของบคุคลผูซึ่งจะเปนสมาชกิพรรคการเมอืงดวย จงึเหน็วา 
การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) เปนลักษณะตองหาม
ของบุคคลซึ ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง

เม่ือพจิารณาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัตวิา “สมาชกิภาพของสมาชกิสิ้นสดุลง เมื่อ...(๓) ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๙” แลว เหน็วา บคุคลที่จะสมคัรเปนสมาชกิพรรคการเมอืง นอกจากจะตองไมมีลักษณะ
ตองหามในขณะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลว จะตองไมมีลักษณะตองหามตลอดเวลาท่ีเปน
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมาชิกพรรคการเมืองดวย หากสมาชิกพรรคการเมืองผูใดมีลักษณะตองหามเกิดขึ้นในภายหลัง
ยอมมีผลใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของผูนั้นสิ้นสุดลง ดังน้ัน เมื่อผูถูกรอง
เปนบุคคลตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) ผูถูกรอง
จึงเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญอันเปนลักษณะตองหามของบุคคล
ซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และเปนผลใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกพรรคเพื่อไทยของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๓)

ประเด็นที่สาม การส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคการเมืองของผูถูกรองเปนกรณี
ท่ีทำใหขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปนเหตุใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) หรือไม

พจิารณาแลวเหน็วา การทีร่ฐัธรรมนญูกำหนดใหความเปนสมาชกิพรรคการเมอืงเปนคณุสมบตัิ
ของผูมสีทิธสิมัครรบัเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกำหนดระยะเวลาในการเปนสมาชิกพรรค
การเมืองกอนการเลือกต้ังก็เพ่ือใหสมาชิกพรรคการเมืองมีระเบียบวินัย ยึดม่ันในเจตนารมณทางการเมือง
และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกับพรรคการเมืองตลอดไป เพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง
เปนสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น
คณุสมบตัขิองการเปนสมาชิกพรรคการเมืองจงึไมเพยีงตองมอียูในขณะสมัครรบัเลอืกตัง้เปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเทานัน้ แตจะตองคงมอียูตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรดวย
สวนกรณีทีบ่คุคลตองคุมขงัอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๐ (๓) นั้น แมวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๓) จะไมกำหนดใหเปนลักษณะของบุคคล
ทีต่องหามมิใหใชสทิธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ตาม แตการสมัครรับเลือกต้ัง
กับการใชสิทธิเลือกตั้งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกอนและหลังตางเวลากัน แมบุคคลที่ตองคุมขัง
อยูโดยหมายของศาลจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันไมเปนลักษณะตองหาม แตการใชสิทธิเลือกตั้ง
และการพิจารณาการสิ้นสุดสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนคนละกรณี
หากในวันเลือกตั้งบุคคลดังกลาวยังคงถูกคุมขังอยู ยอมตองถือวาเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และเม่ือพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว อันเปน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓)
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ที่บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑ แลว เห็นวา คุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียว
มิใชตองมีอยูในขณะสมัครรับเลือกต้ังเทาน้ัน แตตองคงมีอยูตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อใดยอมทำให

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จุลนิติ

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรค
เพือ่ไทยของผูถกูรองสิน้สดุลง จงึเปนกรณท่ีีทำใหขาดคณุสมบตัติามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปน
เหตุใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของผู ถูกรองสิ ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๐๖ (๔)

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงขางมาก (๗ ตอ ๑) วา

สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายจตุพร พรหมพันธุ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย  
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คำคม

จุลนิติ๑๒๔

หลัก The Rule of Law

เปนหลักที่จะตองยึดถือ

ถาไมมีก็ตองสรางขึ้นมา
เจาหนาที่ของรัฐจะตองมีกฎหมาย

กำหนดอำนาจให
และการกระทำจะตองไมกระทบกระเทือน
สิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของคนอื่น

ถาเจาหนาที่ของรัฐไมมีกฎหมายใหอำนาจ
ก็จะไปแตะตองสิทธิของผูอื่นไมได

ศาสตราจารย ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๑๓)

“
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

¹ÒÂÍÀÔÇÑ²¹�  ÊØ´ÊÒÇ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
มีเจตนารมณทีสํ่าคัญเพื่อกําหนดเจตจํานงใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจบริหารไดบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเกิดความตอเนือ่งมปีระสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยกอนทีค่ณะรัฐมนตรีจะเขา
บรหิารประเทศนั้นจะตองแถลงนโยบายตอรฐัสภาใหเปนท่ีปรากฏชดักอนวาจะดําเนินการในเรื่องใดบาง
และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐและจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภา
ปละหนึ่งครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ในการบรหิารราชการแผนดินของคณะรฐัมนตร ีและคณะรฐัมนตรตีองจัดทําแผนการบรหิารราชการแผนดนิ 
เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏบิตัริาชการในดานตาง ๆ รวมท้ังแผนการตรากฎหมาย
ในแตละปซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปน
แนวทางใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ และเปนประโยชนแกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวา
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลหรือไมเพียงใด
 อยางไรก็ตาม เมือ่มีการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
แนวนโยบายพื ้นฐานแหงรัฐดังกลาวจะมีสภาพบังคับหรือไม มีผลผูกพันใหรัฐตองดําเนินการ
ตามบทบัญญัติดังกลาวมากนอยแคไหนเพียงใดนั้น คําถามเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่เราตองหยิบยกขึ้นมา
พิจารณากันอยางจริงจังซึ่งในอดีตตั้งแตมีการบัญญัติรับรองเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไวเปนครั้งแรก
ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ จนถงึกอนท่ีจะมีการประกาศใชรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ นัน้ ปญหาเหลานี้ไมเปนท่ีถกเถยีงกนัมากเทาใดนกั ประกอบกบั
นักกฎหมายสวนใหญก็มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ

สภาพบังคับทางกฎหมาย
เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

GOVERNMENT
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ใหรัฐตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงแนวทางในการดําเนินการของรัฐเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดมีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐโดยการกําหนดใหบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
เปน “เจตจํานง” เพื่อใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใชในอดีตที่กําหนดเปนเพียง “แนวทาง” 
ในการดําเนนิการบริหารราชการแผนดนิเทานัน้ ดงัน้ัน คอลมัน คมความคิด เขม็ทศิรฐัธรรมนูญ ฉบบันี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ” ดังนี้

๒. ความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 สาํหรบัความหมายหรอืคาํจาํกดัความของคาํวา “แนวนโยบายแหงรฐั” หรอื “แนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐั” ยงัไมมกีฎหมายหรอืตาํราทีใ่หความหมายหรอืคาํจาํกดัความทีแ่นนอนตายตวั แตอยางไรกต็าม
มีนักวิชาการไดใหความหมายแนวนโยบายแหงรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไว ดังตอไปนี้
 ศาสตราจารย ดร. หยดุ แสงอทัุย ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายแหงรฐั” (Directive Principle 
of State Policy) หมายความถึงหลักการแหงนโยบายซึ่งรัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา
พรรคการเมืองท่ีเปนฝายขางมากในรัฐบาลจะมีนโยบายอยางไร และจัดตัง้รฐับาลโดยมีนโยบายอยางใด 
แนวนโยบายแหงรฐัไดวางหลักการไวเปนกลาง ๆ  สาํหรับรฐับาลทุกรฐับาลและรัฐสภาทุกรฐัสภาใหตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางแหงนโยบาย๑

 ผูชวยศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ใหความหมายของ “แนวนโยบายแหงรัฐ” (State Policy) 
หมายถึงนโยบายหลักซึง่กาํหนดไวในรัฐธรรมนูญเพือ่เปนแนวทางท่ีรฐับาลจะตองปฏิบตัติามบทบัญญตัิ
เก่ียวกบันโยบายแหงรฐั แนวนโยบายแหงรฐัจะตองเขยีนไวเปนหลกัการกวาง ๆ  ไมวาพรรคการเมอืงใด
จะเขามาจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือกระทําการ
ใหเปนการขัดกับแนวนโยบายแหงรัฐมิได๒

 นายไกรสุข แสงสวาง ไดกลาวในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๙๒ มีใจความสําคัญวา “ขาพเจามีความเห็นวา แนวนโยบายที่กฎหมายกําหนดไวมีแต
แนวนโยบายสําคัญ ๆ ซึ่งสวนใหญไมวารัฐบาลใด ๆ ที่จะข้ึนมาบริหารประเทศชาติบานเมืองแลว 
จะปราศจากนโยบายใหญ ๆ  นีเ้สยีไมได ถาขาดไปแลวรฐับาลน้ันกจ็ะเรียกวาขาดเสนโลหิตใหญของรางกาย”๓

 ศาสตราจารย ดร.วษิณ ุเครอืงาม ไดอธิบายความหมายของ “แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั” ไววา 
หมายถงึนโยบายหลกัซึง่กาํหนดไวในรฐัธรรมนญู เพือ่เปนแนวทางทีร่ฐับาลจะตองปฏบิตัติามบทบญัญตัิ
เกีย่วกบัแนวนโยบายแหงรฐั แนวนโยบายแหงรฐัจะตองเขยีนไวเปนหลกัการกวาง ๆ  ไมวาพรรคการเมอืง
ใดจะเขามาจัดตัง้เปนรฐับาล พรรคการเมอืงนัน้หรอืรฐับาลนัน้จะกําหนดนโยบายของรฐับาลหรอืกระทาํ
การใหเปนการขัดแนวนโยบายแหงรัฐมิได๔

 ๑หยดุ แสงอทุยั, คาํบรรยายชัน้ปรญิญาโทคณะรฐัศาสตร หลกัรฐัธรรมนญูและกฎหมายการเลอืกต้ังทัว่ไป, (กรงุเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๓) , น. ๑๓๘ – ๑๔๒ และ ๒๔๑ -๒๔๖. 
 ๒สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๕) น. ๑๒๐.
 ๓สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗” มกราคม ๒๔๙๒.
 ๔วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ,พิมพครั้งที่ ๒ ,น. ๓๒๓. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ศาสตราจารยเกรยีงศกัดิ์ เจรญิวงศกัดิ์ ใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั” หมายถึง
แนวนโยบายหลกัของประเทศ (State Policy) ไมใชแนวนโยบายของรฐับาลคณะใดคณะหน่ึง (Government 
Policy) ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปไดตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามา
บริหารประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐจะไมผันแปรไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาล หากแตเปน
แนวทางขั้นพื้นฐานที่ทุกรัฐบาลจะตองปฏิบัตติามและทําใหเกิดขึ้นจริง๕

 อาจารยคณิน บุญสุวรรณ ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” หมายถึง
แนวนโยบายขัน้พืน้ฐานทีร่ัฐ ฝายบริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชน
กับประเทศชาติและประชาชน๖

๓. สภาพบังคับทางกฎหมาย
 เม่ือเราไดทราบถงึความหมายของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัดงักลาวมาแลวน้ัน ประเดน็ปญหา
ตอมาที่เราจะตองพิจารณากันก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทจริงแลว
มีสภาพบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามหรือไม เพียงไร หากรัฐฝาฝนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว
ดวยการปฏิบัติขัดแยงหรือละเลยจะมีผลอยางไร
 ในเบื้องตนขอนําเสนอแนวคิดทีเ่กี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ซึ่งพบวามีแนวคิดเรื่องนี้เปน ๒ แนวทาง๗

 แนวทางที่หนึ่ง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสถานะทางกฎหมาย แนวทางนี้เสนอวา 
บทบญัญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัในรฐัธรรมนูญเปนเพยีงการเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) 
เพื่อใหรฐับาลเลือกดําเนนิการ ถงึแมจะเปนบทบญัญตัใินรฐัธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ 
แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติทีม่ีลักษณะพิเศษมากกวาสวนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญในแงทีว่า
มิไดมีสภาพบังคับอยางเด็ดขาดใหรัฐตองปฏิบัติตาม หากแตเปนสิทธิและเสรีภาพของรัฐบาลและ
รัฐสภาที่จะเลือกดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายแหงรัฐหรือไมก็ได และถาหากใหรัฐบาลปฏิบัติตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัด จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระในการกําหนดนโยบายบริหาร
ประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น
 แนวทางที่สอง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสถานะในทางกฎหมาย แนวทางนี้มองวา
ในฐานะทีร่ัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
ตองกาํหนดเสนทางหลักในการพฒันาประเทศ ท้ังดานการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม รฐับาลไมวาสงักดั
พรรคการเมอืงใด จะตองนําประเทศไปสูเสนทางการพฒันาดงักลาวน้ี เพยีงแตรฐับาลมีเสรภีาพในการเลอืก
มาตรการทางนโยบายและกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยได

 ๕เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ,์ “สภาที่ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตกิบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐั”, รฐัสภาสาร, ฉบบัท่ี ๔ ,
น. ๑ - ๒ (เมษายน ๒๕๔๖)
 ๖คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมือง, น.๕๖๕.
 ๗รงัสรรค ธนะพรพนัธ, “บทบญัญัตวิาดวยแนวนโยบายแหงรฐัในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย”, เอกสารวชิาการหมายเลข 
๖๐๓ , สํานักงานสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, น. ๖๘ - ๗๐. 
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 โดยสรุป แนวความเห็นทั้งสองแนวดังที่กลาวมาขางตนน้ัน แมจะมีมุมมองและเหตุผลท่ีตางกัน 
แตก็มีเหตุผลที่รับฟงไดทั้งสองแนว ดังนั้นจึงขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของแตละรัฐวาจะใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมากนอยเพียงใด
 สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐที่ยึดถือกันอยู
ในประเทศไทยนั้น สามารถสะทอนใหเห็นไดชัดเจนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต
รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายและใชเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําเกี่ยวกับสภาพบังคับอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา
แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปแลวหรือไม ในที่นี้ขอนําเสนอใหเห็นถึงความแตกตางของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ในฐานะท่ีมีแนวคิด
เกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐเหมือนกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมาในอดีต) 
กับบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐๘ 
 ๓.๑ สภาพบงัคบัเกีย่วกบัแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 บทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏอยูในมาตรา ๘๘ ดังนี้
 “มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดน้ีมีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน...”
 เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่ใชในมาตรา ๘๘ ยอมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น แมจะมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ก็มิไดมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด อยางไรก็ตาม แมแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
จะไมมสีภาพบังคบัตามกฎหมายใหรฐัตองปฏบัิตติาม แตในการบรหิารราชการแผนดนิของฝายบริหาร 
ก็จะตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติเสมอ ดังนั้น หากฝายบริหารฝาฝนหรือละเลยตอบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็อาจถูกควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้ง
กระทูถาม การอภิปรายทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน แตถึงกระน้ันก็ตาม การควบคุมทาง
การเมืองโดยวิธีการของฝายนิติบัญญัติที่กลาวมา แมสามารถทําไดในทางทฤษฎี แตในทางปฏิบัติ
ของการปกครองในระบบรัฐสภาแลวนัน้ ฝายรัฐบาลยอมเปนผูคมุเสยีงขางมากในรฐัสภา ดงันัน้ การควบคมุ
โดยฝายนิติบัญญัติในความเปนจริงจึงทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร และไมคอยมีประสิทธิภาพเทาใดนัก๙

 ๘ไกรพล อรัญรัตน, “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕ จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1491
 ๙เพิ่งอาง.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 เม่ือเปนเชนน้ี บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และทุกฉบับที่ผานมา จึงไมอาจทําหนาท่ีในการควบคมุการกําหนดนโยบายของรฐั 
และไมสามารถเปนหลักประกันการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนไดตามที่ควรจะเปน ในที่นี้ 
ขอยกตัวอยางคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๔๘/๒๕๔๕ ซึ่งเปนคําวินิจฉัยทีส่ะทอนใหเห็นถึงสภาพ
บังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดเปนอยางดี ดังนี้
 “…พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ เปนบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และวรรคสอง บัญญัติวา 
ในการแถลงนโยบายตอรฐัสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรฐัมนตรท่ีีจะเขาบรหิารราชการแผนดนิ ตองชี้แจง
ตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี ้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทัง้ปญหาและ
อุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ จึงเปนบทบัญญัติทีม่ีไวเปนแนวทาง
ในการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายในการบรหิาราชการแผนดนิ อยูในความควบคมุของรฐัสภา... ”
 จากการวิเคราะหถึงแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในอดีตนั้นไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแตอยางใด อีกทัง้การควบคุมการกําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสภานั้น ก็เปนสิ่งที่
ไมมีประสิทธิภาพและเกดิขึ้นไดยากมากในความเปนจรงิ ซ่ึงขอสรปุในลกัษณะเชนน้ี ก็เปนที่ยอมรบักนั
ในทางวิชาการในสมัยหนึ่ง จนกระทั่งไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 ๓.๒ สภาพบังคับเก่ียวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึง
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ ดังนี้
 “มาตรา ๗๕ บทบญัญัตใินหมวดนี้เปนเจตจาํนงใหรฐัดาํเนนิการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดิน…”
 เมือ่พิจารณาจากถอยคําทีป่รากฏในมาตรา ๗๕ จะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
อยางมากของบทบัญญัตวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั เพราะในรฐัธรรมนูญฉบบักอนหนาทัง้หลาย 
ใชถอยคําที่มีลักษณะแตกตางออกไปอยางเชนในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ใชคําวา “เปนแนวทาง” 
เปนตน แตในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กลับใชคําวา “เปนเจตจํานง” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับใชอยางจริงจัง
และมีนํ้าหนักมากกวาเดิมอยางชัดเจน๑๐

 ๑๐ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
 

P125-133.indd  129 7/23/2012  1:28:08 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๓๐

สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 เพื่อสนับสนุนขอคิดเห็นขางตน ขอนําเสนอถึงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ไดทาํการอธบิายถงึความเปลีย่นแปลงในบทบญัญตัวิาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐครั้งนี้วา “กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงเพื่อมีสภาพบังคับ
ใหคณะรฐัมนตรตีองดาํเนนิการตรากฎหมายหรอืกําหนดนโยบายใหเปนไปตามทีก่าํหนดไว ซึง่แตกตางจาก
รฐัธรรมนญูเดิมทีก่าํหนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ” ดงันัน้ยอมทาํใหเขาใจไดวา การเปลีย่นแปลง
ถอยคําไปจากเดิมนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความเขมขนในสภาพบังคับของแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แหงรัฐนั่นเอง
 ประเด็นตอมาที่ตองพิจารณากันก็คือ การทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายไวนั้นหมายความวาอยางไร ซึ่งการทําความเขาใจ
ประเด็นนี ้ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคบัของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ป ๒๕๔๐ ที่ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งสภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดยรัฐสภา
ยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ ดังนั้นในการยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จึงอาจมองได ๒ ทาง คือ การนําสภาพบังคับทางกฎหมายมาบังคับใช และ
การเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาใหมีความเขมขนมากขึ้น๑๑

 ในท่ีนีเ้หน็วาการกําหนดใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัมสีภาพบังคบันัน้ นาจะหมายถึงการกําหนด
ใหมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวา หากจะไปพิจารณาวาการทําใหแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
มสีภาพบงัคับหมายถงึการเพิม่สภาพบงัคบัทางการเมอืงคอืการควบคมุโดยรฐัสภานัน้ยอมไมสมเหตสุมผล 
เพราะถึงแมจะเพิม่มาตรการตรวจสอบโดยรฐัสภาอยางใด ๆ กต็าม สดุทายแลว รฐับาลผูคมุเสยีงขางมาก
ในรัฐสภามักจะชนะในการลงคะแนนเสียงอยูเสมอ การควบคุมโดยรัฐสภาก็ไมมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอ ดังนั้น การยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับนี้ นาจะหมายถึงการนําเอาสภาพบังคับ
ทางกฎหมายมาบังคับใชนั่นเอง๑๒

 เมื่อการเปลี่ยนแปลงถอยคําของบทบัญญัติตามที่กลาวมา นํามาซึ่งสภาพบังคับทางกฎหมาย
ของแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐั ผูทีต่องตกอยูภายใตบทบงัคบัอยางเครงครดัของมาตรา ๗๕ แหงรฐัธรรมนูญ
ก็คือ ฝายบริหารผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินนั่นเอง หากมีการฝาฝน
หรอืละเลยไมปฏิบตัติามบทบัญญตัวิาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัแลวน้ัน กจ็ะถกูตรวจสอบในทาง
กฎหมาย โดยองคกรที่จะเขามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
 เมือ่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัเปนบทบญัญตัทิีม่คีาบงัคบัในระดับรฐัธรรมนญูแลว ศาลรฐัธรรมนญู
ยอมมีเขตอํานาจในการตรวจสอบ แตที่ผานมาในอดีตศาลรัฐธรรมนูญจะวางแนวบรรทัดฐานเสมอมา
วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงไมผูกพันใหฝายบริหารตองปฏิบัติตาม 
อยางไรก็ตาม เมือ่แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรฐัตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐
มสีภาพบังคบัตามกฎหมายตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีการเปล่ียนแนวบรรทัดฐาน
ที่เคยวางเอาไวในอดีตก็เปนได

 ๑๑ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
 ๑๒ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ในสวนของศาลปกครองนั้น จะเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหาร
มิใหขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
 “มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
 (๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่องรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอืน่ใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญทีกํ่าหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
 (๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
 (๓) คดพีพิาทเกีย่วกบัการกระทาํละเมดิหรอืความรบัผดิอยางอ่ืนของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรฐัอันเกดิจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรอืจากกฎ คาํสั่งทางปกครอง หรอืคาํสั่งอื่น หรอื
จากการละเลยตอหนาท่ีตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบติัหรอืปฏิบติัหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร”

๔. ปญหาสภาพบังคับเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
 จะพิจารณาเห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัน้ันมีสภาพบงัคบัทางกฎหมาย ในลาํดบัตอไปจะไดกลาวถงึปญหาและผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการท่ีมีสภาพบังคบัทางกฎหมายดงักลาว โดยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัท่ีฝายบรหิาร
จะตองปฏิบัติตามนั้นมีทั้งหมด ๙ สวนดวยกันคือ
 ๑) แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ
 ๒) แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
 ๓) แนวนโยบายดานศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
 ๔) แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
 ๕) แนวนโยบายดานการตางประเทศ
 ๖) แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ
 ๗) แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
 ๘) แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน
 ๙) แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน
 การที่รฐัธรรมนญูไดกาํหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเอาไวมากมายเชนนี ้หากมองในแงมมุหน่ึง
ก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทีว่าแนวนโยบายพื้นฐานเหลานี้สามารถเปนหลักประกันในการกําหนด
นโยบายที่ดแีละครบถวนได แตถามองในอกีมมุหนึ่ง การกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดานรวมถึงการที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ก็เปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดงักลาว ทั้งนี้เพราะบางครั้งแนวนโยบายที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญก็เปนสิ่งที่ปฏิบัติตามไดยาก
หรืออาจไมสามารถปฏิบัติไดเลยในความเปนจริง ในที่นี้ขอยกตัวอยางแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดานเศรษฐกิจบางมาตรา๑๓ เชน 
 มาตรา ๘๓ บญัญตัวิา “รฐัตองสงเสริมและสนับสนุนใหมกีารดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
 การสนับสนุนใหประชาชนดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน เปนสิ่งที่เหมาะสม
และสมควรทาํในสภาวะสงัคมปจจบุนั อยางไรก็ตามการกําหนดใหการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกลาวเปนสิง่ทีร่ฐัตองสนับสนุนและสงเสริม อาจไมเหมาะสมและเปนสิง่ทีส่รางความลําบากใจ
ใหรฐัพอสมควร เพราะบางคร้ังเพือ่ประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ รฐัอาจจําเปนตองดาํเนนิการ
ในลักษณะที่ไมเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบาง เชน การจัดกองทุนใหประชาชนกูหรือ
การแจกเงินใหประชาชนในรูปแบบตาง ๆ  เพือ่ใหประชาชนนําไปใชสอย หรอืการกอหน้ีสาธารณะของรัฐบาล
เพื่อนําเงินมาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ ส่ิงเหลาน้ีลวนเปนนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจทั้งสิ้น
แตก็อาจถูกตั้งคําถามถึงความสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน๑๔

 มาตรา ๘๔ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
 (๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชน
ในการรกัษาความมัน่คงของรฐัในทางเศรษฐกจิ และตองมใิหสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอนัจาํเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
 (๑๑) การดําเนินการใดท่ีเปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไป
เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได”
 การหามมิใหระบบบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานตกไปเปนกรรมสิทธ์ิของเอกชนน้ัน กค็งเปนเพราะ
ตองการควบคุมราคาคาบริการสาธารณะตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ประชาชนทุกคนสามารถท่ีจะใชได 
อยางไรกต็าม ในอนาคตขางหนาอาจมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมอบบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐานบางประเภท
ไปใหเอกชนเปนผูจดัทาํ ดวยสาเหตุในเร่ืองภาระคาใชจายจํานวนมหาศาลท่ีรฐัตองอุดหนุนในการจัดทาํ
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน รวมถึงเหตุผลในเร่ืองระบบการบริหารงานและคุณภาพ
ของการจดัทาํบรกิารสาธารณะทีเ่อกชนมกัจะมคีวามกาวหนากวาระบบราชการ ดงันัน้ การมอบบรกิาร
สาธารณะใหแกเอกชนไปจัดทําอาจเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองทําในอนาคตขางหนานี้๑๕ 

 ๑๓ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
 ๑๔ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘. 
 ๑๕ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘. 
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ ๑๓๓ก.ค. - ส.ค. ๕๕ จจุุลลนนิิตติิ

บทสรุป
 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัถอืเปนนโยบายหลกัของประเทศซึ่งรฐับาลทกุรฐับาลหรอืคณะรฐัมนตรี
ทุกชดุท่ีจะเขามาบรหิารประเทศจะตองใชเปนแนวทางในการกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ 
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่อง ซึ่งตางกับนโยบายของรัฐบาลในแตละชุด
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ จึงไดบัญญัติใหแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ
เปนเจตจาํนงใหรฐัดําเนนิการตรากฎหมายและกาํหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ ซึ่งแตกตาง
จากรฐัธรรมนญูท่ีเคยประกาศใชในอดตีท่ีกําหนดใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเปนเพยีงแนวทางในการ
ดาํเนนิการบรหิารราชการแผนดินเทาน้ัน จึงแสดงใหเหน็ถงึความพยายามท่ีจะยกระดบัใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวาการยกระดับสภาพบังคับทางการเมือง ซึ่งหากมอง
ในแงหนึ่งก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทีว่าแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
สามารถเปนหลักประกันในการกําหนดนโยบายที่ดีและครบถวนได 
 อยางไรกต็ามการกาํหนดรายละเอยีดเกี่ยวกบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัเอาไวมากมายครบทกุดาน
รวมถงึความพยายามในการยกระดับใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัมสีภาพบงัคบัตามกฎหมาย กเ็ปนการ
สรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับคณะรัฐมนตรีที่จะเขามาบริหารราชการแผนดิน เพราะ
บางครั้งแนวนโยบายที่กาํหนดเอาไวในรฐัธรรมนญูกเ็ปนสิ่งท่ีปฏบิตัติามไดยากหรอือาจไมสามารถปฏบิตัิ
ไดเลยในความเปนจรงิ ดงัน้ัน หากจะมกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูในอนาคต ประเดน็เรื่องสภาพบงัคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรฐัควรจะถกูหยบิยกขึ้นพจิารณาอยางจรงิจงั ทัง้นี ้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาจะใหมีสภาพบงัคบัทางกฎหมายท่ีรฐับาลจะตองรบัผดิชอบและถกูตรวจสอบทางกฎหมาย
จากฝายตุลาการหากมีการละเลยหรือเพิกเฉย หรือจะใหเปนเพียงแนวทางในการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหาราชการแผนดินตามดุลพินิจของรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เขามาบริหารประเทศและอยูภายใตการตรวจสอบทางการเมืองจากฝายนิติบัญญัติเชนทีเ่คยเปนมา
ในอดีต  
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การพัฒนากฎหมายและ

การใชกฎหมายใหมีความแนนอน

ชัดเจนนี้ เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง
สำหรับสังคมของมนุษยที่ยังมี
กิเลสตัณหา ตามธรรมดา
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาเครื่องมือ
ที่แนนอน ในการยุติขอพิพาท
สำหรับคนที่เปนกลางนำมาใช
อยางไมเขาใครออกใครนั่นเอง

ศาสตราจารย ดร. ปรีดี  เกษมทรัพย
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๓๑)

“
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

มมุุมมสสะะททออนนคคววาามมคิดนิติบญั

¹ÒÂÇÃªÑÂ  áÊ¹ÊÕÃÐ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ของสมาชิกวุฒิสภา

๑. ความนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาทีใ่นการ
พจิารณารางพระราชบญัญตัท่ีิไดผานความเหน็ชอบของสภาผูแทนราษฎรแลว ซึ่งเปนอํานาจหนาที่สาํคญั
ประการหนึ่งนอกเหนอืจากอํานาจหนาท่ีในการควบคมุการบรหิารราชการแผนดิน การใหความเหน็ชอบ
ในเรื่องสาํคญั การแตงตั้งและการถอดถอนบคุคลตามที่รฐัธรรมนูญกําหนด ซ่ึงเมื่อศกึษาจากเจตนารมณ
ของผูรางรัฐธรรมนูญ (สภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) แลว พบวา ผูรางรัฐธรรมนูญ
ประสงคใหวฒุสิภาเปนสภากลัน่กรองกฎหมายเพือ่ใหกฎหมายทีต่ราออกมาใชบงัคบัเปนประโยชนสงูสดุ
ตอประชาชน อันเปนบทบาทท่ีคลายคลงึกบัสภาขนุนางของสหราชอาณาจักร (House of Lords) ซึง่มี
อํานาจหนาที่ในดานนิติบัญญัติในฐานะที่เปนสภากลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
ของสภาผูแทนราษฎร โดยไมไดใหอํานาจสมาชกิสภาขนุนางในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิในขณะที่
รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งถือไดวาเปนตนแบบของประชาธิปไตยสมัยใหม เชน สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส ไดบัญญัตใิหสมาชกิวฒิุสภามอํีานาจเสนอรางรฐับญัญตัไิดเชนเดยีวกับสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
จึงเปนเรื่องทีน่าสนใจวาเหตุใดรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรั่งเศสจึงไดบัญญัติใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการเสนอรางรัฐบัญญัติได และรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติ
ไดหรือไม และในลักษณะใด

 ดงัน้ัน เพื่อประโยชนในการศกึษาถงึอาํนาจในการเสนอรางพระราชบญัญติัของสมาชกิวฒุสิภา
ในตางประเทศ และอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “อํานาจในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา” ดังนี้

๒. อาํนาจในการเสนอรางพระราชบญัญติัของสมาชิกวฒุสิภาในตางประเทศ
 ๒.๑ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ
   ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก ประเทศอังกฤษ 

ซึ่งเปนประเทศที่เปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธปิไตยระบบรฐัสภา (parliament system) 
โดยรัฐสภาของประเทศอังกฤษเปนระบบสภาคู ประกอบดวยสภาสามัญ (House of Commons) 
ซึ่งสมาชิกสภาสามัญมีทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนชาวอังกฤษ และสภาขุนนาง 
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(House of Lords) ประกอบดวยขนุนางสบืฐานันดรศกัดิ์โดยการเลอืกตั้งภายใน ขนุนางตลอดชพี และ
ขุนนางโดยตําแหนงที่เปนนักบวชสมณศักดิ์ โดยมีบทบาทดานนิติบัญญัติคือ การพิจารณารางพระราช
บัญญัติทีผ่านการพิจารณาจากสภาสามัญ และสามารถยับยัง้รางพระราชบัญญัติไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้น (ไมเกิน ๑ ป)๑

   สรุปไดวาสมาชิกวุฒิสภาของอังกฤษ มีที่มาจากการแตงตั้ง และไมมีอํานาจเสนอ
รางพระราชบญัญติั โดยมีเพียงอํานาจพจิารณาอนมุตัริางพระราชบญัญติัท่ีผานความเห็นชอบจาก
สภาสามัญเทานั้น

 ๒.๒ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
   ในบรรดาประเทศที่เปนประชาธิปไตยในระดับสูง หรืออํานาจนิติบัญญัติมีพัฒนาการสูง 

มักกําหนดรูปแบบรัฐสภาเปนระบบ ๒ สภา และจะกําหนดใหการถวงดุลยอํานาจระหวาง ๒ สภา
ในระดับทีเ่ทาเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้ถูกยึดเปนแมแบบในการจัดทํารัฐธรรมนูญ
นานาประเทศ ไดแก

   ๑) ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศสาธารณรัฐทีม่ีรูปแบบของรัฐเปนสหรัฐ 
(Federation) ประกอบดวยมลรัฐ ๕๐ มลรัฐ รวมเปนสหรัฐอเมริกา (United States of America) 
เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธปิไตย ซึ่งมปีระธานาธบิดเีปนประมขุ รฐัธรรมนญู สหรฐัอเมรกิา
ไดบัญญัตใิหงานดานนติบัิญญัตเิปนภารกจิของสภาคองเกรส (Congress) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร 
(House of Representative)  และวุฒสิภา (Senate) ซึง่สมาชกิของทั้งสองสภามท่ีีมาจากการเลอืกตัง้
โดยตรงของประชาชน สําหรับบทบาทดานนิติบัญญัติไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มีฐานะเทาเทยีมกนัในการเสนอรางรฐับญัญติั และพจิารณาอนุมัติรางรฐับญัญติัท่ีอยูในอํานาจของสหรฐั 
(ไมใชอํานาจของมลรฐั) เวนแตรางรฐับญัญตัท่ีิเก่ียวดวยการเงนิเทาน้ันท่ีตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
กอน และรางรัฐบัญญัติจะตองผานการพิจารณาของทั้งสองสภา แลวเสนอตอประธานาธิบดีลงนาม
กอนใชบังคับเปนกฎหมายได๒

   สรุปไดวาสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกามีที ่มาจากการเลือกตั ้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไปได

๑ อรณิช รุงธิปานนท, รัฐสภาสหราชอาณาจักร สภาสามัญ สภาขุนนาง หนวยงานสนับสนุน, สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๓.

๒ สรรคชัย ชญานิน, อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, น. ๗๗ – ๘๔.
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   ๒) ประเทศฝร่ังเศส เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีประธานาธบิดี
เปนประมุข รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติใหงานดานนิติบัญญัติเปนภารกิจของรัฐสภา 
ซึ่งเรยีกวา เลอ ปารเลอมอ็ง (Le Parlement) ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร(I Assemblee) และวุฒิสภา 
(Le Senat) โดยสมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยออม กลาวคือ ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจะเลือกผูแทนในระดบัทองถิ่นท่ีเรยีกวา “คณะผูเลอืกตั้ง” ซ่ึงประกอบดวยสมาชกิสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาภาค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทัง้สิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ 
คน จากนั้นคณะผูเลือกตั้งเหลานี้จะทําหนาทีเ่ปนตัวแทนของประชาชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
สําหรับบทบาทดานการตรากฎหมายไดกําหนดใหทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาง
มีสิทธเิสนอรางรฐับัญญัตติอสภาของตนเองใหพจิารณากอน แลวจึงเสนอใหอีกสภาหน่ึงพจิารณาอนมุตัิ
ตอไป เวนแตรางรัฐบัญญัตทิี่เกี่ยวดวยการเงินเทานั้นที่ตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน๓

   สรปุไดวาสมาชิกวุฒิสภาของฝรั่งเศสมทีี่มาจากการเลอืกตั้งโดยทางออมของประชาชน 
มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไป เวนแตเปนรางรัฐบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงิน

๓. อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัตขิองสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 รูปแบบของรัฐสภาไทยซึ่งเปนระบบสภาคูนั้น ไดแบงกระบวนการตรากฎหมายออกเปน 
๕ ขั้นตอน ไดแก (๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติ (๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภาผูแทนราษฎร (๓) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภา (๔) การนํารางพระราชบัญญัติ
ขึน้ทูลเกลาฯ เพือ่พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และ (๕) การประกาศกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษา แตในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรอบดานอํานาจนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ในกระบวนการนิตบิญัญตัขิองประเทศไทย ใน ๒ รปูแบบ ไดแก (๑) รฐัธรรมนญูท่ีกาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภา
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ และ (๒) รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
เสนอรางพระราชบัญญัติ

 ๓.๑ รัฐธรรมนูญที่กาํหนดใหสมาชกิวฒิุสภามอีาํนาจในการพิจารณาอนมุติัรางพระราชบญัญตัิ
   เนือ่งจากการพิจารณาอนุมติัรางพระราชบัญญัติเปนอํานาจหนาทีพ่ื้นฐานของวุฒิสภา

ในกระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับซึ่งไดบัญญัติใหมีวุฒิสภาทุกฉบับจึงไดกําหนดใหวุฒิสภา
มีอํานาจอนุมัตริางพระราชบญัญัตท่ีิผานการพจิารณาเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรมาแลวท้ังสิ้น ไดแก 

   (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (ฉบับที่ ๓)๔  
   (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔)
   (๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕)
   (๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘)
   (๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (ฉบับที่ ๑๐) 

๓ นริศรา หงสกุล, วุฒิสภาแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส, สํานักภาษาตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๔ ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดใหมีวุฒิสภาในระบบรัฐสภาไทย ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “พฤติสภา” ประกอบ

ดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางออมของประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๗ 
และมาตรา ๒๔).
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   (๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับที่ ๑๓) 
   (๗) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕)
   (๘) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖)
   (๙) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘)
๓.๒ รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัถิงึรางพระราชบญัญตัท่ีิตองผานการพจิารณา

ของรฐัสภาไว ๔ ประเภทดวยกนั คอื (๑) รางพระราชบญัญตัท่ัิวไป (๒) รางพระราชบญัญตัเิก่ียวดวยการ
เงนิ (๓) รางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ และ (๔) รางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ ซ่ึงรฐัธรรมนญู
ไดใหอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไวแตกตางกันออกไป โดยรัฐธรรมนูญที่
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติได มีจํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้

   ๑) รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบบัท่ี ๔) 
ไดบัญญัติใหรัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภา และสภาผูแทน (มาตรา ๒๖) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกทีพ่ระมหากษัตริยทรงเลอืกตัง้มีจํานวนเทาสมาชิกสภาผูแทน (มาตรา ๓๓) สมาชิกวุฒิสภา
มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ (๑) รางพระราชบัญญัติทั่วไป (๒) รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินโดยมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี และ (๓) รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สําหรับขั้นตอน
การเสนอรางพระราชบัญญัตินัน้ ใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนกอน 
หากสภาผูแทนไมเหน็ชอบดวย รฐัธรรมนญูกาํหนดใหรางพระราชบญัญตันิั้นเปนอนัตกไป หากสภาผูแทน
ลงมติเห็นชอบดวยใหนําเสนอตอวุฒิสภาเพื ่อดําเนินการตอไป ตามกระบวนการและขั ้นตอนที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดังนี้

    “มาตรา ๓๑ รางพระราชบญัญตัท้ัิงหลายจะเสนอมาจากคณะรฐัมนตรหีรอืจากสมาชกิ
รัฐสภาก็ได” 

    “มาตรา ๖๐ รางพระราชบญัญตัใิหเสนอตอสภาผูแทนกอน เมื่อสภาผูแทนไดพจิารณา
ลงมติใหใชไดแลว ใหนําเสนอตอวุฒิสภา ถาวุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบดวยโดยไมแกไขแลว 
ก็ดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๒๙ ...”

    “มาตรา ๖๑ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
โดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งนายรัฐมนตรีรับรอง ...”

    “มาตรา ๙๓ รัฐธรรมนูญนี้แกไขเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของรัฐสภา”
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    ๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) ไดบัญญัติ
ใหรฐัสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทน (มาตรา ๗๓) โดยใหวฒุสิภาประกอบดวยสมาชกิวฒุสิภา
มีจํานวนหนึ่งรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง (มาตรา ๘๒) สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติทัว่ไป และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินทีส่ภาผูแทนไดพิจารณา
ลงมติใหความเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๒๒) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เพราะอํานาจดังกลาวเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทน (มาตรา ๑๒๑) อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ และ
พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๑๗๓ รัฐธรรมนูญนี้จะแกไขเพิ่มเติมไดก็แตโดยเงื่อนไขดั่งตอไปนี้
    (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภาและ

สมาชิกสภาผูแทนรวมกัน หรือจากสมาชิกของแตละสภา ไมตํ่ากวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดของ
ทั้งสองสภา

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้ ใหรัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ ....” 
   ๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๑๑ (ฉบบัท่ี ๘) ไดบญัญตัใิหรฐัสภา

ประกอบดวยวฒุสิภาและสภาผูแทน (มาตรา ๗๑) โดยใหวฒุสิภาประกอบดวยสมาชกิซึง่พระมหากษตัรยิ
ทรงแตงต้ังมีจาํนวนสามในส่ีของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดของสภาผูแทน (มาตรา ๗๘) วฒุสิภามอํีานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทัว่ไป รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน และญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และรางพระราชบัญญัติเกี ่ยวดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา เมื่อวุฒิสภาไดลงมติใหใชไดแลว ใหวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภาผูแทน 
ถาสภาผูแทนเหน็ชอบ ใหนายกรฐัมนตรนีาํขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภิไธย 
และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ถาสภาผูแทนไมเหน็ชอบกใ็หรางพระราชบญัญตัดิงักลาวเปนอนัตกไป 
นอกจากนีไ้ดบญัญตัิใหสมาชิกวุฒิสภามีอาํนาจเสนอญัตติของแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญไดดวย 
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๑๑๗ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผูแทน แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี”

    “มาตรา ๑๑๘ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติของ
สมาชกิสภาผูแทนใหเสนอตอสภาผูแทน รางพระราชบญัญัติของสมาชกิวฒิุสภา ใหเสนอตอวฒุสิภา”

    “มาตรา ๑๑๙ เมื่อสภาผูแทนหรือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๑๘ และลงมติใหใชไดแลว ใหสภาผูแทน หรอืวฒุสิภาเสนอรางพระราชบญัญตันิั้นตอวฒุสิภา 
หรือสภาผูแทน แลวแตกรณี วุฒิสภาหรือสภาผูแทนตองพิจารณารางพระราชบัญญัติทีอ่ีกสภาหนึ่ง
เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ...”

    “มาตรา ๑๒๐ เมื่อวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
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    (๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา ก็ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔

    (๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาทีเ่สนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา 
ในกรณีทีร่ างพระราชบัญญัตินั ้นเปนรางพระราชบัญญัติทีส่ภาผู แทนเสนอมา ก็ใหย ับยัง้ร าง
พระราชบญัญตันิั้นไวกอน และสงรางพระราชบญัญตันิั้นคนืไปยงัสภาผูแทน ในกรณทีี่รางพระราชบญัญติั
นั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเสนอมา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป ...”

    “มาตรา ๗๔ รางพระราชบญัญตัซิึ่งไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว ใหนายกรฐัมนตรี
น ําขึ ้นท ูลเกลาฯ ถวายเพื ่อพระมหากษัตริย ทรงลงพระปรมาภิไธย และเม ือ่ได ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได” 

    “มาตรา ๑๖๙ การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูจะกระทําไดกแ็ตโดยหลกัเกณฑและวธิกีาร
ดังตอไปนี้

    (๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชกิสภาผูแทนทั้งสองสภารวมกัน หรอืจากสมาชกิของแตละสภา ไมตํา่กวาหน่ึงในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา 

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๘๕) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (มาตรา ๙๔) มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎร
มมีติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๔๐) สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป และราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๓๗) แตสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ และ
พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได โดยมีขั้นตอนและกระบวนการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้

    “มาตรา ๒๑๑ การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู จะกระทาํไดกแ็ตโดยหลกัเกณฑ และวธิกีาร 
ดังตอไปนี้

    (๑) ญัตตขิอแกไขเพิ่มเตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีหรอืจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
มจีํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
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สมาชกิวฒุสิภาและสมาชิกสภาผูแทนมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาที่
มีอยูของท้ังสองสภา สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรอืรวมเสนอญตัตดิงักลาวไดเมื่อพรรคการเมอืง
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) ไดบัญญัติให
รฐัสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา (มาตรา ๙๐) โดยเปนรฐัธรรมนูญฉบบัแรกที่บญัญตัิ
ใหสมาชิกวุฒิสภามีทีม่าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีส่ภาผูแทนราษฎรมมีติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๗๔) แตไมมีอาํนาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป 
และรางพระราชบัญญติัเกีย่วดวยการเงนิ ซ่ึงการเสนอรางพระราชบัญญตัดิงักลาวเปนอํานาจหนาทีข่อง
คณะรฐัมนตร ีหรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๖๙) อยางไรก็ตาม สมาชกิวุฒสิภามีอํานาจเสนอ 
และพจิารณารางแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญได โดยมขีั้นตอนและกระบวนการท่ีรฐัธรรมนูญบญัญตัไิว ดงันี้

    “มาตรา ๓๑๓ การแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้

    (๑) ญตัตขิอแกไขเพิ่มเตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีหรอืจากสมาชกิสภาผูแทนราษฎร
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทัง้หมดเทาทีม่ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวฒุสิภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชกิทั้งหมด
เทาที ่ม ีอยู ของทั ้งสองสภา สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดังกลาวได
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได

    ญตัติขอแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญทีม่ีผลเปนการเปลีย่นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”

  ๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา ๘๘) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
จํานวนรวมหนึง่รอยหาสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจาก
การสรรหาเทากับจํานวนรวมของสมาชิกวุฒิสภาหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทีม่าจากการเลือกตั้ง 
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีหลกัในการพจิารณารางพระราชบญัญตัท่ีิผานการพจิารณาเหน็ชอบจากสภาผูแทน
ราษฎรเปนหลัก (มาตรา ๑๔๖) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป หรือรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงนิ (มาตรา ๑๔๒) อยางไรกต็าม สมาชกิวฒุสิภามอํีานาจเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ และรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนี้

    “มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
    (๑) คณะรัฐมนตรี
    (๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
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เทาทีม่อียูของสภาผูแทนราษฎร หรอืสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุสิภา มจีาํนวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ

    (๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและ
ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น”

    “มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้

    (๑) ญตัตขิอแกไขเพิม่เตมิตองมาจากคณะรฐัมนตร ีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรมจีาํนวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย

    ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได

    (๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ....”

  ขอสรุป
  ๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔) 

สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป และรางพระราชบัญญัติ
เก่ียวดวยการเงินตอสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

  ๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) สมาชิกวุฒิสภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา 
แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘) สมาชิกวุฒิสภา
มทีีม่าจากการแตงต้ัง มอีาํนาจเสนอรางพระราชบัญญตัทิัว่ไป และรางพระราชบัญญตัเิกีย่วดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนมีอํานาจเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตอรัฐสภา

  ๔) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ (ฉบบัที ่๑๕) สมาชกิวฒุสิภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอ
รัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๕) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ (ฉบบัที ่๑๖) สมาชกิวฒุสิภา
มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น

  ๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) สมาชิกวุฒิสภา
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มีท่ีมา ๒ ประเภท คอื สมาชิกวุฒสิภาที่มาจากการเลอืกตั้งโดยตรงในแตละจงัหวดั จงัหวดัละ ๑ คน 
และสมาชกิวฒุสิภาท่ีมาจากการสรรหา มีอํานาจรวมกบัสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญตอสภาผูแทนราษฎร และมอํีานาจรวมกับสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

๔. บทสรุป
 จะพิจารณาเห็นไดวาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาชิกวุฒิสภาของ

ประเทศฝรั่งเศสซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการเสนอรางรัฐบัญญัติไดนั้น ตางมีที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน โดยในสวนของประเทศไทยนั้น นับแตไดมีการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสทิธริาชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 
เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรมาแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ (ไมรวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งในจํานวนนี้มีวุฒิสภา
เกิดขึ้นตามรฐัธรรมนญูจาํนวน ๙ ฉบบั เมื่อพเิคราะหแลวพบวา บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญท่ีกาํหนดให
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีทีม่าจากการเลือกตั้งของประชาชนไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตางก็ไมไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั่วไป จะมีก็แตเพียงอํานาจในการพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ

 แตในทางกลับกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีที่มาจาก
การแตงตั้งมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไปได ดังนั้น จึงเปนปญหาในทางทฤษฎีที่จะตองคนหา
คําตอบกันตอไปวาสมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทยควรที่จะมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทัว่ไป
หรือไม หรือหากควรมี ควรจะมีอยางไร 
คาตอบกนตอไปวาสมาชกวุุฒสภาในประเทศไทยควรทจะมอานาจเสนอรางพระราชบบญญญตทวไป
หรือไม หรือหากควรมี ควรจะมีอยางไร
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ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถาอยูในสายเลือด

ของนักกฎหมายผูใด ผูนั้นก็เปน

นักกฎหมายที่สมบูรณแบบ เขาอาจมิใช

นักกฎหมายที่ใชวิชากฎหมายจนร่ำรวย

เขาอาจมิใชนักกฎหมายที่มีปฏิภาณโวหาร
จนเลื่องลือในศาลหรือในเวทีการเมือง

เขาเปนนักกฎหมายเล็ก ๆ
เปนนักการเมืองเล็ก ๆ

แตเขาเปนผูให หรือแสวงมาเพื่อให
หรือตอสูมาเพื่อใหความบริสุทธิ์ยุติธรรม

แกคนยาก คนจน หรือคนโงเขลาเบาปญญา

วาเหว เดียวดาย ไรที่พึ่ง เทา ๆ กับคนอื่น ๆ
สุดแตฝายใดจะเปนฝายถูกตอง

ศาสตราจารยสัญญา  ธรรมศักดิ์
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๔๕)
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

พระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹� ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

   ๑สรุปจาก พรพิมล  เชวงศักดิ์โสภาคย, นักมวย : อาชีพเสี่ยงที่ถูกมองขามดานความปลอดภัย Boxer : The Overlooking
 Risky Career in Safety, วารสาร มฉก. วิชาการ ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒๙ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔, หนา ๘๔-๘๘.

๑. บทนำ 
   “มวย” นัน้ถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬามวยไทยนั้น เปนศิลปะ

การตอสูและเปนวัฒนธรรมประจำชาติของไทยที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมทั้งการแขงขันมวยไทยไดกลายเปนกีฬามวยที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
ดังจะเหน็ไดจากมกีารจดัตั้งคายมวยไทยเพือ่ฝกสอนมวยไทยขึ้นในประเทศตาง ๆ  เชน ประเทศแคนาดา 
ประเทศกรีซ ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเดนมารก ประเทศเคนยา ประเทศญี่ปุน ประเทศบาหเรน 
และประเทศฟลิปปนส เปนตน และการทีม่ีชาวตางชาติเขามาศึกษาศิลปะมวยไทยกับคายมวยไทย
ภายในประเทศเปนจำนวนมาก มวยไทยจึงนับเปนมรดกของชาติอันนาภาคภูมิใจ

   อยางไรก็ตาม กีฬามวยนั ้นเปนกีฬาประเภทที ่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
นักมวย เพราะการชกมวยอาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บปวยเรื้อรัง และเสี่ยงตอการเสียชีวิตได 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายที่ควบคุมดูแลการแขงขันมวยและ
สงเสริมสนับสนุนกีฬามวยใหมีมาตรฐานยังไมไดถูกนำไปใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
บคุคลในวงการกีฬามวยและประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายดังกลาว ดังนั้น 
คอลัมนการปฏิรูปกฎหมาย : Law Reform จึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “พระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒” เพื่อเปนการเผยแพรกีฬามวยซึ่งถือเปนศิลปะการตอสูที่มีมาชานาน โดยประกอบดวย
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดจากกีฬามวย 
ดังตอไปนี้

๒. ลักษณะของกีฬามวย๑

    “กีฬามวย” ตามความหมายในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น 
หมายถึงการแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือกีฬามวยสากล ซึ่งมวยไทยและมวยสากล
มีลักษณะที่แตกตางกัน ดังนี้
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พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

   “มวยไทย” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทา เขา และศอกได สำหรับ
ความเปนมาของมวยไทยน้ันเร่ิมขึ้นเม่ือใดไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตในสมัยโบราณประเทศไทยมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศและมีการสูรบกันอยูเสมอ ชายไทยจึงนิยมฝกมวยไทย
ควบคูกับการฝกอาวุธ ตอมามวยไทยไดพัฒนามาเปนศิลปะการตอสูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น
มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แข็งแกรง ดุดัน และเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน

   “มวยสากล” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาหามคูชกใชอวัยวะอื่นใดชกนอกจากหมัด 
เปนศิลปะการตอสูที่มีมาแตโบราณโดยเปนการตอสูดวยมือเปลาของทหารในสนามรบและได
พัฒนามาเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปคยุคโบราณ โดยนักมวยในยุคน้ันไมมีการจำกัดน้ำหนัก 
ไมสวมเคร่ืองปองกันตัว ไมจำกัดวาตองใชหมัดเทานั้น และสามารถกัดหรือถองคูตอสูไดเปนการชก
ที่ไมมีกติกามากนัก แตตองถอดเสื้อผาทั้งหมดเพื่อปองกันการซอนอาวุธ ตอมาไดมีการกำหนดกติกา
ในการชกมวยสากลขึ้น มีการผลิตนวมขึ้นใช และพฒันามาเปนมวยสากลในปจจุบัน

   มวยสากลน้ันไดแพรเขามาสูทวีปเอเชียคร้ังแรกท่ีประเทศฟลิปปนส โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนผูนำเขามา จากนั้นจึงแพรหลายเขาสูประเทศญี่ปุน สำหรับประเทศไทยมวยสากล
ไดเผยแพรเขามาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๕๕ มีแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำมาเผยแพรที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และขยายตอไปยังโรงเรียนตาง ๆ  มกีารแขงขนัมวยนักเรยีนแบบมวยสากล
สมัครเลน ตอมามีการนำนักมวยสากลจากตางชาติมาชกโชว และเม่ือเปนทีน่ยิมก็มกีารคัดเลือกนักมวย
สากลชาวไทยขึ้นชกกับนักมวยตางชาติ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ จากน้ันกีฬามวยสากลในประเทศไทยก็ได
รับความนิยมเรื่อยมา

   อยางไรก็ดี กีฬามวยเปนกีฬาประเภทท่ีนักมวยจงใจชกหรือทำรายซ่ึงกันและกันให
บาดเจ็บเพื่อนำมาซึ่งคะแนนและชัยชนะ กีฬามวยจึงกอใหเกิดการบาดเจ็บตอสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดหลายสวน เชน บริเวณใตคางและบริเวณหนา ซึ่งจะเปนอันตรายตอผิวหนังเกิดบาดแผลและ
รอยฟกชำ้ บรเิวณใบหนา กระดกูใบหนาแตก เปนอนัตรายตอตาและฟน บรเิวณกะโหลกศีรษะ อาจทำ
ใหกะโหลกแตก เสนเลือดและเสนประสาทฉีกขาด และการถูกชกซ้ำ ๆ อาจทำใหเปนโรคพารกินสัน 
สมองเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีเลือดคั่งในสมองและอาจสงผลถึงชีวิตได

๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
   เม่ือกฬีามวยเปนกฬีาและศลิปะการตอสูทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ รฐัจงึจำเปนตองเขามา

ควบคุมดแูลการแขงขนัมวยใหมมีาตรฐาน จดัสวสัดกิารแกนกัมวยและบุคคลในวงการมวยอยางเหมาะสม
โดยการตราพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒๒ เพือ่สงเสริม สนับสนนุ อนรุกัษ เผยแพรกฬีามวย และ
คุมครองความปลอดภัย สวัสดิภาพอนามัยของนักมวย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสำคัญดังนี้

    ๒พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หนา ๑๑ วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๔๒.
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

   ๓.๑ บทนิยามสำคัญ
      “กีฬามวย” หมายความวา การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือ

กีฬามวยสากล
      “นักมวย” หมายความวา ผูซึ่งเขาแขงขันกีฬามวย 
      “นายสนามมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่จัดการหรือดำเนินกิจการสนามมวย
      “ผูจดัการนกัมวย” หมายความวา ผูทำหนาท่ีเปนผูแทนและจดัการดแูลผลประโยชน

ของนักมวยโดยไดรับคาตอบแทน
      “ผูจัดรายการแขงขันมวย” หมายความวา ผูจัดใหมีการแขงขันกีฬามวย
      “หัวหนาคายมวย” หมายความวา ผูเปนเจาของคายมวย
      “ผูตัดสิน” หมายความวา ผูหามมวยบนเวทแีละผูใหคะแนนในการแขงขนักฬีามวย

        “การลมมวย” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬามวยโดยแสรงชกแพ และให
หมายรวมถงึการเขาแขงขนักฬีามวยโดยไดมีการกำหนดผลการแขงขนัไวเปนการลวงหนา หรอืมเีจตนา
เพื่อใหผลการแขงขันกีฬามวยเปนไปตามที่กำหนดผลลวงหนา

      “เงนิรางวลั” หมายความวา เงนิท่ีใหเปนคาตอบแทนแกนกัมวยในการแขงขนักฬีามวย
แตละครั้งตามที่ไดทำความตกลงไว

      “บุคคลในวงการกฬีามวย” หมายความวา นกัมวย ผูฝกสอน ผูตดัสนิ ผูจดัการนกัมวย 
หัวหนาคายมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันมวย

   ๓.๒ คณะกรรมการกีฬามวย กำหนดใหมีการจัดตั ้งคณะกรรมการกีฬามวยขึ้น 
ประกอบดวย รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามอบหมายเปนประธาน
กรรมการ ผูวาการการกฬีาแหงประเทศไทย ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลงั 
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

P145-151.indd   147 7/23/2012   2:25:34 PM

creo




ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๔๘ จุลนิติ

พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

ผูแทนกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนไมเกนิ ๗ คน และใหผูอำนวยการสำนกังานคณะกรรมการกฬีามวยเปนกรรมการและเลขานกุาร
        คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจและหนาที่ที่สำคัญคือ สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ 
และเผยแพรกีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุมครองความ
ปลอดภัยและสวสัดภิาพของนกัมวย และพจิารณาและเสนอความเหน็ในการออกกฎระเบยีบเพือ่ใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย

   ๓.๓ การสงเสรมิและคุมครอง กำหนดใหคณะกรรมการกฬีามวยมอีำนาจใหทนุ ทรพัยสนิ 
หรอืประโยชนอืน่ใดเพ่ือสงเสริมสวัสดกิารใหแกบคุคลท่ีอยูในวงการกีฬามวย ในกรณีทีป่ระสบอุบตัเิหตุ 
เจ็บปวยจากการแขงขันกีฬามวยและยังมีอำนาจใหทุน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมกีฬามวย และใหคณะกรรมการกีฬามวยจัดใหมีระเบียบและ
กติกามาตรฐานสำหรับการแขงขันกีฬามวย เพื่อใชในการแขงขันกีฬามวย โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยสำหรับนกัมวย และกำหนดหลักเกณฑในการจายเงินรางวัลหรอืคาตอบแทนใหแกนกัมวย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด

   ๓.๔ การควบคุม กำหนดใหจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยข้ึนมีฐานะเปน
หนวยงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซ่ึงได
รับการแตงตั้งจากผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวย 
มีอำนาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ พนักงาน และลูกจางในสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 

      ใหนายทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลในวงการกีฬามวย โดยใหออก
บตัรประจำตวันกัมวย ผูฝกสอน และหวัหนาคายนักมวยตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกฬีามวยกำหนด
        การควบคุมกีฬามวยใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเขาไปในสนามมวยในระหวางเวลาท่ีทำการอยู เพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานท่ีทำการ เครื่องมือเคร่ืองใชและยานพาหนะ
เพื่อการพยาบาลที่ใชในการแขงขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬามวย
และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาใหถอยคำ หรือชี้แจงหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ

      การจัดแขงขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผูฝกสอน 
ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการนักมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันกีฬามวยจะตอง
ทำการขอรับใบอนุญาตหรือตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่
กำหนด ทั้งนี้ นักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองเปนบุคคลที่มสีัญชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ 
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด ไมเปน
คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูมคีวามประพฤติเสยีหาย ซึง่คณะกรรมการกีฬามวย
เห็นวาจะนำมาซึ่งความเสียหายแกวงการกีฬามวย และนักมวยที่จดทะเบียนแลวตองสังกัดคายมวยใด
คายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว และตองปฏิบัติตามระเบียบของคายมวย
โดยเครงครัด
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      หากนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีท่ีน่ายทะเบียนมอบหมายพบการฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือสั่งพักใช
ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ ๖ เดือน

      ในสวนของนายสนามมวย ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการแขงขันกีฬามวย ยังมี
หนาที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเปนการเฉพาะดวย

      นอกจากนี้ ยงัมีหลักเกณฑอันเปนขอหามทีเ่กีย่วของกับการใหประโยชนแกบุคคล
ในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำใหนักมวยทำการลมมวย ผูตัดสินไมตัดสินตามระเบียบและกติกา

   ๓.๕ กองทนุกฬีามวย กำหนดใหมกีารจดัตั้งกองทุนกฬีามวย  ในการกฬีาแหงประเทศไทย
เพื ่อเปนทุนหมุนเวียนสำหรับใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานที ่เกี ่ยวของกับการสงเสริมคุมครอง 
และควบคุมกีฬามวย โดยกองทุนกีฬาประกอบดวยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจาก
การกีฬาแหงประเทศไทย เงินหรือทรัพยสินที่ผูอุทิศให ดอกผลและประโยชนทีเ่กิดจากกองทุนเงิน
ที่ไดจากคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และรายไดที่เกิดจากการดำเนินการกองทุน 

      นอกจากนี  ้ ยังไดกำหนดบทลงโทษวาผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองรับโทษตามที่พระราชบัญญัติกีฬามวยนี้กำหนดไว

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ
   พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับการตราขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการแขงขันมวย

และสงเสริมสนับสนุนกีฬามวยใหมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความเปนธรรมระหวางนักมวยกับผูจัดการ
นักมวย หัวหนาคายมวย ผูจัดรายการแขงขันมวยและบุคคลที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดรับความพึงพอใจ
จากบุคคลในวงการกีฬามวยวากฎหมายดังกลาวจะสงเสริมและอำนวยประโยชนตอวงการกีฬามวย
ของไทยไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ยังคงมีประเด็น
ขอกฎหมายที่นาสนใจและสมควรไดรับการพิจารณาตาง ๆ ดังนี้
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พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

   ๔.๑ นักมวยท่ีมีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กำหนดใหนักมวยท่ีจะจดทะเบียนไดตองมีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ และการจดทะเบียนผูเยาว๓ 
เปนนักมวยตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งผูเยาวที่จดทะเบียนเปน
นกัมวยแลวสามารถทำนิตกิรรมอนัเกีย่วกบัการเขาแขงขนักฬีามวยไดโดยไมตองไดรบัความยินยอมจาก
ผูแทนโดยชอบธรรม อยางไรก็ดี แมวานักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ จะยังไมอาจจดทะเบียน
เปนนกัมวยได แตนกัมวยทีม่อีายตุำ่กวา ๑๕ ปบรบิรูณ กส็ามารถเขาแขงขนักฬีามวยได ตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง ที่กำหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬามวยจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ
การอนุญาตใหจดัการแขงขนักฬีามวย ในกรณีนกัมวยท่ีมอีายุตำ่กวา ๑๕ ปบรบิรูณ จะกระทำไดเฉพาะ
มีอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในขณะท่ีเขาแขงขัน อน่ึง คำวา “อุปกรณในการปองกัน
ความปลอดภัย”๔  ในที่นี้ กฎหมายมิไดกำหนดบทนิยามเอาไว แตตามเจตนารมณของกฎหมายยอม
หมายถึงเครื่องมือเครื่องใชที่มีไวเพื่อตานทานหรือคุมครองนักมวยที่เขาแขงขันใหพนอันตรายอันอาจ
เกิดข้ึนไดในระหวางการแขงขัน ซึ่งเคร่ืองปองกันศีรษะ (HEADGUARD) และนวมก็ถือเปนอุปกรณ
ในการปองกันความปลอดภัยตามความหมายดังกลาว

   ๔.๒ การสังกัดคายมวย  พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กำหนดให
นักมวยที่จดทะเบียนตองสังกัดคายมวยใดคายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว 
และตองปฏิบตัติามระเบียบของคายมวยท่ีไดรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวยโดยเครงครัด 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยวาดวยการสังกัดและยายสังกัดคายมวย พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ขอ ๑๐ กำหนดใหนกัมวยมหีนาทีต่องปฏิบตัติามกฎระเบยีบของคายมวยทีต่นสงักดัอยู และตองปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของนกัมวยโดยเครงครดั และตกลงมอบใหหวัหนาคายมวยมอีำนาจในการกำหนดแผน
การฝกซอม การเขารวมแขงขัน การกำหนดเงินรางวลั และโตแยงสิทธิตาง ๆ แทนนักมวย และขอ ๑๑ 
กำหนดใหนกัมวยท่ีสงักดัคายมวยจะตองเขาแขงขนัในนามของคายมวยท่ีตนสังกดัและใชชือ่แขงขนัตาม
ที่กำหนดในสัญญาเทานั้น ในกรณีที่นักมวยจะเขาแขงขันในนามอื่นใหกระทำไดโดยความยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากหัวหนาคายมวย

      ดังนั้น ในกรณีที่มีนักมวยขึ้นชกมวยโดยไมสังกัดคายหรือไมไดรับอนุญาตจาก
คายมวย จึงถือวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หรอืกฎกระทรวง ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิีซ้ึง่นายทะเบยีนจะมอีำนาจ
ตามมาตรา ๓๙ เพิกถอนทะเบียนนักมวยไดโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละ
๖ เดือน โดยมิใชกรณีที่นักมวยจะตองรับโทษจำคุกอยางที่หลาย ๆ คนเขาใจกันผิดไป เวนแตจะไดมี
การฝาฝนกระทำการใด ๆ  ในระหวางเวลาท่ีถกูเพกิถอนทะเบยีนดงักลาวอกี จงึจะตองรบัโทษจำคกุไมเกนิ 
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ๓บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ และผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อ

ทำการสมรส.
    ๔บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือเกี่ยวกับอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในการแขงขัน
กีฬามวยตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขเสร็จ ๒๔๖/๒๕๔๔.
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   ๔.๓  สภาพปญหา ภายหลงัจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไดจัดใหมีการทำวิจัยเรื่องการใชบังคับพระราชบัญญัติกีฬามวย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหทราบวามีเรื่องใดบางทีจ่ะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจากผลการวิจัยพอสรุปไดวา ในปจจุบันยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมและ
การใหสวัสดิการแกบุคคลในวงการกีฬามวย ปญหามาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักมวย 
ปญหาเรื่องการจายเงนิรางวลัแกนกัมวยซึ่งกฎหมายกำหนดวาตองไมนอยกวา ๕๐% แตในความเปนจรงิ
อาจต่ำกวาทีก่ฎหมายกำหนด ปญหาเรื ่องระเบียบกติกาการแขงขันที่ขาดการประชาสัมพันธ 
ปญหาการหลีกเลี่ยงหรือการอาศัยชองวางของกฎหมาย ปญหาจรรยาบรรณของบุคคลในวงการ
กีฬามวย และปญหาการลมมวย เปนตน

๕. บทสรุป
   การพัฒนาวงการกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยอันเปนมรดกของชาติใหมีมาตรฐานนัน้ 

ไมใชเรื่องยาก หากแตการพัฒนากีฬามวยจักตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนโดยภาครัฐ
จะตองใหความสำคญักบักฬีามวย สนบัสนนุกฬีามวยทั้งทางดานงบประมาณ บคุลากร อุปกรณท่ีทนัสมยั 
การประชาสัมพันธ และสงเสริมใหมีการสืบทอดกีฬามวยสูคนรุนใหม บุคคลในวงการกีฬามวยจะตอง
ศกึษาและเคารพในบทบญัญัตแิหงพระราชบญัญตักิฬีามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎ ระเบยีบ ตลอดจนขอบงัคบั
ทีเ่กีย่วของ และภาคประชาชนจะตองสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬามวยอยางเปนธรรม ไมสงเสริมใหมี
การพนันหรือการลมมวย หากทุกภาคสวนกระทำไดดังนีแ้ลวการพัฒนาวงการกีฬามวยใหมีมาตรฐาน
และมีความเปนสากล ก็คงจะเปนจริงไดอยางแนนอน

ป ั ีไ่  ี ป ใ  ั ั ิ ี
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ศาลจะตองใชบังคับกฎหมายใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย

ที่ยึดถือเปนหลัก และไมบิดเบือนความหมายบางประการ
เพื่อสนองความสะดวกสบายชั่วคราวทางการเมือง หรือเพื่อประการอื่น 
กลาวอีกนัยหนึ่งความสะดวกสบายตางหากที่จะตองเปดทางใหกฎหมาย
ไดใชบังคับ และเมื่อมีความจำเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมาย

รัฐสภาเทานั้นที่มีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการ

(อ.วิกรม  เมาลานนท, วิชาภาษาอังกฤษ ๔ ศัพทสำนวนกฎหมาย, 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สมัยการศึกษา ๒๕๐๘, 

ถอดความโดย ช. ชาคริต)
(จากหนังสือภาษิตและวาทะคำคมทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ.วัสโภ และ ช.ชาคริต น. ๗๘)

“
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สารพันปญหากฎหมาย

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ปจจบัุนเทคโนโลยทีางการแพทยมคีวามเจรญิกาวหนามาก มีอปุกรณเครื่องมอื
ทางการแพทยทีท่ันสมัย ทำใหการรักษาพยาบาลของแพทยสามารถที่จะยืดชีวิตของ
ผูปวยออกไปไดระยะหนึ่ง จึงทำใหบุคคลทั่วไปเขาใจกันวาโรคทุกโรคสามารถที่จะ
รักษาใหหายไดผู ปวยจึงไมตองเสียชีวิตในเวลานั้น ซึ ่งแพทยและบุคลากรทาง
การแพทยตางก็ตองการที่จะชวยชีวิตผูปวยและพยายามยืดระยะเวลาเพื่อใหผูปวย
สามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไดใหยาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะกระทำไดไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ  แมการ
รักษานั้นจะมีคาใชจายมากเพียงใด และผูปวยจะมีชีวิตอยูในสภาพเชนใดก็ตาม ทั้งนี้ 
เพื่อใหเปนไปตามความประสงคของญาติทีต่องการใหผูปวยซึ่งเปนทีร่ักนั้นมีชีวิตอยู
ใหยาวนานที่สุด โดยมกัจะรองขอใหแพทยทำการรกัษาผูปวยใหดท่ีีสดุจนวาระสดุทาย 
แมผูปวยจะมีคุณภาพชีวิตทีย่่ำแยหรือมีอาการทีท่รุดหนักเพียงใดก็ตาม ในขณะที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ นั้นไดกำหนดใหบุคคลมี
สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพือ่ยตุิการทรมานจากการเจ็บปวยได จึงทำให
ผูปวยหรือญาติหาทางออกที่จะยุติวิธีการรักษาที่จะทำใหผูปวยมีชีวิตอยูอยางทรมาน
หรือไรสิน้หนทางจะเยียวยารักษาไดโดยการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
การรักษาพยาบาลอีกตอไป

ดังนั้น เพื ่อใหทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู ปวยหรือญาติ
ในการที ่จะทำหนังสือแสดงเจตนาวาไมประสงคทีจ่ะรับบริการสาธารณสุขนั้น
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำหนังสืออยางไร และหากแพทย พยาบาล 
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หรือบุคลากรดานการสาธารณสุข ไมทำการรักษาผูปวยตามความประสงค
ในหนังสือแสดงเจตนาดังกลาวน้ันจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไมอยางไร 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หนังสือแสดงเจตนา : 
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต” ดังนี้  

๑. การยุติความทรมานจากการเจ็บปวยโดยทำหนังสือแสดง
เจตนาไมรับบริการสาธารณสุข 

    ในอดีตการเสียชีวิตของผูปวยหรือปู ยา ตา ยาย มัก
จะเกิดข้ึนที่บานโดยการจากไปอยางสงบทามกลางลูกหลาน 
แตในปจจุบันเม่ือถึงคราวจะตองตายหรือเสียชีวิตของผูปวย
ก็มิอาจจากไปไดโดยงายดาย ทั้งนี้ เพราะดวยเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่สามารถชวยใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวตอไปไดอีก และ
ในหลายกรณีเทคโนโลยีกลับกลายเปนการยื้อความตาย และเพิ่ม
ความทกุขทรมานแกผูปวยใหยาวนานออกไป พรอมกบัคาใชจายที่
ตามมาอีกมากมายในการรักษาพยาบาล ซึง่ผูปวยในระยะสุดทาย
หลายคนจึงมีความประสงคที่จะไมรับการรักษาตอไป เชน ไมอยากใหใสเครื่องชวย
หายใจเพือ่ยดืการตายออกไป แตกม็กัจะถกูปฏเิสธทัง้จากญาตแิละแพทยผูใหการรกัษา 
ท้ังน้ีเพราะแพทยผูทำการรักษายังมีความวิตกกังวลวาจะถูกฟองรองดำเนินคดีไดหากไม
ใหการรักษาผูปวยจนวาระสุดทาย จึงเปนสาเหตุใหผูปวยตองเสียชีวิตอยางทน
ทุกขทรมาน และไรซึ่งศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย ในขณะเดียวกันบรรดาญาติ ๆ 
และครอบครัวตางตองตกอยูในภาวะแหงความเศราหมอง ไรสิ้นหนทางที่จะรักษา
พยาบาลผูปวยใหมีชีวิตอยูตอไปได ซึ่งปจจุบันเริ่มมีแนวคิดในเร่ือง“สิทธิที่จะปฏิเสธ
การรักษาในวาระสุดทายของชีวติ” ซึง่ถอืเปนสทิธขิองผูปวยทีจ่ะตดัสนิใจดวยตนเอง
เมื่อวาระสุดทายมาถึง อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ 
โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ ที่ไดบัญญัติ
ในเร่ืองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลไวใน
มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง โดยถือวาสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลนี้เปนเร่ืองของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเปน
เรื่องของสิทธมินุษยชนที่กฎหมายใหการรับรองและคุมครองให

  ๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวดังนี้ 

    “มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
    มาตรา ๒๘ บคุคลยอมอางศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยหรอืใชสทิธแิละเสรภีาพของตนไดเทาทีไ่มละเมิดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ 
ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน

    มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย.” 
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สารพันปญหากฎหมาย

   ความกาวหนาของเทคโนโลยีทีท่ันสมัยซึ่งสามารถชวยยืดชีวิตผู ปวย
ออกไปไดนัน้ จึงทำใหมองขามความเปนจริงในชวงวาระสุดทายของชีวิต ซึ่งปจจุบัน
ปญหานี้สามารถแกไขโดยการทำหนังสอืแสดงเจตนาไมประสงครบับรกิารสาธารณสขุ
ในวาระสดุทายเพื่อยืดชวิีต หรือยุตคิวามทกุขทรมานจากการเจ็บปวยท่ีไมอาจรกัษาได 
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ที่กำหนดให 
“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพือ่ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพือ่ยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวยได” ดังน้ัน ผูปวยจงึมีสทิธติดัสนิใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกบัความเจบ็ปวยของตนเองได 
โดยสามารถระบกุารรกัษาบางอยางที่ไมตองการในวาระสดุทายของชวีติไวลวงหนาได 
เชน การปมหัวใจ กอนที่ผูปวยจะไมรูสึกตัว หรือไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได รวมทั้ง
สามารถระบุความตองการพิเศษในวาระสุดทาย เชน ตองการเสียชีวิตทีบ่าน รวมถึง
การระบวุาตองการใหใครเปนผูตดัสนิใจแทนตนเองเก่ียวกับการรกัษาพยาบาลในวาระ
สุดทายของชีวิต ซึ่งผูปวยตองแจงใหญาติไดรับรูความตองการของตนเองดวย เพื่อให
แพทยและบคุคลในครอบครวัสามารถปฏบิตัติอผูปวยในวาระสดุทายของชวีติไดอยาง
ถูกตองตรงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได  

 
๒. ความหมายของหนงัสือแสดงเจตนาไมรบับรกิารสาธารณสขุ

     “หนังสือแสดงเจตนา” คือ “หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนาไวลวงหนาวา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย”๒ ดังนั้น หนังสือแสดงเจตนาจึงเปน
หน ังส ือท ีร่ะบ ุถึ งความประสงคของผู ทำหนั งสือซึ ่ง ไมตองการรับบริการ
สาธารณสุขหรือวิธีการรักษาบางอยางไวลวงหนาในขณะที่ตนไมอาจแสดงเจตนา
โดยวิธีการสือ่สารกับผู อื ่นตามปกติได เชน ขณะทีห่มดสติ อาการทรุดหนัก 
หรอืขณะที่อยูในภาวะที่ไมสามารถใหความยนิยอมเกี่ยวกบัวธิกีารรกัษาดวยตนเองได 
ซึ่งหนังสือแสดงเจตนาน้ีจะชวยใหผูประกอบวิชาชพีดานสาธารณสขุไมวาจะเปนแพทย 
หรอืพยาบาลที่ใหการดูแลผูปวย และญาตสิามารถวางแผนการรกัษาไดโดยใชหนงัสอื
ดังกลาวเปนขอมูลประกอบในการดูแลรักษา 

ทั้งนี้ ผูทำหนังสือสามารถระบุเนื้อหาของการแสดงเจตนาที่ไมประสงคจะรับ
บรกิารสาธารณสขุท่ีเปนไปเพยีงเพือ่ยืดการตายในวาระสดุทายของชวิีตตนได กลาวคอื 
ในกรณีท่ีผูทำหนังสือท่ีอยูในภาวะใกลเสียชีวิตไมตองการไดรับการรักษาดวยวิธีการท่ีเกิน
ความจำเปน ไมตองการถูกยื้อชีวิตดวยเครื่องมือทางการแพทย แตตองการเสียชีวิต
อยางสงบตามธรรมชาติ หรือผู ทำหนังสือไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่

  ๒กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒. 
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ทำใหเกิดความทุกขทรมานตอรางกาย เชน การผาตัดที่ไมจำเปน การใชเคมีบำบัด 
การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ เปนตน

  ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการ
สาธารณสุข เปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการใหขอมูลหรือคำแนะนำในการทำหนังสือ
แสดงเจตนาแกผูปวยหรอืผูทีส่นใจทำหนังสอืแสดงเจตนาน้ี ซึง่ผูปวยสามารถใชหนังสอื
นีเ้ปนสวนหนึง่ในการวางแผนการรักษาลวงหนา ทำใหเกดิความเขาใจทีต่รงกนัระหวาง
แพทยผูใหการรกัษากบัญาตผิูปวย และชวยลดความขดัแยงหรอืความเขาใจทีไ่มตรงกนั
อันเกิดมาจากการรับบริการสาธารณสุขได

๓. แบบของหนงัสอืแสดงเจตนาไมประสงครบั
บริการสาธารณสุข 

  แมพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จะไมไดกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการทำหนังสือแสดง
เจตนาไว แตแนวทางการปฏิบัติในการแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุข๓ ไดกำหนดเพื่อใหหนังสือแสดงเจตนา
มคีวามชดัเจนเพยีงพอท่ีจะดำเนนิการตามความประสงคของผูทำ
หนังสือดังกลาวได จึงควรมีขอมูลดังนี้

   ๑) ขอมูลสวนบุคคลของผูทำหนังสือและพยาน ไดแก ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูทำหนังสือและพยาน และความเกี่ยวของ
ระหวางพยานกับผูทำหนังสือแสดงเจตนา ทีอ่ยู หรอืหมายเลขโทรศัพททีต่ดิตอไดของ
ผูทำหนงัสอื เพือ่ความสะดวกในการตดิตอ การทำหนงัสอืแสดงเจตนาควรมพียานรูเหน็
ดวยเพือ่ประโยชนในการพสิจูนหรอืยนืยนัเนือ้หาในหนงัสอืดงักลาวในกรณทีีม่ขีอสงสยั
เรื่องความถูกตอง โดยพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัว ญาติ คนใกลชิด แพทย 
หรือพยาบาลก็ได แตแพทยเจาของไขและพยาบาลผูจัดการรายกรณี ไมควรลงช่ือ
เปนพยานในหนงัสือแสดงเจตนาของผูปวยทีอ่ยูในการดแูลของตน เพราะจะทำใหผูปวย
และญาติเกิดความเขาใจผิดวาแพทยและพยาบาลนั้นจะไมใหการรักษาหรือละทิ้ง
ผูปวยเพราะไมอาจทีจ่ะรักษาใหหายจากโรคท่ีเปนอยูได เมือ่ไดทำหนังสอืแสดงเจตนา
แลวผูทำหนังสอืควรแจงใหผูทีไ่ววางใจ สมาชกิในครอบครัวหรอืญาตทิราบ เพือ่ปองกนั
ปญหาที่ไมมีผูใดทราบวาเคยมีการทำหนังสือน้ีมากอน จนอาจไดรับการรักษาดูแลที่
ขัดตอความประสงคของผูปวยได

  ๓ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเร่ือง“แนวทางการปฏิบัติงานของสถานบริการสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพ

ดานสาธารณสุขและเจาหนาท่ีของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขท่ีเปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓.  
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   ๒) วัน เดือน ปทีท่ำหนังสือแสดงเจตนามีความสำคัญ เนื่องจากทำให
ทราบวาหนังสือฉบับใดเปนฉบับลาสุดถามีการทำหนังสือไวหลายฉบับ เพราะในกรณี
ท่ีทำหนังสือไวหลายฉบบัใหถอืฉบบัท่ีทำหลงัสดุท่ีไดย่ืนตอผูประกอบวชิาชพีเวชกรรม
เปนฉบับที่มีผลบังคับ

   ๓) ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขที่ไมตองการรับบริการ เชน 
วธิกีารรกัษาที่ย้ือชวิีตและเกินความจำเปน หรอืการรกัษาที่ทำใหเกิดความทกุขทรมาน 
อาจมีผลเสียมากกวาผลดี หรือเปนการรักษาทีต่องเสียคาใชจายสูง เชน การผาตัด 
การใชเคมีบำบัด การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ การชวยชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเตน 
การถายเลือด การลางไต การนำเขาหอผูปวยหนกั หอผูปวยวกิฤตเมื่ออยูในวาระสดุทาย 
เปนตน อยางไรก็ดีผู ทำหนังสือควรปรึกษาผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข  
เจาหนาท ีข่องสถานบริการสาธารณสุขหรือผู ม ีความรู ความเขาใจในเรื ่องนี ้ 
เพื่อประโยชนของผูปวย 

   ๔) การทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถ ทำได ๒ วิธีการ คือ วิธีการแรก 
ผูทำหนังสือแสดงเจตนาเขียนหรือพิมพดวยตัวเอง และลงลายมือชื่อ วิธีการที่สอง 
เปนกรณท่ีีผูทำหนังสอือยูในภาวะที่ไมสามารถเขยีนหนังสอืเองได แตยังสื่อสารพดูคยุ 
และมีสติสัมปชัญญะดีอยู  โดยการใหผู อื ่นชวยเขียนหรือพิมพขอความแทนได 
และควรระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูเขียนหรือผูพิมพ
ไวดวย และลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือของผูแสดงเจตนา ในกรณีพิมพลายนิ้วมือใหมี
พยานลงนามรับรองสองคน

    สำหรับรูปแบบของหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครับบริการสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ๔ กำหนดไวมี ๒ รูปแบบ 
ซึ่งแตละรูปแบบจะมีขอความที่สำคัญดังนี้ 

      แบบท่ี ๑ มีลกัษณะเปนขอความอยางเปนทางการ เชน ในกรณท่ีีขาพเจา
ตกอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เชน ไมรูสึกตัวอยางถาวร มีอาการสับสนอยางถาวร 
ไมสามารถใชชวีติประจำวันตามปกตไิดอยางอิสระ อยูในภาวะสดุทายของการเจบ็ปวย 
ใหถือวาเปนวาระสุดทายของชีวิตของขาพเจา และขาพเจาไมตองการตกอยู 
ในสภาพเชนนัน้ โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปนี้ เชน 
การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ หมายถึงการปม หรือกระตุนหัวใจให
กลับเตนขึ้นใหม การพยุงการมีชีวิต การรักษาภาวะทีเ่กิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม 
การใหอาหารทางทอ โดยมีชองใหระบุวา จะยอมรับหรือไมยอมรับการรักษาเหลานี้ 
หากไมยอมรับก็หมายความวา ปลอยใหสิ้นลมไปโดยสงบ 

  ๔เร่ืองเดียวกัน . 
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จุลนิติ

  แบบท่ี ๒ มีลักษณะเปนขอความระบุความตองการที่ชัดเจน เชน 
ไมตองการใหเจาะคอเพ่ือใสทอชวยหายใจ หรอืไมตองการใชเครือ่งชวยหายใจ รวมท้ัง
การใหสารอาหารและน้ำทางสายยาง การรักษาในหองไอซียู การฟนชีพเม่ือหัวใจหยุดเตน 
เปนตน๕

   โดยในการทำหนังสือแสดงเจตนานั้นจะทำ ณ สถานที่ใดก็ได แตเพื่อ
ความรอบคอบ ละเอียด ถูกตอง ควรจะทำในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถ
ขอคำแนะนำจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รักษาหรือเคยใหการรักษาตนเอง 
หรอืจากผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และเจาหนาทีข่องสถานบริการสาธารณสุข 
เพื่อความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูปวยมากที่สุด 

๔. บุคคลผูมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา 
   การรบัรองสทิธขิองผูปวยทีอ่ยูในวาระสดุทายของชวีติ 

ใหสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว
ลวงหนาได ซึง่ถอืเปนหลกัการของกฎหมายทีก่ำหนดไวใหสามารถ
กระทำได แตบุคคลใดจะทำหรือไมทำหนังสือแสดงเจตนาน้ัน
กไ็ด กฎหมายไมไดบงัคบั และแมกฎหมายดงักลาวจะมไิดกำหนด
คุณสมบัติของผูทำหนังสือแสดงเจตนาไววาตองมีอายุเทาใด แตโดยท่ัวไปแลว
บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี สามารถที่จะทำ
หนงัสอืแสดงเจตนาได กลาวคอื บคุคลทีม่สีขุภาพรางกายแขง็แรง ผูสงูอายุ หรอืผูปวย
ที่สามารถตัดสินใจดวยตัวเองได สามารถที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาได แตหากผูปวย
ที่เปนเด็กหรือผูเยาวซึ่งมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป และเจ็บปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บ
ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดไดจนตองกลายเปนผูปวยในระยะสุดทาย หากตอง
การทำหนังสือแสดงเจตนาจะตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือ
ผูอุปการะเลี้ยงดูกอน หรือใหบุคคลดังกลาวเปนผูทำหนงัสือแทน

  โดยในการทำหนังสือแสดง เจตนา น้ันผู ประกอบวิชา ชีพด าน
สาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขสามารถท่ีจะประเมิน
ไดวาผูทำหนังสือนั้นมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาดวย
ตนเองไดหรือไม โดยพิจารณาวาผูนั้นมีความสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได
ตามปกติหรือไม เขาใจกาลเวลาและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดหรือไม 
จดจำเร่ืองราวในอดีตของตนเอง หรอืมคีวามเขาใจเน้ือหาสาระในหนังสอืแสดงเจตนา 
และสามารถวางแผนลวงหนาเกีย่วกบัชีวิตของตนเองไดหรอืไม ทัง้นี ้ผูประกอบวชิาชพี
ดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขจะตองอธิบายใหผูที่ตอง

  ๕เอกสารเรือ่ง “ความตองการคร้ังสดุทายของชวีติ (Living Will) หนงัสอืแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๒”, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.

ตโดยท่ัวไปแลว
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การทำหนังสือแสดงเจตนาและญาติใหทราบถึงวัตถุประสงคในการทำหนังสือนี้ ผลดี
หรอืผลเสียท่ีจะเกดิขึ้นในกรณท่ีีเปนผูปวย และแนวทางการรกัษาในอนาคตเมื่ออยูใน
วาระสุดทายของชีวิต และขอมูลเกี่ยวกับภาวะและความเปนไปของโรคที่เปนจริงใน
ขณะนั้นใหผูปวยทราบกอนการทำหนังสอื โดยไมควรปกปดขอมูลเพราะจะเปนผลเสยี
มากกวาผลดี หากเปนความตองการของญาตท่ีิจะปกปดขอมูลแลว แพทยควรท่ีจะพดู
คยุกบัญาตเิพือ่หาสาเหตขุองการปกปดและหาเวลาท่ีเหมาะสมทีจ่ะแจงใหผูปวยทราบ 
ยกเวนกรณีที่ผูปวยมีสภาพจิตหรืออารมณไมปกติในขณะนั้น 

  เม่ือผูทำหนังสือแสดงเจตนาเขารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสขุ
ใหนำหนังสือแสดงเจตนายื่นตอผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขของสถานบริการ
สาธารณสุขนัน้โดยไมชักชา แตในกรณีทีผู่ ปวยถูกนำตัวมารักษาในสถานบริการ
สาธารณสขุและผูปวยอยูในวาระสดุทายของชวีติเมื่อผูประกอบวชิาชพีดานสาธารณสขุ
ทราบวาผูปวยไดทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทำหนังสือแสดงเจตนาควรพิจารณายุติการรักษาที่
ดำเนนิการไปแลว แตยังคงใหการดแูลรกัษาแบบประคบัประคอง ท้ังนี้ผูประกอบวชิาชพี
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูปวยสามารถที่จะพูดคุยกับญาติหรือบุคคลใกลชิดกอน
ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อปองกันความเขาใจผิด สวนในกรณีทีผู่ ปวยมิไดทำหนังสือ
แสดงเจตนาไว ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขสามารถนำเเนวทางการปฏิบัตินี้มา
พจิารณาปรบัใชได โดยควรพจิารณาปจจัยประกอบตาง ๆ  เชน คณุภาพชวีติของผูปวย 
ประโยชนท ีจ่ะเกิดกับผู ปวยในระยะยาว ความประสงคของผู ปวยหรือญาติ 
ภาระคาใชจาย ในการดแูลรกัษาผูปวย เปนรายกรณไีป โดยตองไมถอืเอาผลประโยชน
ทางธุรกิจเปนเกณฑในการตัดสิน

  หนังสอืแสดงเจตนาน้ันผูทำหนังสอืสามารถทีจ่ะยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
แกไขขอความเมื่อใดก็ไดตามความตองการ แตควรแจงใหแพทย หรือญาติที่เคยไดรับ
หนังสือแสดงเจตนากอนหนาน้ีทราบดวย๖ และหากมสีำเนาหนังสอืแสดงเจตนาเกบ็ไว
ทีส่ถานบริการสาธารณสุข เจาของสำเนาหนังสือนั้นจะตองไปแกไขสำเนาหนังสือ
แสดงเจตนาใหตรงกับที่แกไขฉบับใหมดวย 

 
๕. ผลทางกฎหมายของบุคคลท ีเ่กี ่ยวข องในหน ังสือ

แสดงเจตนา
  ผู ประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขทีไ่ดดูแลรักษาผู ปวย และเปน

ผู ทีจ่ะตองปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาของผู ปวยใหเปนไปตามจริยธรรมแหง
วิชาชีพ เพื ่อใหผู ทำหนังสือแสดงเจตนามีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ ้นและปฏิบัติตาม

   ๖กฎกระทรวง กำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารดำเนนิการตามหนงัสอืแสดงเจตนาไมประสงคจะรบับรกิารสาธารณสขุ ท่ีเปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕. 
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ความประสงคที่แสดงไวในหนังสือแสดงเจตนาไมถือเปนความผิดตามกฎหมายทั้ง
ทางแพงและอาญาแตอยางใด ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรคสาม ซึ่งกำหนดวา “เมื่อผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลผูทำหนังสือแสดงเจตนาแลว
มิใหถือวาการกระทำน้ันเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง” ทั้งนี้ 
ในการใหบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่
เกี่ยวของกับการใหบริการใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรับบริการจะใช
ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธ
ไมรบับรกิารใด จะใหบรกิารนัน้มไิด และในกรณทีีเ่กิดความเสยีหาย
หรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปดขอเท็จจริง
ทีต่นรูและควรบอกใหแจง หรอืแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบรกิาร
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปน
กรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง๗

   เนือ่งจากกฎหมายตองการใหผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขเกิดความสบายใจไมตองวิตกกังวลวาจะมีความผิด
เม่ือไดปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนานั้นแลว ในทางกลับกัน
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ไมยินยอมปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวก็ไมถือวามี
ความผิดตามกฎหมาย หากไดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพในการดูแลรักษา
ผูปวยท่ีทำหนังสือแสดงเจตนา แตผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขยังคงมีหนาท่ี
ตองแจงใหผูทำหนังสือแสดงเจตนา ญาติหรือผูใกลชิดทราบถึงเหตุผลที่ไมปฏิบัติตาม
หนงัสอืแสดงเจตนาน้ัน แตอยางไรก็ตามผูประกอบวิชาชพีดานสาธารณสุขทีไ่มปฏบิตัิ
ตามหนังสือแสดงเจตนาควรแนะนำใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขคนอ่ืน ๆ 
เขามาชวยดูแลผูทำหนังสือแสดงเจตนาตามความเหมาะสม

  หากพจิารณาความสมัพนัธระหวางแพทยกบัผูปวย จะเหน็วาความสมัพนัธ
ดงักลาวมีลกัษณะเปนความสัมพนัธทางสัญญาชนิดหน่ึงซึง่แพทยและผูปวยยอมมีสทิธิ
ที่จะปฏิเสธความสัมพันธระหวางกันได กลาวคือ ผูปวยมีสิทธิที่จะไมยอมใหแพทย
คนใดคนหนึง่รกัษาตนดวยวิธกีารใดวิธีการหนึง่กไ็ด สวนแพทยกม็สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธการ
ใหการรักษาแกผูปวยคนใดคนหนึ่งได แตแพทยนั้นมีจรรยาแพทยกำกับไวอีกชั้นหนึ่ง
วาแพทยจะปฏิเสธการใหบริการแกผูปวยโดยเลือกปฏิบัติเรื่อง ฐานะ สัญชาติ ศาสนา 
สงัคม หรอืสทิธกิารเมอืงมไิด รวมทัง้ตองไมปฏเิสธการชวยเหลอืผูทีอ่ยูในระยะอนัตราย
จากการเจ็บปวย เมื่อไดรับการรองขอและตนอยูในฐานะที่จะชวยได 

  ๗พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘.

 ็ไ  ื  ี
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สารพันปญหากฎหมาย

   สำหรับผูประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ 
หรือในฐานะเจาหนาท ีข่องรัฐ ไมมีสิทธิท ีจ่ะปฏิเสธการใหบริการแกผู ปวย 
โดยไมมีเหตุสมควรในทุกกรณ ี เพราะตองใหบริการในฐานะการบริการสาธารณะ 
สวนผูปวยทีไ่ปขอรับบริการนั้น เมือ่ไดรับคำอธิบายจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จนเขาใจลักษณะของการบริการตางๆ แลว มีสิทธิทีจ่ะเลือกรับหรือปฏิเสธบริการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได หากตัดสินใจรับบริการใดบริการหนึ่งแลวก็แสดง
ความยินยอมใหแพทยทำการรักษาโดยความยินยอมจากผูปวยถือเปนเงื่อนไขสำคัญ
ในการใหบริการ เพราะถาไมไดรับการยินยอมจากผูปวย แพทยผูใหบริการอาจตอง
รับผิดหากเกิดการรักษาที่ผิดพลาดขึ้น ทั้งตามกฎหมายแพง และกฎหมายอาญา

บทสรุป
ความตายนั้นเปนกฎธรรมชาติทีม่นุษยทุกคนเกิดมาตองประสบและไมมี

หนทางใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การแสดงเจตนาเปนหนังสือไวลวงหนา
วาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขซึ่งเปนความตองการครั้งสุดทายของชีวิตผูปวย
จึงควรจะใหผูปวยที่สิ้นหวัง ไมสามารถรักษาไดแลว มีสิทธิในการตัดสินใจวาจะมีชีวิต
อยูโดยการรักษาพยาบาลตอไป หรือเลือกที่จะหยุดการรักษา เพราะการเลือกที่จะมี
ชีวิตอยูตอไปหรือไมนั้นเปนสิทธิสวนบุคคลโดยเฉพาะ ถือเปนสิทธิผูปวยอยางหนึ่ง
ตามปฏิญญาลิสบอนวาดวย “สิทธิผูปวย” โดยรับรองสิทธิในการแสดงเจตนาไม
ประสงคจะรบับริการสาธารณสขุของผูปวยในวาระสดุทายอยางมศีกัดิ์ศร ีมีมนษุยธรรม 
วาเปนเรื ่องสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสอดคลองกับเรื ่องการตาย
อยางสงบตามธรรมชาติ โดยไมถูกเหนี่ยวรั้งการตายดวยวิธีการรักษาหรือเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เกินความจำเปนและไมสมควร

การที่ผูปวยทำหนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนาเพื่อวาระสุดทายของชีวิตนั้น 
เปนทางเลือกหนึง่ที่จะชวยย้ำเตือนใหญาติและครอบครัว รวมทั้งแพทย และบุคคล
ทีเ่กี ่ยวของไดทราบถึงเจตนาของผู ปวยในระยะสุดท าย อีกท ัง้ เปนแนวทาง
ใหทุกคนทีเ่กี ่ยวของปฏิบัติตามความตองการครั ้งสุดทายของผู ปวยทีต่องการ
จากไปอยางสงบ ดังนั้น กฎหมายจึงไดกำหนดใหญาติหรือบุคคลผู ใกล ชิด
ทำหนาทีต่ัดสินใจหรือปรึกษากับแพทยเพื่อวางแผนการรักษาผูปวยตามที่ระบุไว 
เพราะหากมิไดกำหนดไวจะทำใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจระหวางแพทย
กับญาติทีม่ีความเห็นแตกตางกันในการที่จะรักษาผูปวย ซึ่งการที่จะใชกฎหมาย
เปนแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ยุติการทรมานจากการเจ็บปวยเพื่อใหไดประโยชน
ส ูงส ุดตามวัตถุประสงคที ่ไดแสดงเจตนาไวจำตองอาศัยความเขาใจของ
บุคคลทั ้ง  ๓  ฝาย  คือ  ผูป วย  ญาต ิ และแพทยผู ทำการรักษา  ซึ ่งบุคคล
ดังกลาวจะตองเขาใจและนำไปปฏิบัติใหตรงกัน ตลอดจนตองเขาใจในเรื ่อง
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ของชีวิต และความตายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและศาสนาควบคูกันไป 
เพือ่ใหผูปวยไดจากไปดวยความสงบโดยไมตองทกุขทรมานเกินทีธ่รรมชาติของรางกาย
และจิตใจจะรับไหวใหสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนไปตามความประสงคของ
ผูปวยและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตลอดไป

เอกสารอางอิง
•  พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐.
•  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ

สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓. 
•  ประกาศสำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหงชาต ิเรือ่ง “แนวทางการปฏบิตังิานของสถานบรกิารสาธารณสขุ 

ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๕”.

•  เอกสารเรือ่ง “ความตองการครัง้สดุทายของชวีติ (Living Will) หนงัสอืแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สขุภาพแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒”, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 
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 โดยทีก่ารแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
ดวยการเพิ่มหมวด ๑๖ วาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมา
ทําหนาที่จดัทํารางรฐัธรรมนญูฉบบัใหม นับวาเปนการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย
ครั ้งสําคัญครั ้งหนึง่ในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทยที่ไดรับความสนใจและมีการ
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง เพราะมีทัง้ฝายทีเ่ห็นดวยและไมเห็นดวยกับการทีจ่ะใหมีการ
จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม โดยเฉพาะทางฝายสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ หรือ ชมรม 
ส.ส.ร. ๕๐ นั้น ไดออกแถลงการณ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดงความไมเห็นดวย เนื่องจาก
มีความเห็นวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณที่สําคัญในการกําหนดวิธีการ “แกไขหรือ
เพิ่มเติม” บทบัญญัติมาตราอื่น ๆ  ในรัฐธรรมนูญ หาไดมีเจตนารมณถึงการกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๙๑ เองแตอยางใด 
 ดวยเหตุทีย่ ังมีความคิดเห็นทีแ่ตกตางดังกลาว สงผลทําใหเมื ่อรัฐสภาพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญฯ ในวาระที่ ๒ เสร็จสิ้นแลว ระหวางที่รอไว ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาตอไปในวาระท่ี ๓ นั้น
ก็ไดมีบุคคลเสนอคํารองเพื ่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ 
เนือ่งจากเห็นวาการแกไขเพิ ่มเติมรัฐธรรมนูญครั ้งนี ้มีผลทําใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ อันเปนการกระทาํเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวถิทีางที่บัญญัตไิวในรฐัธรรมนูญ โดยศาลรฐัธรรมนูญไดพจิารณาและมคีาํสั่งใหรับคํารอง
ไวพิจารณา พรอมทั้งมีคําสัง่ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อใหรอ
การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) 
พุทธศักราช .... ไวกอนจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
  ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว เมือ่วันศุกรที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
โดยวินิจฉัยวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาดังกลาว ไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไมเปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
พรอมท้ังมีขอแนะนาํตอไปวา เน่ืองจากรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัไดมาโดยการลงประชามตขิองประชาชน 
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จุลนิติ

ดังนั้น การที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ควรท่ีจะใหประชาชนไดลงประชามติเสียกอนวาสมควร
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาควรใชอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรา
จะเปนความเหมาะสมทางอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได นั้น
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ดังกลาว คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงใครขอเสนอเรื่อง “ขอเสนอเก่ียวกับรูปแบบ
และวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต” โดยผูเขียนจะไดกลาวถึงรูปแบบและขอจํากัด
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยท่ัวไปในตางประเทศ รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งจะไดนําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของไทยในอนาคต ซ่ึงควรมีการหยิบยกข้ึนพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
อันเปนรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง 
ทั้งกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. รูปแบบ และขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป
  ๑.๑ รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
  แมวารัฐธรรมนูญจะถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ก็มิไดหมายความวาจะ
แกไขเพ่ิมเติมไมไดเลย เพราะรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกับสภาพทางการเมืองของประเทศอยางใกลชิด 
ดงันัน้ จงึตองสามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืแกไขเพิม่เตมิไดตามสมควร อยางไรกต็าม การแกไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญโดยปกติแลวจะตองกระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให
รฐัธรรมนญูมคีวามม่ันคงถาวรพอสมควรและสอดคลองกบัหลกัความเปนกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู 
ซึง่การแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญนัน้ อาจจาํแนกออกเปน ๒ วธีิใหญ ๆ  คอื การแกไขเพ่ิมเติมตามวิถทีาง
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และการแกไขเพิ่มเติมนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด

   ๑.๑.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    เปนการแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูโดยอาศยัวธิกีารหรอืหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวใน
รฐัธรรมนญู หรอืกรณีทีรั่ฐธรรมนญูมไิดบญัญตัวิธิกีารหรือหลกัเกณฑในการแกไขเพิม่เตมิไวกอ็าจแกไข
เพิ่มเติมโดยผานองคกรหรือสถาบันทางการเมืองที่มีอยูตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงอาจแบงไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีมีบทบัญญัติ
บอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ และกรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติม
ตนเองไวในรัฐธรรมนูญ

การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญโดยปกติแลวจะตอง
กระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา 
ทัง้นี ้เพือ่ใหรฐัธรรมนญูมคีวามมัน่คงถาวรพอสมควร
และสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๑) กรณีมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
     รูปแบบในการบัญญัติวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาจแบงได
เปน ๒ รูปแบบ คือ 
     ๑.๑) รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
       โดยหลักแลวรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับจะมีบทบัญญัติในการ
แกไขเพ่ิมเติมตนเองไวเสมอ ท้ังน้ี เพ่ือใหรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสมกับสถานการณและสภาพของบานเมือง
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญในแตละประเทศ
อาจมีความแตกตางกันไป โดยอาจแบงตามวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมได ๒ ประเภท คือ รัฐธรรมนูญ
ที่แกไขเพิ่มเติมไดงาย กลาวคือ อาจแกไขเพิ่มเติมโดยวิธีการเชนเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ธรรมดา เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน และรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมไดยาก กลาวคือ 
รฐัธรรมนญูท่ีแกไขเพิ่มเติมไดดวยวธิพีเิศษและยากกวากฎหมายธรรมดา ซึ่งประเทศตาง ๆ  สวนใหญจะ
กําหนดใหรัฐธรรมนูญมีการแกไขเพิ่มเติมดวยวิธีพิเศษและยากกวากฎหมายธรรมดาทั้งสิ้น
     ๑.๒) รูปแบบในการจัดทํารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
       โดยปกติรัฐธรรมนูญทีบ่ัญญัติหลักเกณฑในการจัดทาํรัฐธรรมนูญไว
ท้ังฉบับมักจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวและมีวัตถุประสงคท่ีจะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรข้ึนใชบังคับ
ในภายหลัง จึงไดมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรไว สวนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
โดยทัว่ไปจะไมมีบทบัญญัติในการจัดทําทัง้ฉบับไวแตอยางใด จะมีก็แตเฉพาะบทบัญญัติในการแกไข
เพิ่มเติมเทานัน้ ดังนั้น จึงอาจกอใหเกิดปญหาตามมาวากรณีท่ีตองการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ทัง้ฉบับจะกระทําไดหรือไม ดังเชนที่เกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในปจจุบัน
    ๒) กรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
     แมในรัฐธรรมนูญบางฉบับมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไว 
แตจะตีความวารัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะแกไขเพิ่มเติมมิไดหาไดไม เพราะวาผูรางรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจ
อันใดที่จะไปผูกพันชนรุนหลังใหมีระบอบการปกครองตายตัวเชนเดียวเสมอไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติขึ้นในสมัยหน่ึง ยอมมีความเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองในสมัยน้ัน ๆ  เม่ือสถานการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวการณนั้นดวย 
ดังน้ัน การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูในกรณเีชนน้ียอมสามารถกระทาํไดทุกสวนและตลอดเวลา สาํหรบั
วธิกีารในการแกไขเพิ่มเติมน้ันจะตองคาํนึงถงึท่ีมาของรฐัธรรมนูญฉบบัน้ัน ๆ  วามีท่ีมาหรอืกําเนดิขึ้นมา
อยางไร กลาวคอื รฐัธรรมนญูฉบบัน้ันไดกําเนิดมาโดยใครก็พงึแกไขเพิ่มเตมิโดยบคุคลน้ัน ซ่ึงโดยปกตจิะ
มอียู ๓ ทางดวยกนั คอื รฐัธรรมนญูท่ีประมขุแหงรฐัใหเอง รฐัธรรมนูญท่ีเกิดขึ้นโดยประมุขแหงรฐัตกลง
กบัราษฎร และรฐัธรรมนูญท่ีเกดิขึ้นโดยราษฎรบญัญตัขิึ้นเอง แตอยางไรกต็าม แมท่ีมาของรฐัธรรมนญู
จะไมไดมีท่ีมาจากราษฎรกต็าม กลาวคอื มีท่ีมาจากประมขุแหงรฐัหรอืโดยประมขุแหงรฐัตกลงกบัราษฎร 
แตวธีิการแกไขเพิ่มเตมิท่ีจะสงผลใหไดรบัการยอมรบัน้ันก็ควรที่จะใหราษฎรเปนผูใหความเหน็ชอบกบั
การแกไขเพิ่มเติมดวยการออกเสียงประชามติหรือโดยผานทางผูแทนเปนผูใหความเห็นชอบ 
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   ๑.๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการใชกําลังเขายึดอํานาจรัฐหรือการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้ ผูทําการปฏิวัติ
หรอืรฐัประหารอาจยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับหรือแตบางสวนก็ได ทัง้น้ี เพราะการปฏิวตัหิรอืรฐัประหาร
มจีดุประสงคเพือ่ทีจ่ะลมเลกิรฐัธรรมนญูโดยไมเคารพวธิกีารตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูนัน่เอง และ
ผลของการปฏิวตัหิรอืรฐัประหารก็คอืการปรากฏตัวของอํานาจจัดใหมดีัง้เดิม และอํานาจน้ีไมมขีอผกูพนั
กบักฎหรอืขอบงัคบัสูงสุดทีม่อียูกอน กลาวคือ มอีสิระเตม็ทีใ่นการวางรปูแบบการปกครองและเงือ่นไข
ตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

  ๑.๒ ขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
   ๑.๒.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
    การแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนญูในกรณเีชนน้ีไมไดเปนอาํนาจทีไ่มมีขอบเขตจาํกดั
แตอยางใด หากแตตองตกอยูภายใตขอจํากัดแหงรัฐธรรมนูญนั้นเอง กลาวคือ แมวาบทบัญญัติแหง
รฐัธรรมนูญจะบัญญตัใิหเปนอาํนาจขององคกรทีม่อีาํนาจในการท่ีจะแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญโดยไมได
กลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนที่เขาใจไดวา ในการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น องคกรผูมี
อํานาจแกไขเพิ่มเติมยอมไมอาจใชอํานาจที่ไดรับมานี้เกินเลยไปถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมลาง
หลกัการพืน้ฐานอนัเปนสาระสาํคญัของตวับทบญัญตัทิัง้หลายของรฐัธรรมนญูหรอืทาํลายสถาบนัตาง ๆ  
ทีร่ฐัธรรมนญูไดกอตัง้ขึน้ จนมผีลเปนการยกเลิกรฐัธรรมนูญฉบบัน้ัน เพราะในกรณเีชนนีย้อมเทากบัวา
องคกรซ่ึงมีแตเพียงอํานาจในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไดแยงชิงอํานาจในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญมาจาก
องคกรท่ีไดสถาปนารัฐธรรมนูญดังกลาวข้ึน และทําหนาท่ีเปนองคกรผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญเสียเอง 
ซึ่งก็ไมตางจากกรณีที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและสถาปนาฉบับใหมขึ้นภายหลังการปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากจะตองอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัด
อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ แลว ยังตองอยูในขอบเขตหรือขอจํากัด ซึ่งอาจแบงได
เปน ๒ ประการ คือ ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา และขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและ
สถานการณ ดังนี้

แมวาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหเปนอํานาจ
ขององคกรท่ีมีอํานาจในการท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
โดยไมไดกลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนท่ีเขาใจไดวา 
ในการใชอํานาจแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน องคกร
ผูมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมยอมไมอาจใชอํานาจท่ีไดรับมาน้ี
เกินเลยไปถึงขนาดท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลมลางหลักการ
พ้ืนฐานอันเปนสาระสําคัญของตัวบทบัญญัติท้ังหลาย
ของรัฐธรรมนูญหรือทําลายสถาบันตาง ๆ  ท่ีรัฐธรรมนูญ
ไดกอต้ังข้ึน
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๑) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา
      กลาวคือ รัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติหามมิใหมีการแกไขเพิ ่มเติม
รัฐธรรมนูญดังกลาวทัง้ฉบบัหรือหามมิใหมีการแกไขเพิม่เติมบางหลักการ เชน หามแกไขเปลีย่นแปลง
รูปของรัฐหรือรูปแบบการปกครองของประเทศ หรือหามแกไขเปลีย่นแปลงเกีย่วกับศาสนาหรือการ
จาํกดัสทิธเิสรภีาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เปนตน ทัง้นี ้วัตถปุระสงคของการหามแกไขเพิ่มเตมิเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญในบางประการดังกลาวเกิดขึ้นจากความตองการของผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหลักการที่หามแกไขเพิ่มเติม โดยมีความปรารถนาที่จะ
ปลูกฝงหลักการดังกลาวใหมัน่คงถาวรตลอดไป กลาวคือ เพื่อทําใหประชาชนเกิดความเคยชินกับ
หลักการดังกลาวและเกิดความนิยมชมชอบในภายหนา 
      เกี่ยวกับบทบัญญัติหามแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญบางหลักการ
ในรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับนี้ เปนการแสดงถึงความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รฐัธรรมนญูอยางหนึ่ง หากกรณีตองการแกไขรฐัธรรมนูญดวยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม
หรือแกไขหลักการสําคัญ ๆ ของรัฐธรรมนูญตามวิถีทางประชาธิปไตยแลว ก็ชอบที่จะแกไขใหมี
สภารางรัฐธรรมนูญทีม่าจากการเลือกตั ้งของประชาชนหรือแกไขใหมีวิธีการลงประชามติใน
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งก็สามารถถือไดวาประชาชนเปนผูจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นใหมนั่นเอง
      อยางไรก็ตาม นักกฎหมายอีกฝายหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา การหาม
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนการขัดตอเจตนารมณของระบอบประชาธิปไตย เพราะวาเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมวาจะเปนคณะบุคคลหรือประชาชนในยุคสมัยหนึ่ง ยอมไมมีอํานาจที่จะไปจํากัดสิทธิผูเปน
เจาของอาํนาจอธปิไตยในอนาคต การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองตามเสยีงสวนมาก
ของประชาชน ถาหากประชาชนสวนมากในอนาคตประสงคจะวางกฎเกณฑการปกครองในรูปแบบใด
ซึ่งเขาเหน็วาเหมาะสมและเปนผลดแีกประเทศชาติและสวนรวมแลว ก็ชอบที่จะกระทาํไดในฐานะที่เปน
เจาของอํานาจอธิปไตยโดยเสรีปราศจากขอผูกมัดหรือขอบังคับใด ๆ การกําหนดขอหามแกไขเพิ่มเติม
สวนหนึ่งสวนใดของรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะกลายเปนเครื่อง
ยั่วยุใหมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใชกําลังบังคับหรือการปฏิวัติหรือรัฐประหาร 
    ๒) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและสถานการณ
นอกจากการจํากัดไมใหมีการแกไขเพ่ิมเติมในเน้ือหาของรัฐธรรมนูญในบางเร่ืองบางบทบัญญัติมาตราแลว 
รัฐธรรมนูญบางฉบับอาจหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่ง
เวลาใดไวดวย ซึ่งขอจํากัดเชนนีจ้ะพบไดเสมอในรัฐธรรมนูญซึ่งวางระบอบการปกครองอยางใหมทีสุ่ด
ในประเทศ การหามเชนนีม้ีความประสงคทีจ่ะใหรัฐธรรมนูญนั้นมีอายุยืนยาว มีความเกาแก ทําให
ราษฎรมคีวามเคยชนิและเกดิความเลื่อมใส อันจะสงผลทําใหผูท่ีคดิจะแกไขเพิ่มเตมิไมกลาทํา เพราะวา
มีคนสนับสนุนการปกครองเชนนีม้ากขึ้นแลว หรืออาจจะมีการอาจหามมิใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ในบางสถานการณกไ็ด ซึ่งโดยปกตจิะใชในกรณปีระเทศตกอยูในสถานการณอนัตรายหรอืถกูครอบครอง
โดยกองทัพตางชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีกองทัพ
ตางชาตเิขามายึดครองประเทศ การแกไขรฐัธรรมนูญไมอาจมขีึ้นได” เปนตน อยางไรก็ตาม แนวโนมของ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

รฐัธรรมนูญในปจจบุนัไดปฏิเสธไมยอมรบัรูหลกัเรือ่งการหามมใิหแกไขรฐัธรรมนูญภายในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งแลว ในทางกลับกันยังไดบัญญัติขอความไวในทางตรงกันขาม กลาวคือ นอกจากจะสามารถ
แกไขเพิม่เตมิไดทกุโอกาสแลว ยงับญัญตัใิหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทกุ ๆ  ชวงระยะเวลาใดเวลาหนึง่
เสียดวย 
   ๑.๒.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
     โดยเหตุที่เมื่อมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ผูที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
สําเร็จมักจะถือวามีฐานะเปนรัฐาธิปตยและสงผลทําใหรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะทําการ
ปฏวิตัหิรอืรฐัประหารเปนอนัสิน้ผลหรอืถกูยกเลกิไป กอใหเกดิอาํนาจจดัใหมดีัง้เดมิขึน้ใหม เปนผูทาํการ
ปฏวิตัหิรอืรฐัประหาร ดงันัน้ จงึมผีลทาํใหผูทาํการปฏวิตัหิรอืรฐัประหารมอีสิระเตม็ทีใ่นการวางรปูแบบ
การปกครองและวางเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่จะจัดทําขึ้นใหมโดยไมจําตองอยู
ภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับเดิม เน่ืองจากมิใชเปนการแกไขเพิ่มเติมโดยอาศัย
หลกัเกณฑในการแกไขเพ่ิมเตมิของรฐัธรรมนญูซ่ึงเปนเพยีงอาํนาจทีไ่ดรบัมาจากรฐัธรรมนญูอนัจะตอง
ตกอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแตอยางใด

๒. รปูแบบและวิธกีารแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญของไทยตัง้แตอดตี
จนถึงปจจุบัน
  ในท่ีน้ีใครขอแบงรูปแบบและวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยออกเปน ๒ รูปแบบ 
คือ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว และกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได
มีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังนี้    
   ๒.๑ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว
    นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึง
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ 
ของประเทศไทยน้ัน จะเห็นไดวารฐัธรรมนูญฉบบัถาวรทุกฉบบัไดมกีารบัญญตับิอกวธิกีารแกไขเพ่ิมเตมิ
ตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญจะกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไววาจะตองกระทําโดยวีธีการพิเศษยิ่งกวา
กฎหมายธรรมดา ซึ่งบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยดังกลาวจะมีกระบวนการที่มี
ลักษณะคลาย ๆ กันแทบทั้งสิ้น โดยอาจแบงกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมไดเปน ๓ ขั้นตอน และ
ในแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ

จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับไดมีการ
บัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญ
จะกําหนดวิธีการแกไขเพ่ิมเติมไววาจะตองกระทําโดย
วีธีการพิเศษย่ิงกวากฎหมายธรรมดา

P163-173.indd   168 7/23/2012   2:40:15 PM



ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๑๖๙

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

    ๒.๑.๑ ขั้นตอนการริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
     ๑) องคกรที่มีอํานาจริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
      รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหคณะรัฐมนตรีและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนผูมีอํานาจรเิริม่หรอืนําเสนอใหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญ สวนสมาชกิวฒุสิภา
จะมีอํานาจริเริ ่มหรือนําเสนอไดก็แตโดยการเสนอญัตติรวมกับสมาชิกสภาผู แทนราษฎร ทั้งนี้ 
มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๑ เทานัน้ ทีก่ําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอญัตติไดโดยไมตองเสนอรวมกับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน สามารถ
เสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
     ๒) หลักเกณฑในการริเริ่มหรอืนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
       รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดหลักเกณฑวาญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และตั้งแตมีการประกาศใชบังคับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
รัฐธรรมนูญของไทยไดกําหนดหลักเกณฑวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดงักลาวไดตอเม่ือพรรคการเมอืงท่ีตนสงักัดมีมติใหเสนอไดเทาน้ัน ซ่ึงหลกัเกณฑดังกลาวรฐัธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการตัดออกไป นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ เปนรฐัธรรมนญูฉบบัแรกที่ไดกําหนดหลกัเกณฑหรอืขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเตมิวา 
ญัตตท่ีิมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมขุ 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ยังคงหลักเกณฑหรือขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไวดังเดิม
     ๒.๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
     รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมวาให
กระทําเปน ๓ วาระ ซึ่งรฐัธรรมนญูแตละฉบบัไดกาํหนดจาํนวนคะแนนเสยีงท่ีเหน็ชอบดวยในแตละวาระ
ไวแตกตางกันดังนี้
     ๑) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ สวนวาระที่ ๒ ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ไดแก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๙
     ๒) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดในวาระที ่๑ ใหถอืเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ในวาระท่ี ๒ และตองมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบดวย
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในวาระที ่๓ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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     ๓) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิก
ในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ สวนวาระที่ ๒ ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๘๙ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ รฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
     ๔) กําหนดใหมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมไมตํ่ากวา 
๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕

    ๒.๑.๓ ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
     องคกรในการตัดสินใจวาจะเห็นชอบใหมีการออกใชเปนรัฐธรรมนูญนั้น 
รฐัธรรมนูญของไทยแทบทุกฉบบัจะกําหนดใหรฐัสภาเปนองคกรทีม่อีาํนาจสิทธขิาด มรีฐัธรรมนูญเพยีง 
๓ ฉบับเทานั้น ที่ใหอํานาจการตัดสินใจแกประชาชนรวมกับรัฐสภา กลาวคือ เมื่อรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมรัฐสภาไดใหความเห็นชอบดวยในการท่ีจะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญแลว ถาพระมหากษัตริยเห็นวา
การแกไขเพ่ิมเติมกระทบถึงประโยชนไดเสียของชาติหรือประชาชนก็อาจใหมีการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นได โดยทั้งนี้เปนไปตามพระราชดําริเห็นสมควร ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญ
ไดกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งแบบไมเด็ดขาด กลาวคือ เมื่อนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกลา
ทลูกระหมอมถวายเพือ่พระมหากษตัรยิทรงลงพระปรมาภไิธย หากพระมหากษตัรยิไมทรงเหน็ชอบดวย
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนดเวลาแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาอาจมีมติยืนยันได 
   ๒.๒ กรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังที่ไดกลาว
แลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสวนใหญจะมีบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว แตมี
รฐัธรรมนญูจาํนวน ๖ ฉบบั ทีม่ไิดมบีทบญัญตับิอกวธิกีารแกไขเพิม่เตมิตนเองไว โดยจะพจิารณาเหน็ไดวา
ลวนแลวแตเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวหรือธรรมนูญการปกครองที่ตราข้ึนภายหลังการทําปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ซึ่งผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารไดจัดทําขึ้นโดยมุงหมายที่จะใชเพียงชั่วคราวระหวาง
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวร ดังน้ัน จึงมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพ่ิมเติมตนเองไว ไดแก 
พระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พุทธศกัราช ๒๔๗๕ ธรรมนญูการปกครอง

การจัดทําหรือแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีผานมาของ
ประเทศไทยน้ัน โดยสวนใหญมักจะเกิดข้ึนจากความ
ตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลทางการเมืองเทาน้ัน 
รวมท้ังรูปแบบและวิธีการในการยกรางหรือจัดทํา
รัฐธรรมนูญก็ไมไดพยายามสรางความรูความเขาใจให
กับประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
อยางแทจริง
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ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๒๐ ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พทุธศกัราช ๒๕๓๔ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓. ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยในอนาคต
   การจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีผ่านมาของประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญมักจะ
เกิดขึ้นจากความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลทางการเมืองเทานั้น รวมทั้งรูปแบบและวิธีการ
ในการยกรางหรอืจดัทาํรฐัธรรมนญูกไ็มไดพยายามสรางความรูความเขาใจใหกบัประชาชนไดตระหนกั
ถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง ดังนั้น มีความเห็นวาในอนาคตอันใกลนี้ หากประเทศไทย
จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมทีม่ีลักษณะเปนสัญญาประชาคมอยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทํา
ขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญอันประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนและจะตองมีการ
ออกเสียงลงประชามติตามรูปแบบและวิธีการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว รูปแบบ
และวิธีการในการจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีจ่ะบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญทีไ่ดจัดทําขึ้นใหม
ดงักลาว ควรท่ีจะใหมีสวนสัมพนัธกบัประชาชนดวยเชนกนั ไมวาจะเปนกรณีการแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญู
ทั้งฉบับหรือการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน กลาวคือ
   ๓.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
    โดยที่สังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศนั้น ยังมิได
ฝงหย่ังลึกในสังคมของประเทศไทยเทาท่ีควร จึงอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนท่ีจะตอง
มกีารจดัทาํหรอืแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบัเพือ่ใหมคีวามสอดคลองกบัสภาพการเมอืง เศรษฐกจิ 
และสงัคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอีก ดงัน้ัน ในรฐัธรรมนูญฉบบัใหมท่ีจะจัดทําขึ้นจึงควรเปดโอกาสใหมี
การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูท้ังฉบบัไวดวย เพื่อเปดโอกาสใหมีการแกไขเพิ่มเตมิไดตามวิถทีางท่ีกาํหนด
ไวในรัฐธรรมนูญหรือมีขึ้นไดเมือ่มีขอเรียกรองจากประชาชนโดยสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้ โดยที่
ไมจาํตองมีการถกเถยีงหรอืวิพากษวจิารณกันอกีวา รฐัธรรมนูญไดบญัญตัไิวแตเพยีงวธิกีารในการแกไข
เพิ่มเติมเทานัน้ จะมีการแกไขเพิ่มเติมทัง้ฉบับไดหรือไม หรือถาจะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ
จะตองมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อบัญญัติวิธีการ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไปเทานั้น นอกจากนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวนนั้นมีสาระสําคัญทีแ่ตกตางกัน เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติม
ท้ังฉบับจาํเปนตองอาศยัความรอบคอบอยางสงู ฉะน้ันจึงควรมรีปูแบบและวิธีการที่แตกตางออกไปจาก
การแกไขเพิ่มเติมแตเพียงบางสวน 
    โดยมีความเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับ ผูมีอํานาจในการริเริ่มหรือ
นําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ควรใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไข
วาจะตองขอประชามติจากประชาชนเสียกอน วาตองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับหรือไม 
โดยการออกเสียงประชามติดังกลาวจะตองระบุหลักการสําคัญทีต่องการแกไขเพิ่มเติมใหประชาชน
ไดทราบ กับทั้งตองกําหนดกรอบไววาเรื่องใดหรือหลักการสําคัญใดที่จะตองคงไว และในคําตอบ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

จุลนิติ

ตองกําหนดดวยวาหากประชาชนไมเห็นดวยกับการท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะกลับ
ไปใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตอไป และหากประชาชนเห็นดวยจะมีการดําเนินการตอไปอยางใด ทั้งน้ี 
ในกรณทีีป่ระชาชนมมีตเิหน็ชอบดวยกบัการทีจ่ะแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูทัง้ฉบบั มคีวามเหน็วาควรนาํ
รูปแบบและวิธีการในการจัดทําหรือยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ กลาวคือ กําหนดใหมี 
“สภารางรัฐธรรมนูญ” เพื่อมาทําหนาที่ยกรางหรือจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
   ๓.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
    เม่ือประเทศไทยมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีลักษณะเปนสัญญาประชาคม
อยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทําขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญและผานการออกเสียงลงประชามติแลว 
รูปแบบและวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท่ีจะบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญท่ีไดจัดทําข้ึนใหมดังกลาว 
ควรที่จะมีกลไกในการรักษารัฐธรรมนูญดังกลาวใหมีความสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองกระทําไดยากหรือจะตองกระทําโดยวิธีพิเศษ
ทีแ่ตกตางจากกฎหมายธรรมดา แตทัง้นีจ้ะตองไมเปนการยากจนเกินไป และจะตองกาํหนดใหประชาชน
ไดเขามามสีวนรวมมากทีส่ดุดวย ทัง้นี ้การแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูบางสวนอาจจะแบงออกไดเปน ๒ วธิ ี
คือ วิธีพิเศษและวิธีธรรมดา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความสําคัญของเนื้อหาสาระของบทบัญญัติ
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติม

   ๓.๒.๑ วิธีพิเศษ 
     ใชในกรณีการแกไขเพิ่มเติมในหลักการอันเปนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ 
กลาวคือ เปนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เปนขอสาระสําคัญ
ที่กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน อันเสมือนหนึ่งเปนการเสนอเพื่อใหมี
การแกไขเพ่ิมเติมทั้งฉบับ ก็ใหนําวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาใชบังคับ กลาวคือ 
จะตองนาํหลกัการดงักลาวนัน้ไปขอประชามตจิากประชาชนกอน วาตองการแกไขหลกัการดงักลาวนัน้
หรอืไม หากประชาชนไมเหน็ชอบดวยกใ็หถอืวาขอเสนอขอแกไขเพิม่เตมิหลกัการดงักลาวเปนอันตกไป 
หากประชาชนเหน็ชอบดวยกใ็หนํารปูแบบและวิธกีารในการจดัทาํหรอืยกรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหมมาใช
บังคับโดยอนุโลม
    ๓.๒.๒ วิธีธรรมดา 
     ใชในกรณีทัว่ ๆ  ไป โดยกําหนดใหมหีลกัเกณฑในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ
การแกไขเพิม่เตมิตามรฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนั ไมวาจะเปนองคทีม่อีาํนาจในการเสนอญตัต ิหลกัเกณฑ
ในการเสนอญตัตใิหมกีารแกไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู และขัน้ตอนการดาํเนนิการในการแกไขเพิม่เตมิทีจ่ะ

เปนกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญน้ัน 
เปนขอสาระสําคัญท่ีกระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือ
ประชาชน อันเสมือนหน่ึงเปนการเสนอเพ่ือใหมีการแกไขเพ่ิมเติมท้ังฉบับ 
ก็ใหนําวิธีการในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญท้ังฉบับมาใชบังคับ
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ตองกระทําเปน ๓ วาระ โดยในวาระที่ ๑ และ ๓ ใชเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของรัฐสภา สวนในวาระที่ ๒ ใชเสียงขางมากธรรมดา และในขั้นตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติม
รฐัธรรมนญูน้ัน ควรกาํหนดวาเมื่อผานความเหน็ชอบของรฐัสภาแลวจะตองใหมกีารออกเสยีงประชามต ิ
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเปนผูพิจารณาวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
หรือของประชาชนหรือไม และทําใหเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทีไ่ดจากการแกไขเพิ่มเติมมีลักษณะเปน
สัญญาประชาคมเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดวย

๔. บทสรุป
  สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ในปจจุบัน อาจมีสาเหตุมาจากการท่ีสังคมแบบวิถีประชาธิปไตยท่ีถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศน้ัน 
ยังมิไดฝงหยั่งลึกในสังคมของประเทศไทยเทาท่ีควร และสภาพดงักลาวอาจจะดาํรงอยูตอไป ในสงัคมไทย 
ซึ่งอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ฉบับเพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอีก 
ดังนั้น ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยในอนาคตดังกลาว จึงเปน
อีกแนวทางหนึ่งทีค่วรมีการพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางใหมี
การแกไขเพิ่มเตมิไดตามวถิทีางท่ีกาํหนดไวในรฐัธรรมนูญและปองกันการถกเถยีงหรอืวิพากษวิจารณกนั
ในประเด็นวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม. 

เอกสารอางอิง
• พรณรงค  ศรตีระกลู. กระบวนการจดัทาํและแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูในประเทศไทย. วทิยานพินธปรญิญามหาบณัฑิต 

  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. ๒๕๓๘.
• ไพโรจน  ชัยนาม. รัฐธรรมนูญไมใชเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไมได. ใน ๑๐๐ ป ชาตกาล ศาสตราจารยไพโรจน  ชัยนาม 

  (๒๕๕๔) : ๔๕ – ๔๙.
• ไพโรจน  ชัยนาม. สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย. นครหลวง : 

  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๑๕.
• โภคิน  พลกุล. การแกไขรัฐธรรมนูญ. รัฐสภาสาร ๓๔ (พฤษภาคม ๒๕๒๙) : ๗๔ – ๙๕.
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จุลนิติ

ความยุติธรรมนี้เราจะเพียงคิดวาเราทำดวยความ

ยุติธรรมเทานั้นไมเพียงพอ  ควรจะทำใหปราศจาก
ความสงสัยและความกังขาทั่วไป

(Lord Gordon Hewart, ใน ศาสตราจารย จิตติ  ติงศภัทิย, 
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, ๒๕๒๔)

(จากหนังสือภาษิตและวาทะคำคมทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ.วัสโภ และ ช.ชาคริต น. ๙๙)

“ “

๑๗๔
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

ความนํา
ภายใตบรบิทของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในปจจบุนั 

การออกเสียงประชามติ (Referendum)๑ นับเปนวิถีทางการแสดง
เจตจํานงของประชาชนประการหนึ่งทีม่ีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อทีจ่ะ
หยัง่ทราบถึงการตัดสินใจของประชาชนในประเด็นทีอ่งคภาวะผูใช
อํานาจปกครองรัฐไดมีการตั้งถามขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดเจนวากระบวนการ
เช นนี ้เป นไปตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง 
(Direct democracy) ทีเ่กิดขึ้นและคลี่คลายมาสูปจจุบันนับตั้งแต
คําวา “Democracy”๒ อันหมายถึงการปกครองโดยพลเมืองไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมไดเกิดขึ้นในยุคกรีกและโรมันโบราณ

อยางไรก็ตาม รูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจทางการเมือง
แบบประชาธปิไตยทางตรงสมยัใหม (Modern direct democracy) นัน้ 
มีความแตกตางจากรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง
ในยคุกรกีและโรมนัโบราณ ท่ีเปนการใชอาํนาจการปกครองตนเองรวมกนั
ของพลเมือง โดยการรวมเสนอประเด็น อภิปรายโตแยง และออกเสียง
ตัดสินใจทางการเมืองของนครรัฐภายในสภาประชาชน แตกรณีของ
การออกเสยีงประชามติ ซ่ึงถอืเปนรปูแบบของการใชอาํนาจตดัสนิใจ
ทางการเมืองของพลเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมนั้น 
เปนกลไกหรือสถาบันทางการเมืองที่ดํารงอยูในฐานะสวนหนึ่งของ
ระบบการเมืองการปกครองแบบตัวแทน๓ ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยยังเปนของพลเมืองแตดวย
ขอจํากัดนานาประการภายใตบริบทที่แตกตาง ประกอบกับกาลเวลา

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ� »·ØÁÇÑ²¹�
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ ดูเพิ่มเติม Maija Setälä, “Referendum, Agenda-Setting and Models of Democracy : Majority Rule in 
Different Models of Democracy”. และ Stephen Tierney, “Constitutional Referendums: A Theoretical Enquiry” 
The Modern Law Review Limited (2009).

๒ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,9th Edition, (2009), p.497.
๓ โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง

สมัยใหม”, หนา ๑. [online] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].
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ท่ีผานลวงไป ผูแสดงออกทางการเมอืงไดกลายเปนตวัแทนที่ประชาชนไดมอบหมายใหขบัเคลื่อนระบบ
การเมืองการปกครองแทน กลายเปนรูปแบบการเมืองการปกครองที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน” 

ภายใตระบบการเมืองประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน การออกเสียงประชามติมีบทบาทในฐานะ
เปนกลไกเสรมิสรางการมสีวนรวมทางการเมอืงของ
ประชาชน ซึ่งมีเปาหมายในการเพิ่มชองทางสําหรับ
ใหประชาชนมีโอกาสรวมแบงสรรการใชอํานาจ
ในกระบวนการตั ดสิ น ใจทางการ เมื อ งจาก
นักการเมอืงได ดวยเหตุน้ี นักวิชาการจึงเรยีกระบอบ
การปกครองแบบตัวแทนที ่ประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมอืงแบบประชาธปิไตยทางตรงควบคูไปพรอมกนัในชื่อตาง ๆ  กนัเชน “ประชาธปิไตยกึ่งทางตรง” 
(Semi-direct democracy) หรือ “ประชาธิปไตยแบบผสม” (Hybrid democracy)๔ หรือ 
“การปกครองซึ่งราษฎรใชอํานาจอธปิไตยเกอืบโดยตรง”๕ ซึ่งการเรยีกขานทั้งหมดแสดงความหมาย
ในถอยคําที่ชัดเจนและเจาะจงถึงลักษณะเฉพาะดังไดแสดงขางตน 

ในบทความนี ้จะไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติในหลายมิต ิ ไดแก ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ความหมาย หลักการพืน้ฐานอันเปนลักษณะสําคัญ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ และผลบังคับของการออกเสียง
ประชามติที่มีตอรัฐ ดังนี้

ทฤษฎีเรื่องอํานาจอธิปไตยภายใน : ประชามติคือเจตจํานงขององคอธิปตย๖ 

หากพจิารณาคาํวา “รฐั” ยอมพบวามมีมุมองแบงออกไดเปน ๒ มติ ิกลาวคอื ในมติิท่ีรฐัมสีถานะ
เปนองคภาวะหนึ่งในระบบการเมืองระหวางประเทศซึ่งดาํรงอยูไดดวย “อธปิไตยภายนอกรฐั” เปนอสิระ
ระหวางกัน และในมิติประการตอมา เมื่อพิจารณาถึงระบบการปกครองภายในของรัฐเหลานั้นแลว
จะเห็นไดวา ทุกรัฐยอมม ี“อํานาจอธิปไตยภายในรัฐ” ซึ่งเกี่ยวกับการจัดแจงการใชอํานาจในรัฐ 

๔ โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๒. และ Arend Lijphart, “Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus 
Government in Twenty-One Countries”, (New Haven and London: Yale University Press, 1984). และ Shaun Bowler 
and Amihai Glazer (eds.), “Direct Democracy’s Impact on American Political Institutions”, (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), pp. 1-20. อางถึงใน เรื่องเดียวกัน.

๕ โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๖๒. อางถึง
ใน วัชรพงษ จําปาวัน, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
พ.ศ. ๒๕๔๑), หนา ๔๙.

๖ Maija Setälä, “Referendum, Agenda-Setting and Models of Democracy : Majority Rule in Different 
Models of Democracy”, p.148-150.
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และการกําหนดความชอบดวยกฎหมายของการกระทําโดยองคกรของรัฐอยูเสมอ ซึ่งอํานาจอธิปไตย
ภายในรฐันี้จะนาํไปสูการพจิารณาความเปนมาของแนวคดิในการออกเสยีงประชามต ิดงัจะกลาวตอไป 

การออกเสียงประชามตินั้นมีที่มาจากทฤษฎีที่กลาวถึง “อํานาจอธิปไตยภายในของรัฐ” 
(La souveraineté interne de IÉtat)๗ ประการสําคัญ ๒ ประการ กลาวคือ 

• ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (La souveraineté populaire)
“Jean Jacques Rousseau” เปนผูใหกําเนิดแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน

และแนวคิดเจตนารมณรวมกันของสังคม ทฤษฎีนี้ถือวา รัฐเปนการรวมตัวกันของทุกคนในประชาคม
นั้น “เจตนารมณรวมกันของทุกคน” ก็คืออํานาจอธิปไตย จึงกอใหเกิดแนวคิดทีว่าอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชนโดยสวนเทากัน อันมีขอความคิดตามมาประการหนึ่งวา การตัดสินของผูปกครอง
รัฐที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจอธิปไตยจะตองปรึกษาและสอบถามพลเมืองของรัฐนั้นเสียกอน 
ซ่ึงสอดคลองกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยทางตรง อนัเปนหลกัการพ้ืนฐานท่ีนาํไปสูแนวคดิ
ในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ (Referendum)๘

• ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (La souveraineté nationale) 
หนึ่งในนักปรัชญาที่ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ไดแก “Siéyés” 

ซึ่งกลาววา ประชาชนมิไดเปนเจาของอํานาจอธปิไตยที่แตละสวนแยกออกจากกันได แตมองวาอธปิไตย
เปนของชาติ ซึ่งหมายความถึงการรวมตัวกันของประชาชนทั้งหมด ประชาชนแตละคนไมมีสิทธิทีจ่ะ
เขารวมใชอํานาจอธิปไตยในนามสวนบุคคลไดเลย แตมีสิทธิและหนาทีใ่นการเลือกตั้งตัวแทนของตน
เพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยในนามของชาติเทานั้น ไมใชเปนผูแทนของประชาชน ซึ่งแนวคิดเชนวานี ้
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางออม

อยางไรก็ตาม การที่จะใชระบอบประชาธิปไตยทางตรงอยางเดียวนั้น นาจะเปนไปไดในรัฐที่
มีประชากรไมมากในยุคอดีต เชน นครรัฐกรีกโบราณ ดังนั้น รูปแบบการปกครองที่เปนไปได
ในยคุปจจบุนัยอมไดแก ประชาธปิไตยแบบมผีูแทน (La démocratie représentative) โดยมรูีปแบบ
ของประชาธปิไตยโดยตรงเปนสวนเสรมิ ซ่ึงเรยีกวา ประชาธปิไตยแบบกึ่งโดยตรง (La démocratie 
semi-directe) อันเปนการผสมผสานแนวคิดของทั้งสองทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยขางตน
เขาดวยกัน 

ดังนั้น ในปจจุบันจึงพบวา ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีผูแทนหรือโดยออม ก็ยังปรากฏวามีการกําหนดหลักการอันมีที่มาจากแนวคิดประชาธิปไตย
ทางตรงไวในรัฐธรรมนูญอยูหลายประการ เชน การออกเสียงประชามติ การเขาชื่อเสนอกฎหมาย 
การยื่นคํารองถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ทฤษฎีอันเปนรากฐาน
ของแนวคิดในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติก็คือ “ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย” ภายใน
ทั้งสองประการที่ไดรับการพัฒนาและผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของรัฐสมัยใหมนั่นเอง

๗ ดูเพิ่มเติม เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”, 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๖-๑๕๖.

๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๔๗ – ๑๕๑.
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ความหมายของคําวา “การออกเสียงประชามติ” และหลักการพื้นฐาน

“การออกเสียงประชามติ” หมายความวาอยางไร
“การออกเสียงประชามติ” หรือ “Referendum” มีทีม่าจากคําในภาษาละติน คือ 

“ad referendum” อันเปนศัพททีใ่ชกันในทางการเมือง มีความหมายวา “การใหสัตยาบัน”๙ 
จึงอาจพิจารณาความหมายเบือ้งตนไดวานาจะหมายถึง การเสนอประเด็นบางประการตอประชาชน
เพื่อใหการรับรองหรือเห็นชอบ 

นอกจากนี้ หากพิจารณา Black’s Law Dictionary อันเปนพจนานุกรมศัพทกฎหมายที่ได
รับการยอมรับอยางสูงในวงวิชาการดานกฎหมายทั่วโลก จะพบวา ไดมีการระบุความหมายของคําวา 
“Referendum”เฉพาะที่เกี่ยวของกับบทความนี้ไว ๒ ความหมายดวยกัน กลาวคือ๑๐

ความหมายแรก “The process of referring a state legislative act, a state constitutional 
amendment, or an important public issue to the people for final approval by popular 
vote” และ 

ความหมายที่ ๒ “A vote taken by this method”
ซึง่สรุปความจากความหมายทั้งสองไดวา “referendum” หมายถึง กระบวนการ

และขั้นตอน ตลอดจนผลมติจากกระบวนการในการนําเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ ่มเติม 
รางกฎหมาย หรือประเด็นสําคัญเกี ่ยวดวยสาธารณชนตอประชาชน เพื ่อใหความเห็นชอบ
ในขั้นสุดทายโดยมติมหาชน 

การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักการใดบาง
เราสามารถแยกกิจกรรมทางการเมืองที่มีรูปแบบคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ

ท่ีมีอยูหลายประการได โดยการศกึษาและทาํความเขาใจหลกัการพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยหลกั ๔ ประการ 
ไดแก๑๑

๑. การออกเสียงประชามติเปนการขอความเห็นจากประชาชนทัว่ไป เพื่อใหประชาชนทุกคน
ที่มีสิทธิเลือกตั้งไดแสดงเจตนารมณอยางกวางขวางและทั่วถึง

๒. การออกเสียงประชามตอิาจเปนการขอความเหน็จากประชาชนที่มีลกัษณะเปนการปรกึษา 
หรือเปนการขอใหตัดสินชี้ขาดปญหาก็ได 

๓. ประเด็นปญหาที่เสนอขอความเห็นจากประชาชนในการออกเสียงประชามตินั้นตองเปน 
ประเด็นปญหาที่แทจรงิ กลาวคอื ตองมใิชประเดน็ปญหาเกี่ยวกบัปจเจกบคุคล เชน การขอมตกิาํหนด
หรือรับรองบุคคลใด ๆ ใหดํารงตําแหนงทางการเมือง (Plebiscite) และ

๙ นันทวัฒน บรมานันท, “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ,” วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม ๒๕๔๒) : หนา ๑๖๒.

๑๐ Bryan A. Garner, Ibid, p.1393-1394.
๑๑ ดูเพิ่มเติม วีระ โลจายะ, “การออกเสียงประชามติ” วารสาร สุทธิปริทัศน ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔๓ (พฤษภาคม – สิงหาคม 

๒๕๔๓) : หนา ๑๗ - ๒๐.
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๔. ประเดน็ปญหาท่ีเสนอขอความเหน็จากประชาชนในการออกเสยีงประชามตน้ัิน ตองจดัทาํ
ไวเปนหมวดหมู ชัดเจน แนนอน และมีคําตอบสําเร็จรูปใหประชาชนเลือกตอบ

โดยเมื่อพิจารณาหลักการพื้นฐานทั้ง ๔ ประการขางตนแลว จะเห็นไดวามีความแตกตาง
อยางชัดเจนกับกิจกรรมทางการเมืองทีม่ีความคลายคลึงกับการออกเสียงประชามติ ดังจะกลาว
ในสวนตอไป

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่มีความคลายคลึงกัน
กับการออกเสียงประชามติ

แมในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไดปรากฏรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนประการอื่นทีม่ีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ แตพบวา
กิจกรรมเหลานั้นมีความแตกตางกับความหมายที่ไดแสดงไวอยางชัดเจน ในบางประการ ดังนี้

การทําประชาพิจารณ (Public hearing)๑๒ เปนแตเพียงกระบวนการทีใ่หประชาชน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาสําคัญทีม่ีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
เพ่ือเปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจของภาครฐักอนการดาํเนินงานของภาครฐัเทาน้ัน โดยประชาชน
ไมมีบทบาทในการการลงมติเห็นชอบในประเด็นใดดังกลาว 

การไตสวนสาธารณะ 
(Public inquiry)๑๓ ซึ่งจัดให
มีขึ้นเพื่อรบัฟงความคดิเหน็จาก
ประชาชนที่อาจไดรบัผลกระทบ
จากการกระทาํของรฐัอยางหนึ่ง
อยางใด โดยวิธีการไตสวนอยาง
เปดเผยและฟงความจากทกุฝาย 
โดยความยติุธรรมและปราศจาก

ความลําเอียง เพือ่ประกอบการตัดสินใจของรัฐโดยไมมีผลผูกพันใหปฏิบัติตาม เชน การไตสวน
สาธารณะเพือ่รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการทีร่ัฐจะอนุญาตใหเอกชนดําเนินกิจการทีอ่าจมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

๑๒ ดเูพิ่มเตมิ วชัรพงษ จาํปาวนั, “การออกเสยีงประชามตใินประเทศไทย,” (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๑), หนา ๓๘-๓๙. และ วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๒๘-๓๐.

๑๓ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๓๙-๔๑.

่
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๑๔ นอกจากนี้ การถอดถอนบุคคลโดยประชาชนนี้มิใชประการเดียวกันกับกระบวนการ “Impeachment” อันเปนการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูง (Impeachment) ที่กระทําโดยฝายนิติบัญญัติ         

โปรดดรูายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกบั “Impeachment” ไดใน T.J. Halstead, “An Overview of the Impeachment 
Process” (Congressional Research Service; The Library of Congress), April 20, 2005. และ Elizabeth B. Bazan and Anna 
C. Henning, “Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure, and Practice” (Congressional 
Research Service; The Library of Congress), October 14, 2009.

๑๕ ดูเพิ่มเติม วัชรพงษ จําปาวัน, อางแลว, หนา ๔๓-๔๕. และ วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๐-๑๘.
๑๖ ดูเพิ่มเติม วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๒๐.

การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน (Recall)๑๔ เปนการจัดใหมีการ
ออกเสยีงโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิเลอืกตั้ง ใหบคุคลที่ทําหนาท่ีเปนผูแทนของตนออกจากตาํแหนง 
อันเปนเรื่องทีม่ิไดเปนประเด็นปญหาสาธารณะเปนการทั่วไป ทัง้เกี่ยวของกับการยุติบทบาททางการ
เมืองของปจเจกบุคคลเทานั้น 

การออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite)๑๕ 
ซึ่งเปนเพียงการออกเสียงเห็นชอบเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือหลักการ
อยางใดอยางหนึ่งทีบุ่คคลนั้นเสนอขึ้น ซึ่งในอดีต บางประเทศใช
คาํวา “Plebiscite” ในความหมายเดยีวกนักบัคาํวา “Referendum” 
เชน ในประเทศสวิตเซอรแลนด

การเลือกตั้ง (Election)๑๖ เปนการออกเสียงลงคะแนน
ของประชาชนเชนเดยีวกันกับการออกเสยีงประชามต ิ(Referendum) 
และการออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite) แตมีความ
ตางกัน กลาวคือ การเลือกตั้งนั้นเปนการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อท่ีจะเลอืกบคุคลเขาไปดาํรงตาํแหนงหรอืทําการอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งตางกับการออกเสยีงประชามติ
ทีเ่ปนการลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอกฎหมาย นโยบาย หรือปญหาสําคัญ
ของประเทศ

ผลของการออกเสียงประชามติ พันธกรณีที่ผูกพันรัฐ?

ผลของการออกเสียงประชามติจะมสีภาพบังคับเปนพันธกรณีผูกพันตอรัฐหรือไมนัน้ ในแตละ
ประเทศยอมมคีวามแตกตางกนัออกไป หากพจิารณาในภาพรวมของนานาประเทศแลว อาจแบงออกได
เปน ๒ ลกัษณะคอื การออกเสียงประชามตใินทางบงัคบั (Binding Referendum) และ การออกเสยีง
ประชามติในเชิงหารือ (Consultative Referendum , Advisory Referendum, Non-binding 
Referendum) ดังมีรายละเอียด ดังนี้

• ผลของการออกเสียงประชามติที่มีสภาพบังคับ (Binding Referendum) ยอมผูกพัน
องคกรของรัฐใหตองดําเนินการตามเสียงขางมากของประชาชน โดยไมมีอํานาจในการใชดุลพินิจทีจ่ะ
ปฏิบัติเปนอยางอืน่ได เชน หากเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมือ่มีการออกเสียงประชามติ
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เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว องคกรของรัฐยอมตองผูกพันตามมติ
เสียงขางมากของประชาชนนั้น ไมวาผลจะออกมาอยางไรองคกรของรัฐก็ตองปฏิบัติตาม โดยผล
ของการออกเสียงประชามติที่มีสภาพบังคับดังกลาว๑๗ 

• ผลของการออกเสยีงประชามตทิี่ไมมสีภาพบงัคบั (Non-binding Referendum) สามารถ
จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ ผลของการออกเสียงประชามติที่เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกองคกร
ของรัฐ ซึ่งองคกรของรฐัไมจาํตองดาํเนินการตามเสยีงขางมากของประชาชน ไมวาผลของการออกเสียง
ประชามตินั้นจะออกมาวาประชาชนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับเรื่องที่นํามาใหออกเสียงลงประชามติ
ก็ตาม และ ผลของการออกเสียงประชามติที่องคกรของรัฐอาจตองแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมือง ซึ่งอาจจําเปนตองแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ตอเมื่อองคกรของรัฐหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดใหคํามั่นไววา หากผลของการออกเสียงประชามติออกมาเปนอยางใดแลว 
ตนจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง๑๘

ความสงทาย
แนวคิดในการจัดใหมี “การออกเสียงประชามติ” มีทีม่าจากการผสมผสานกันของ “ทฤษฎี

อํานาจอธิปไตยภายใน” สําหรับรัฐสมัยใหมทีม่ีบริบทแตกตางไปจากยุคทีร่ะบอบประชาธิปไตย
ไดเกิดขึ้นในโลกในยุคกรีกโบราณ ทําใหประชาธิปไตยในปจจุบันมีระบบการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชนขึ้นภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทน ในฐานะที่เปนกลไก
เสริมสรางระบบการปกครองใหมีชองทางสําหรับประชาชนในการตัดสินใจรวมกับรัฐและเปนไป
โดยสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ดังเชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum) 
อันมีความสําคัญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดทีจ่ะมีบทบัญญัติ สงเสริม รับรอง และคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของ “ประชา” ที่จะพิจารณาและมอบ “มติ” อันจะมีผลตออนาคตของตนเองและสังคม 
ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดในตอนตอไป 

๑๗ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๙๖-๑๒๒.
๑๘ ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๒๒-๑๓๗.
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ไมมีบุคคลใดจะไดรับอนุญาตใหตั้งศาลเตี้ยชำระความเองเพื่อลางแคน 

ตัวบุคคลซึ่งทำรายตน  ถาหากประสงคจะรักษาความสงบเรียบรอย
ในบานเมืองแลว  ก็ยอมเปนการจำเปนอยางยิ่งที่จะตองนำตัวผูถูกกลาวหาวา 

กระทำความผิดมาขึ้นศาลสถิตยุติธรรมของบานเมือง  และศาลเทานั้น 
ที่จะเปนผูพิจารณาพิพากษาโทษบุคคลนั้น 

(เซอร อัลเฟรด เดนนิ่ง, ใน ธง วิทัยวัฒน, English for Lawyers 
ขอสอบผูพิพากษาวิชาภาษาอังกฤษ) 

(จากหนังสือภาษิตและวาทะคำคมทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ) 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ.วัสโภ และ ช.ชาคริต น. ๗๙) 

“
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีภารกิจหลักในการสงเสริม เผยแพรและ
ประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ใหบริการขอมูล ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 
ในฐานะศูนยขอมูลขอสนเทศดานสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการสงวน 
บำรงุรกัษา และใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน

www.deqp.go.th
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www.git.or.th

สถาบันว ิจ ัยและพ ัฒนาอัญมณีและเครื ่องประดับแหงชาติ  
(องคการมหาชน) จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สถาบนัมีช่ือโดยยอวา สวอ. และมชีื่อภาษาองักฤษวา The Gem and Jewelry 
Institute of Thailand (Public Organization) (GIT) โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันดานการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ

ผู ทีส่นใจสามารถใชระบบฐานขอมูลออนไลนทีน่ำเสนอขอมูลดาน
การตลาดอญัมณีและเครื่องประดบัซึ่งมีขอมลูเชงิลกึดานตาง ๆ  ในอตุสาหกรรม
อญัมณีและเครือ่งประดับสู สาธารณชนมาเผยแพร รวมถึงมีเกร็ดความรู 
สีสันอัญมณี ศูนยตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และพิพิธภัณฑอัญมณี
และเครื่องประดับอีกดวย
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕ ๑๘๕

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

www.ipsr.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกอกำเนิดขึ ้นเปนครั ้งแรกใน
คณะสาธารณสุขศาสตร โดยใชชื ่อวา “ศูนยวิจัยประชากรและสังคม” และตอมาไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ใหเปน 
“สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” มีสถานภาพเทียบเทาคณะ ๆ หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีภารกจิหลัก คอื งานศกึษาวจัิยเพื่อสรางความรูทางดานประชากรและสงัคมอยางตอเนื่อง  
งานสอนและฝกอบรมเพื่อสรางคนใหมีความรูทางดานการวิจัยประชากรและสังคม โดยเปดการเรียน
การสอนทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยการนำความรู และ
ประสบการณตามความถนดัของสถาบนัฯ ขยายผลออกไปเพ่ือสรางสงัคม ท้ังดวยการจดัฝกอบรมระยะสั้น 
การเผยแพรความรูขาวสารดานประชากรและสงัคมในรปูแบบตาง ๆ  และการเปนท่ีปรกึษาแกหนวยงาน
อื่น ๆ ดวย
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ก.ค. - ส.ค. ๕๕๑๘๖

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความรวมมือของสมาคมประกัน
วินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย 
(ปจจุบนัคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย) โดยมีเจตนารมณรวมกันทีจ่ะสรางสถาบันการศึกษาดานการ
ประกนัภัยขึน้ เพื่อพฒันาและสงเสรมิความรูเก่ียวกบัการประกันภยัทุกประเภท
แกบุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผูใชบริการ
ประกันภัย และในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดจดทะเบียนสถาบันเปนนิติบุคคลใชชื่อวา 
“บริษัท ท.ีไอ.ไอ. จำกัด” ซึ่งเปนชื่อยอในภาษาองักฤษของสถาบนัประกนัภยัไทย
วา Thailand Insurance Institute 

  สถาบันประกันภัยไทยในนามของ “บรษัิท ท.ีไอ.ไอ. จำกดั” เปนเวบ็ไซต
ท่ีใหความรูและพฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมประกนัภยั การใหบรกิารจดัอบรม
แกหนวยงานที่สนใจ ทีส่ำคัญคือการขยายความรวมมือทางการศึกษาอบรม
กับหนวยงานและองคกรตาง ๆ เชน การเปนพันธมิตรกับ Australian and 
New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปดหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเปนภาษาไทย และการเปนผูแทน
พิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ LOMA เปนตน 

 www.tiins.com
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