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บรรณาธิการแถลง
“การออกเสียงประชามติ” (REFERENDUM) นั้น ถือเปนกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง
หรือการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงของภาคประชาชนอันเปนหลักการที่มีความสําคัญยิง่ ประการหนึ่ง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนการถวงดุลอํานาจระหวางฝายการเมือง (ซึ่งไดรับ
เลือกตั้งจากประชาชน) กับประชาชน และเปนการคุมครองผลประโยชนสําคัญของชาติบานเมือง
รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึง่ ประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกสวนใหญใหความสําคัญกับการจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติ สําหรับในสวนของประเทศไทยนั้นไดมกี ารบัญญัตริ บั รองหลักการออกเสียงประชามติ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวม ๗ ฉบับ (จากทัง้ หมด ๑๘ ฉบับ)
กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยจากประสบการณทผี่ านมาของประเทศไทยนัน้ ปรากฏวาไดมีการออกเสียง
ประชามติเปนครั้งแรกและเพียงครั้งเดียวเทานั้น กลาวคือ การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
แกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ ฉบับ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ แตเนื่องจากการจัดใหมกี ารออกเสียงประชามติในครั้งดังกลาว
พบวายังมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการ เชน “ความชอบดวยหลักการ” ของการออกเสียง
ประชามติรา งรัฐธรรมนูญ หรือปญหาการใหความรูค วามเขาใจใน “เนื้อหา” ของรางรัฐธรรมนูญที่ประชาชน
จะตองออกเสียงประชามติ เปนตน
ดวยเหตุผลดังกลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิต”ิ จึงไดทําการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
ในประเด็นเรื่อง “การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) : ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
จากผูทรงคุณวุฒิทมี่ คี วามรูและความเชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกลาวนี้ อันประกอบดวย ดร. ลัดดาวัลย
ตันติวิทยาพิทกั ษ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท ศาสตราจารย
ประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
รองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพือ่ ใหทราบและเขาใจถึง
หลักการสําคัญของการออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ
ออกเสียงประชามติของนานาอารยประเทศ เพื่อใหกระบวนการออกเสียงประชามติสําหรับในสวนของ
ประเทศไทยประสบผลสําเร็จสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัต ิของ
รัฐธรรมนูญ
สําหรับบทความทางวิชาการอืน่ ๆ นัน้ ใครขอเสนอบทความเรื่อง “การลงคะแนนเสียงประชามติ
(Referendum) ในประเทศสวิสเซอรแลนด” โดย ดร. ลัดดาวัลย ตันติวทิ ยาพิทกั ษ เรื่อง “รูปแบบและ
ประเภทของการออกเสียงประชามติ” โดย รองศาสตราจารย ดร. นครินทร เมฆไตรรัตน และนายชาย ไชยชิต
และเรือ่ ง “ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” โดยนายศุภวัฒน สิงหสุวงษ
โดยสําหรับเนื้อหาในสวนอื่นยังคงเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตอ งานในดาน
นิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดี
เสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายอันจะ
เปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป
กองบรรณาธิการ
มิถุนายน ๒๕๕๕
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พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

งานราชการทุกอยาง ไมวาเล็กหรือใหญ งายหรือยาก ยอมมี
ความสําคัญอยูในงานของแผนดินดวยกันทั้งสิ้น 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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สารบัญ
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
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

• ปาฐกถา เรื่อง “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน ......................................................... ๖๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ
• รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ........ ๘๗

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
• พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ .............................................. ๙๗
• พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ...... ๑๑๐

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจ
• คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม ......................................................................................... ๑๑๓
• คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง ประธานสภาผูแทนราษฎรสงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของนายจตุพร พรหมพันธุ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔)
ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) หรือไม ............................................................................... ๑๑๘

๔๑

A-H 4.indd G

๘๗

๙๗

7/22/2012 1:45:34 PM

สารบัญ
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

• สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ .................................................................................. ๑๒๕

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
• อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ........................................ ๑๓๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
• พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ....................................................................... ๑๔๕

สารพันปญหากฎหมาย
• หนังสือแสดงเจตนา : ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต ............................................ ๑๕๓

เกร็ดกฎหมายนารู
• ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต ..................... ๑๖๓

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
• “The Referendum Overview :
ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ตอนที่ ๑” ............................................. ๑๗๕

แนะนําเว็บไซต ............................................................................. ๑๘๓

๑๓๕

A-H 4.indd H

๑๔๕

๑๖๓

7/22/2012 1:45:46 PM

บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การที่รัฐคืนอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง
สําคัญทีเ่ ปนประโยชนไดเสียของชาติบานเมืองใหแกประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย
โดยทีร่ ัฐจะขอความเห็นชอบจากประชาชนผานการออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายหรือ
การอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา๑ โดยรากศัพทของคําวา “Referendum” มาจากคํา
ภาษาละตินวา “ad referendum” อันเปนรากศัพทท่ใี ชกนั ในทางการเมือง ซึ่งมีความหมายวา
“การนํามาใหสัตยาบัน”๒ ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมาย
ของคําวา “ประชามติ” ไววา “มติของประชาชนสวนใหญในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือทีใ่ ดที่หนึง่ (plebiscite); มติของประชาชนที่รัฐใหสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองราง
กฎหมายสําคัญที่ไดผา นสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ลว หรือใหตดั สินในปญหาสําคัญในการบริหารประเทศ
(referendum)

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
การออกเสียงประชามติ ถือวาเปนรูปแบบหนึง่ ของกระบวนการประชาธิปไตย
ทางตรง ที่แสดงออกซึ่งการมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
เปนกระบวนการทีเ่ ขามาเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน เปนการเปด
โอกาสใหประชาชนไดมีสทิ ธิออกเสียงตอกิจการหรืองานใด ๆ ที่ตัวแทนซึ่งไดรับเลือกเขาไป
บริหารประเทศไดกระทําลงไป ซึ่งรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหมมักนําระบบการออกเสียง
ประชามติมาใชเมือ่ ตองการใหประชาชนตัดสินใจหรือเมื่อตองการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาจจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับรางกฎหมายที่จะประกาศใชบงั คับ
หรือนโยบายสําคัญที่จะนํามาใชบริหารประเทศ ทัง้ นี้ ผลของการออกเสียงประชามติอาจมีสภาพบังคับ
หรือผลผูกมัดหรืออาจไมมีสภาพบังคับหรือมีผลแคใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได
สําหรับประเทศไทยแลว ไดมีการนําหลักการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติมาบัญญัติ
ไวเปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และไดมีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มาหลายฉบับ ซึ่งการออกเสียงประชามติมักจะเปนกรณีที่เกี่ยวกับ
การให ค วามเห็ น ชอบด ว ยกั บ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไขเพิ ่ม เติ ม เท า นั ้น จนเมื ่อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกาศใชบังคับ หลักการออกเสียงประชามติ
ก็ไดมีการเปดกวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นหรือเรื่องที่จะใหมีการออกเสียงประชามตินั้น
กิตยาภรณ ประยูรพรหม, “การทําประชามติเพื่อใหสตั ยาบันสนธิสญ
ั ญากอตั้งรัฐธรรมนูญยุโรปในฝรั่งเศส”, รวมกฎหมาย
มหาชนจากเว็บไซต www.pub-law.net. เลม ๕ (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๙), น. ๓๓๓.
๒
นันทวัฒน บรมานันท, “รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงประชามติ”, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ, ฉบับที่ ๑, ปท่ี ๑๙, น. ๑๖๒
(มกราคม ๒๕๔๒).
๑
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“การออกเสียงประชามติ (Referendum) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ไมไดจาํ กัดไวแตเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมเทานัน้ เนือ่ งจากไดเพิม่ เติมหลักการ
ใหมกี ารออกเสียงประชามติตอ กิจการในเรือ่ งใดทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนประโยชนไดเสียของประเทศ
ชาติหรือประชาชนไดดว ย แตอยางไรก็ตาม ผลของการออกเสียงประชามติดงั กลาวจะไมมสี ภาพบังคับ
หรือไมผูกพันใหคณะรัฐมนตรีตองปฏิบัติตามแตอยางใด กลาวคือ มีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีเทานั้น คณะรัฐมนตรีมีดุลพินิจอิสระที่จะคิดเห็นเปนประการใด แมวาจะแตกตางกับ
ผลของการออกเสียงประชามติของประชาชนก็ได จนมาถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับผลของการออกเสียง
ประชามติใหมวา การออกเสียงประชามติอาจจัดขึน้ “เพือ่ ใหมผี ลเปนขอยุต”ิ หรือ “เพือ่ ใหคาํ ปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี” ก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเรื่องที่จะใหออกเสียงประชามติ
ถึงแมประเทศไทยจะไดมีการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไวเปนครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และไดมกี ารบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญฉบับตอ ๆ มา
อีกหลายฉบับจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ตาม แตจากประสบการณที่ผานมาของประเทศไทย
นั้น ปรากฏวาไดมีการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยเทานัน้ กลาวคือ การออกเสียงประชามติเพือ่ ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ และการออกเสียงประชามติในครั้งดังกลาวพบวา
ยังมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการที่มีความจําเปนตองพิจารณาปรับปรุงหรือแกไข ทั้งนี้
เพื่อใหการออกเสียงประชามติสามารถสะทอนถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและเปนไป
ตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู  แ ละความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การออกเสี ย งประชามติ ต าม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนิน
การสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปน
ประโยชนในประเด็นเรื่อง “การออกเสียงประชามติ (Referendum) : ประสบการณของไทย
กับตางประเทศ” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการเมือง
การปกครอง รวมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน อันประกอบดวย ดร. ลัดดาวัลย
ตันติวิทยาพิทักษ รองประธานสภาพัฒนาการเมือง ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท
ศาสตราจารยประจําคณะนิตศิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย ดร. สิรพิ รรณ
นกสวน สวัสดี รองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึง
แนวความคิด ทีม่ า และหลักการของการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศ ซึง่ เมือ่ พิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว มีประเด็นเรือ่ งใดบาง
ที่สมควรจะไดนํามาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือแกไขกระบวนการออกเสียง
ประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อใหไดทราบวาในการออกเสียง
ประชามติครัง้ แรกของประเทศไทยในกรณีของการใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับนั้น ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคที่ควรปรับปรุงหรือแกไขอยางไรบาง
ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติวาดวยการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตาง ๆ จนถึงปจจุบัน
รัฐธรรมนูญ
ฉบับ .. พ.ศ. ....
๒๔๙๒
๒๕๑๑
๒๕๑๗

มาตรา

ม. ๑๗๔๑๗๖
ม. ๑๗๐๑๗๒
ม. ๒๒๙๒๓๑

๒๕๓๔
แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๓๙

ม. ๒๑๑
ปณรส,
ม. ๒๑๑
โสฬส

๒๕๔๐

ม. ๒๑๔

การกําหนด
วันออกเสียง
กรณีมีการเสนอแกไขเพิ่มเติม ภายในเกาสิบวัน
รัฐธรรมนูญและพระมหากษัตริย นับแตวันที่มี
ทรงพระราชดําริเห็นวา
ประกาศพระบรม
ประเด็นที่แกไขเพิ่มเติมนั้น ราชโองการ
อาจกระทบตอประโยชน
ใหมีการออกเสียง
ไดเสียสําคัญของประเทศ
ประชามติ
หรือประชาชน อาจจัดใหมี
การออกเสียงประชามติ
วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
กับรางรัฐธรรมนูญนั้น
กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ วันออกเสียงตอง
ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ไมกอนเกาสิบวัน
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อขอ แตไมชากวา
ความเห็นชอบ หากมีคะแนน หนึ่งรอยยี่สิบวัน
เสียงใหความเห็นชอบไมถึง นับแตวันที่
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ประธานรัฐสภา
ทั ้ ง หมดเท า ที ่ ม ี อ ยู  ข อง
ประกาศใหมี
ทั้งสองสภา ใหดําเนินการ การออกเสียง
จั ด ให ม ี ก ารออกเสี ย ง
ประชามติ
ประชามติวาจะเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ
ที่สภารางรัฐธรรมนูญเสนอ
กรณีทค่ี ณะรัฐมนตรี
วันออกเสียงตอง
เห็นวากิจการในเรื่องใด
ไมกอนเกาสิบวัน
อาจกระทบถึงประโยชน
แตไมชากวา
ไดเสียของประเทศชาติหรือ หนึ่งรอยยี่สิบวัน
ประชาชน นายกรัฐมนตรี นับแตวันประกาศ
โดยความเห็นชอบของ
ใหมีการออกเสียง
คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประชามติใน
ประธานสภาผูแทนราษฎร ราชกิจจา
และประธานวุฒิสภา เพื่อ นุเบกษา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหมีการออกเสียงประชามติ
ได
เหตุในการจัดทําประชามติ
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ผลการออกเสียง

หากเสียงขางมากของประชาชน
ที่มาออกเสียงเห็นชอบราง
รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย
จะไดทรงลงพระปรมาภิไธย
ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลประชามติ ถาไมมี
เสียงขางมากเปนประชามติ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ก็ให
รางรัฐธรรมนูญนั้นตกไป
หากปรากฏวาประชาชนโดย
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับ
รางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภา
ทูลเกลาฯ เพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญตอไป แตถาเสียง
ขางมากไมเห็นชอบหรือมีผูมา
ใชสิทธิออกเสียงเปนจํานวนไมถึง
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหรางรัฐธรรมนูญนั้น
ตกไป
หากผลปรากฏวามีผูมาใชสิทธิ
ออกเสียงเปนจํานวนไมมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง ใหถือวาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ แต
ถามีผูมาใชสิทธิออกเสียงมากกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียง และปรากฏวา
ผูออกเสียงประชามติโดยเสียง
ขางมากใหความเห็นชอบ
ใหถือวาประชาชนโดยเสียง
ขางมากเห็นชอบ การออกเสียง
ประชามติใหมีผลเปนเพียงการ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น

จุลนิติ

๓

7/22/2012 2:12:44 PM

“การออกเสียงประชามติ (Referendum) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

รัฐธรรมนูญ
ฉบับ .. พ.ศ. ....
๒๕๔๙

๒๕๕๐

การกําหนด
วันออกเสียง
ม. ๒๙, กรณีที่สภารางรัฐธรรมนูญ วันออกเสียงตอง
ม. ๓๑ และ ไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จ ไมเร็วกวาสิบหา
ม. ๓๒ แลว ใหเผยแพรใหประชาชน วันและไมชากวา
ทราบและจัดใหมีการออก สามสิบวันนับแต
เสียงประชามติวาจะให
วันที่เผยแพร
ความเห็นชอบหรือไม
รางรัฐธรรมนูญ
เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับ
มาตรา

ม. ๑๖๕

เหตุในการจัดทําประชามติ

(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)

ผลการออกเสียง

ถาประชาชนโดยเสียงขางมาก
ของผูมาออกเสียงเห็นชอบ
ใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
มาใชบังคับ แตถาประชาชน
โดยเสียงขางมากไมเห็นชอบ
ใหคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติประชุมรวมกับ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมา
แลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุง
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันออกเสียงประชามติ
ไมเห็นชอบ และนําขึ้นทูลเกลาฯ
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป
การออกเสียงประชามติอาจจัด
ใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอยุติ
โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออก
เสียงประชามติในปญหาที่จัดให
มีการออกเสียงประชามติ หรือ
เปนการออกเสียงประชามติเพื่อ
ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว
เปนการเฉพาะ

ที่มา : กฤช เอื้อวงศ, พรอมหรือยังกับการออกเสียงประชามติครั้งแรกของประเทศไทย, (สถาบันพระปกเกลา,
๒๕๕๐).
: รวมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ - ๒๕๔๙, (สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, ๒๕๔๙).
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ดร. ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ๑
“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันจันทรท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร
ดร. ลัดดาวัลยฯ : หลักการออกเสียงประชามติเปน

รูปแบบของประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนที่ทราบกันดีอยูแ ลววา
อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจในการปกครองประเทศเปนของประชาชน
แต จ ากสภาพความซั บ ซ อ นของสั ง คม อีก ทัง้ จํ า นวนประชากร
ในแตละรัฐที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ยอมสงผลใหเกิดความวุน วาย
ขึ้นไดหากประชาชนแตละคนตองเขาไปใชอํานาจดังกลาวโดยตรง
ดังนั้น เกือบทุกรัฐทุกประเทศจึงจําเปนตองใชระบอบการบริหารดูแล
ประเทศที่ใหประชาชนใชอํานาจอธิปไตยผานทางผูแทนหรือตัวแทน
(Representative Democracy) ซึ่งเปนระบอบที่ต้งั อยูบ นสมมติฐาน
ทีว่  า ผู แ ทนที ่ป ระชาชนเลือ กนั ้น เป น ตั ว แทนของประชาชนและ
การกระทําหรือการทํางานของผูแทนพึงสะทอนออกถึงเจตจํานงค
และความตองการของประชาชน จากแนวคิดนี้จึงไดมีการกําหนดให
มี “ผูแ ทนราษฎร” ขึ้นมาทําหนาที่ท่สี นองตอบตามความคิดเห็นโดย
รวมของประชาชน แตในความเปนจริงแลวพบวา ในการดําเนินการ
ในรู ปแบบดัง กลาวผูแ ทนจะมีผลประโยชนทเี่ กี่ยวพันกับตนเอง
กลุมผลประโยชน หรือกับพรรคการเมืองที่ตนสังกัด จนทําให
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานการพัฒนาสังคมจาก Asian Social Institute, Manila, Philippines,ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปริญญาเอกจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธานสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง.
๑
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

การใชอํานาจในการตัดสินใจบางครั้งของผูแทนไมวาจะเปนในเรื่องการออกกฎหมาย หรือการดําเนิน
นโยบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาประเทศไมเปนไปตามเจตจํานงคหรือความตองการรวมกันของ
ประชาชน สงผลทําใหไมอาจแกไขปญหาทีแ่ ทจริงของประเทศได ในขณะเดียวกันก็ยงั เปนการสราง
ปญหาความขัดแยงใหเกิดขึ้นแกสังคมเปนวงกวางดวย ดวยเหตุนี้ “หลักการออกเสียงประชามติ” จึง
ไดถูกนํามาเปนกลไกที่เสริมจุดออนของการใชอํานาจอธิปไตยโดยผานทางผูแทนเพียงอยางเดียว คือ
ใหเปนกลไกเพื่อที่จะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนที่ฝา ยบริหารและฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะตัดสินใจ
ใหความเห็นชอบ หรือไมใหความเห็นชอบ โดยเฉพาะในเรือ่ งที่จะมีผลกระทบตอวิถชี วี ติ ของประชาชน
เชน การแกไขรัฐธรรมนูญ หรือในบางประเทศกําหนดใหมีการออกเสียงประชามติในกรณีทจี่ ะมีการ
จัดทําโครงการ หรือนโยบายที่จะมีผลกระทบตอประชาชน เปนตน
ดังนั้น ความเขาใจที่วา การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปนการมอบอํานาจให
ผูแ ทนทําหนาที่ตดั สินใจทั้งหมดทุกเรื่องนั้น เปนความเขาใจที่ไมถกู ตอง หากเปรียบเทียบ อาจเปรียบเสมือน
กับการที่เรามอบอํานาจใหทนายความกระทําการแทนในสัญญาตาง ๆ ซึ่งมีการระบุภารกิจที่เฉพาะเจาะจง
ก็มิไดหมายความวาผูมอบอํานาจจะไมอาจเขาไปยุงเกี่ยวการดําเนินการใด ๆ ของทนายความได
ดังนั้น การที่ประชาชนมอบอํานาจใหผูแทนทําหนาทีต่ ัดสินใจแทน โดยเฉพาะในบริบทที่กวางขวาง
อยางมาก ประชาชนยอมทรงสิทธิ์ท่จี ะเขาไปยุง เกี่ยวในการตัดสินใจและการดําเนินการของผูแ ทนไดดว ย
ประชาชนยังคงเปนเจาของอํานาจ และยังตองรับผิดชอบกับเรื่องที่มอบอํานาจใหไป ซึ่งเมื่อใดที่เห็นวา
ไมถกู ตอง ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจตองสามารถเขาไปแทรกแซงกําหนดวาเรื่องใดควรทําได หรือทํา
ไมได หรือควรเปนอยางไร การออกเสียงประชามติ จึงเปนหนทางหนึ่งที่ประชาชนแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นและความพึงพอใจตอเรื่องราว สถานการณ สภาวการณหนึ่ง ๆ หรือตอประเด็นปญหาหนึ่ง ๆ
และประเด็นที่สําคัญ ในการออกเสียงประชามติตอ งเปนการแสดงออกตอประเด็น และตองมิใชเปนการ
แสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจตอตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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รัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมยีส่ ิบเจ็ดป ในการ
จั ด อ
อภิ
ภิป รรายหารื อ ข อ คิ ด เห็ น ในมาตราต า ง ๆ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ในแต ล ะหมวด
แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความคิดเห็นรวมกัน จนไดขอสรุปรวมกันเปน
รางรัฐธรรมนูญกอนทีจ่ ะนํามาจัดทําประชามติเปนรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ สงผล
ใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวาเปน
เจาของ
จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซงึ่ ไดเคยมีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามีประเด็นเรื่องใดที่สมควรจะไดนาํ มาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดร. ลัดดาวัลยฯ : ในประเทศที่มีประชาธิปไตยเขมแข็ง โดยเฉพาะในยุโรป เชน ประเทศ

สวิตเซอรแลนด เปนตัวอยางของประเทศที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรงในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยคอนขางมาก ในแงท่วี า แมสวิตเซอรแลนดจะมีระบบการเลือกตั้ง มีรฐั สภา ในการดําเนินการ
หลายเรื่องยังตองถามความคิดเห็นของประชาชนกอน จนกลายเปนหนึ่งในวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่สําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด ตัวอยางเชน การทําโครงการพัฒนาทองถิ่น ผูแ ทนในระดับทองถิ่น
ตองสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นทีก่ อน หากมีขอขัดแยงตองใหประชาชนเปนคนตัดสิน
ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทํากันจนเปนเรื่องปกติ และทุกเรื่องที่สําคัญ ๆ จะตองถามประชาชน และประชาชน
ก็คุนเคยกับการปกครองตนเองในรูปแบบนี้
เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่ตองมีการขอประชามติจากประชาชน ในการจัดทํา
รัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด เขาใชระยะเวลารวมยี่สบิ เจ็ดป๒ในการจัดอภิปรายหารือ
ขอคิดเห็นในมาตราตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ ในแตละหมวด แตละประเด็น จนกวาจะตกผลึกทางความ
คิดเห็นรวมกัน จนไดขอ สรุปรวมกันเปนรางรัฐธรรมนูญกอนที่จะนํามาจัดทําประชามติเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับสมบูรณ สงผลใหเปนรัฐธรรมนูญมีความยั่งยืน เพราะถือวาประชาชนทุกคนมีสวนรวมและรูสึกวา
เปนเจาของ การทีเ่ ขาดําเนินการเชนนัน้ ได สวนหนึง่ เปนเพราะเขามีสภาพลเมือง สภาประชาชน ทีเ่ ปน
พื้นที่ใหประชาชนในพื้นทีห่ รือประชาชนทีม่ ีสวนเกี่ยวของมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เมื่อมี
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
นัน้ ไดมีกระบวนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน
วิทยุ และหนังสือพิมพทเี่ ริ่มขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙) สภาผูแทนราษฎรไดประชุมเพื่ออภิปรายในรางรัฐธรรมนูญ และ
ป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) รางรัฐธรรมนูญถูกนําเสนอเขาสูก ระบวนการพิจารณาของวุฒสิ ภา และในทีส่ ดุ รางรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ
เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศสวิสเซอรแลนดใชระยะเวลาในการจัดอภิปรายหารือ
ขอคิดเห็นในตัวรางรัฐธรรมนูญกวา ๓ ปครึ่ง กอนที่จะเสนอใหแกประชาชนลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อรับรอง.
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ประเด็นปญหาตาง ๆ และเมือ่ ถึงขั้นที่ตองหาขอยุติวาจะเอาทางเลือกไหนทีด่ ีทสี่ ุด ตองใหประชาชน
ในทองถิ่นนั้นมาออกเสียงประชามติ จนการดําเนินการดังกลาวกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชน
ในขณะทีป่ ระเทศไทยใหมกี ารจัดทําประชามติรัฐธรรมนูญ และเปนการออกเสียงประชามติ
รัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ซึ่งเปนไปไมไดเลยทีจ่ ะใหประชาชนทุกคนเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เพราะบางคนอาจชอบบางหมวด บางมาตรา อาจไมชอบบางหมวด บางมาตรา เชน
ไมชอบเรื่องหมวดองคกรอิสระ แตชอบหมวดอื่น เชน หมวดสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน
เปนตน จึงทําใหประชาชนแตละคนตองใชวิจารณญาณชั่งนํ้าหนักถึงขอดีขอเสียของแตละหมวด
แตละมาตราและใชดุลยพินิจทีจ่ ะตัดสินใจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบโดยรวม ดังนั้น ในแงอุดมคติแลว
ทีถ่ ูกตองในการจัดทําประชามติเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ นาจะ
ตองเอาประเด็นเรื่องหลัก ๆ ของรางรัฐธรรมนูญมาจัดทําประชามติ เปนเรื่อง ๆ ไป เชน เรื่องทีม่ า
ขององคกรทีม่ ีอํานาจหนาทีบ่ ริหารจัดการประเทศ ระบบเลือกตั้ง องคกรทีม่ ีอํานาจหนาทีใ่ นการ
ตรวจสอบถวงดุล การมีสวนรวมของประชาชน หรือการกระจายอํานาจใหทองถิ่นชุมชนจัดการตนเอง
สิทธิชุมชน เปนตน และนําผลที่ไดจากการทําประชามติในแตละประเด็น มาสรุปรวมเปนสาระสําคัญ
จัดทําเปนรางรัฐธรรมนูญ แลวนํารางรัฐธรรมนูญดังกลาวไปใหประชาชนออกเสียงประชามติรฐั ธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับตอไป การดําเนินการเชนนีต้ องใชระยะเวลาหลายป แตจําเปนเพราะรัฐธรรมนูญนัน้ เปรียบ
เหมือนสัญญาประชาคมที่ประชาชนทุกคนพึงมีสวนรวมรับผิดชอบเปนเจาของ หากแตในสภาพการณ
ของบานเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ดูเหมือนวามีการเรงรีบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
กันพอสมควร
จุลนิติ : ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมา กลาวคือ กรณีการ
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวายังมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข
ดร. ลั ด ดาวั ล ย ฯ : การออกเสี ย งประชามติ เ พื ่อ ให ค วามเห็ น ชอบรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ ฉบับ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เห็นวายังมีประเด็นทีไ่ มถูกตองตรงตามหลักการออกเสียงประชามติ
๓ ประการ ไดแก
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การทําประชามติ
การทํ
ปร
ซึง่ เปนกระบวนการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยนัน
้ การถกเถียง
โตแยงกั
งกันขของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขั้นตอน
สําคัญที่ไมอาจละเลยได ทัง้ นี้ เพื่อใหประชาชนทราบถึงขอถกเถียงโตแยงตาง ๆ และขอมูล
ู
ที่สมบูรณเพียงพอในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล

ประการแรก การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการ
ออกเสียงประชามติแบบบังคับทีร่ ัฐจัดให กลาวคือ การกําหนดเงื่อนไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ของผูม าออกเสียงประชามติไมเห็นชอบใหใชรา งรัฐธรรมนูญฉบับใหมกด็ ี ใหสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
และใหคณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน
๓๐ วันนับแตวันออกเสียงประชามติไมเห็นชอบ และนําขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพือ่ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” นั้น ทําใหประชาชนไมมีทางเลือกอืน่ นอกจาก
ลงคะแนนเสียงใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญไปกอน เนื่องจากไมทราบวาหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบแลวผลทีไ่ ดรับตอมาคืออะไร ทําใหการไปลงคะแนนออกเสียงประชามติไมคอยสมเหตุ
สมผลนัก
ประการที่สอง การทําประชามติ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญในระบอบประชาธิปไตยนั้น
การถกเถียงโตแยงกันของทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานอยางรอบดาน กวางขวาง เปนขั้นตอนสําคัญ
ที่ไมอาจละเลยได ทัง้ นี้ เพื่อใหประชาชนทราบถึงขอถกเถียงโตแยงตาง ๆ และขอมูลที่สมบูรณเพียงพอ
ในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล แตในทางปฏิบตั ขิ องการจัดทําประชามติครั้งที่ผา นมา เห็นวากระบวนการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนยังไมครอบคลุมประชาชนในระดับทองถิ่นในแตละหมูบ า นแตละตําบล
ทําใหประชาชนไมคอ ยตื่นตัวกันเทาที่ควร ซึ่งถาจะปฏิบตั กิ นั อยางจริงจังก็สามารถทําไดไมยาก ประกอบ
กับปจจุบันไดมีเทคโนโลยีดานการสื่อสารในหลายชองทางทีป่ ระชาชนสามารถเขาถึงได เชน การจัด
เวทีถกเถียงผานสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุชุมชน หรือเครือขายอินเตอรเน็ต แลวนําประเด็นที่ถกเถียงกันมา
สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนไมวาดวยการทําโพล หรือทาง SMS เปนตน ซึ่งถาเปดชองทางใน
การแสดงความคิดเห็นมากเทาไร ก็นาจะทําใหการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตของประเทศไทย ประชาชนนาจะมีความรูส กึ วาตนเปนเจาของมากขึ้น ซึ่งอาจทําใหประเทศไทย
มีรัฐธรรมนูญมีอายุยืนยาวมากขึ้นตามไปดวย
ประการที่สาม การกําหนดระยะเวลาในการออกเสียงประชามติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ที่ตองจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติวา จะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งตองจัดทําไมเร็วกวา ๑๕ วัน
และไมชา กวา ๓๐ วันนับแตวนั ที่เผยแพรรา งรัฐธรรมนูญ แตปรากฏในทางปฏิบตั ไิ ดใชระยะเวลาในการ
เผยแพรรางรัฐธรรมนูญเพียง ๑๙ วันเทานั้น เปนระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระ
ของรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งมีบทบัญญัตถิ งึ ๓๐๙ มาตรา ทําใหประชาชนมีเวลาไมเพียงพอในการอาน
และทําความเขาใจรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการตัดสินใจ จึงเกิดคําถามวาแลวผลการออกเสียงประชามติ
ที่ผานมาเปนไปอยางมีคุณภาพเพียงไร
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไม ไ ด มี ก ระบวนการในการขอประชามติ เ ป น เบื้ อ งต น ก อ น (การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูก
 ารยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ซึ่ ง เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ไ ด ผ า นการออกเสี ย งประชามติ
ให ค วามเห็ น ชอบจากประชาชนแล ว นั้ น ในทั ศ นะของท า นเห็ น ว า มี ค วามถู ก ต อ ง
หรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด
ดร. ลัดดาวัลยฯ : รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ไดบัญญัติหลักเกณฑในการบริหาร

จัดการประเทศ มีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กําหนดที่มาขององคกรสําคัญ
ตาง ๆ รวมทั้งกําหนดสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธทางอํานาจระหวางองคกรเหลานั้น รัฐธรรมนูญ
จึงเปน “กติกาสังคม” ที่ประชาชนทุกคนตองอยูภายใตบังคับของรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันประชาชน
เปนเจาของอํานาจอธิปไตยยอมตองมีอํานาจตัดสินใจดวยตนเองวารัฐธรรมนูญควรมีเนื้อหาสาระอะไร
จะใหนํามาใชบังคับกับตนหรือไม อยางไร ดังนั้น การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในครั้งนี้จึงตองมีการ
ทําประชามติไมวาจะทํากอนหรือหลังการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยแลวก็ตาม และตองมีการ
กําหนดประเด็นในการทําประชามติใหมีความชัดเจน ไมใชกําหนดประเด็นเพียงวาจะใหความเห็นชอบ
ใหแกไขหรือไมแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับขอมูลประกอบการตัดสินใจนอย
และประชาชนตองตัดสินใจ “รับ” หรือ “ไมรับ” อยางคลุมเครือดังเชนการทําประชามติรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ผานมา
จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทุกฝายทีเ่ กีย
่ วของ เพือ
่ ใหการออกเสียงประชามติสาํ หรับประเทศไทยสามารถสะทอนถึง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ
ดร. ลัดดาวัลยฯ : การออกเสียงประชามติจะสามารถสะทอนถึงความตองการทีแ่ ทจริงของ

ประชาชนไดนั้น จะตองทําใหเสียงของประชาชนที่มาลงประชามติเปนเสียงสวรรค กลาวคือ เมื่อเปน
เสียงทีผ่ า นกระบวนการศึกษา กระบวนการถกเถียงและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางรอบดาน
และทัว่ ถึงตัง้ แตระดับทองถิน่ ชุมชนแลว รัฐพึงตองรับฟงและนําไปดําเนินการตามผลทีไ่ ดจากประชามติ
ุ คา มีความ
การดําเนินการในลักษณะเชนนีบ้ อ ย ๆ จะทําใหการออกเสียงประชามติเปนประชามติทมี่ คี ณ
หมาย กลายเปนวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย ในทีน่ อี้ ยากจะหยิบยกประเด็นทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับประชามติในฐานะ
ที่เปนการสงเสริมประชาธิปไตยทางตรง คือ การเปดพื้นที่ใหชุมชนทองถิ่นไดฝกปฏิบัติประชาธิปไตย
การมีสว นรวมในการแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นประเด็นสาธารณะตาง ๆ อยางสมํา่ เสมอ มีสว นรวม
รับผิดชอบในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน งบประมาณ อยางเปนระบบ ซึง่ เกีย่ วโยง
กับเรื่องการกระจายอํานาจใหการปกครองสวนทองถิ่นที่ประเทศไทยเรายังมีจุดออนพอสมควร ทั้งที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๒ กําหนดไววารัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแกทองถิ่นในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น แต ๑๐ กวาป
ที่ผานมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ทองถิ่นก็ยังไมสามารถจัดการดวยตนเองไดอยางแทจริง

๑๐
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ถาไดมีการ
ารสงเสริมใหทองถิ่นชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางจริงจังแลว ประชาชน
จจะสามารถเข
สามารถ ามามีสว นรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจกิจการสาธารณะตาง ๆ ไดอยาง
ทั่วถึง เมือ่ เกิดประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการ
ทําประชามติในระดับพื้นที่ซึ่งสามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนั
มากนัก

เนื่องจากอํานาจในการตัดสินใจยังคงอยูท ่ีสว นกลาง ทั้งที่บางเรื่องทองถิ่นควรมีอํานาจจัดการหรือมีสว น
รวมในการจัดการตนเอง ทําใหทอ งถิ่นชุมชนขาดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพ ความรับผิดชอบในการดูแล
ทองถิ่นชุมชนของตนเอง การตัดสินใจจากสวนกลางมักเปนไปในทิศทางเดียว แบบแผนเดียวกันหมด
ไมมีความหลากหลายทางความคิด ซึ่งเมื่อเกิดความผิดพลาดก็เกิดความเสียหายมาก เพราะแตละชุมชน
ทองถิ่น มีความหลากหลาย ไมเหมือนกัน ไมอาจดําเนินการในทุกเรื่องใหเปนไปในลักษณะเดียวกัน
ไดหมด ในประเทศที่พัฒนาแลว ไมวาจะเปนสวิสเซอรแลนด หรือประเทศประชาธิปไตยตาง ๆ จะ
ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจเกือบทุกเรื่องเนื่องจากเขาเชื่อวาประชาชนทุกคนมีศักยภาพ
ทีจ่ ะพัฒนาตนเองได แตประเทศไทยยังมีความกลัวอยู โดยมักอางวา กลัววาทองถิ่นจะคอรัปชั่น
ซึ่งแทจริงแลวสวนกลางคอรัปชั่นมากกวาและรุนแรงกวาและยากที่จะตรวจสอบได เพราะมีความซับซอน
มากกวา และเนื่องจากบางครั้งเปนการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย แตในสวนทองถิ่นนั้นงบประมาณมีไมมาก
ไมซับซอน การตรวจสอบสามารถทําไดงายกวา
ดังนั้น ถาไดมีการสงเสริมใหทองถิ่นชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางจริงจังแลว ประชาชน
จะสามารถเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการตัดสินใจกิจการสาธารณะตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เมื่อเกิด
ประเด็นปญหาขอขัดแยงใดกันจนหาขอยุติไมไดก็สามารถดําเนินการทําประชามติในระดับพื้นทีซ่ ึ่ง
สามารถทําโดยไมเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณมากนัก อีกทัง้ ยัง้ เปนการทําใหเกิดวัฒนธรรมในการ
ออกเสียงประชามติจนเปนที่คนุ เคยของคนไทยมากขึ้น เปนวิถชี วี ติ ตามมา การกระจายอํานาจใหชมุ ชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง จึงควบคูไปกับประชามติ เพราะทั้งสองสวนลวนเปนองคประกอบสําคัญของ
ประชาธิปไตย และเปนคุณคาที่จําเปนของประชาธิปไตยที่จะยังประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชนอยางแทจริง
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ศาสตราจารย ดร. นันทวัฒน บรมานันท๑
“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร
ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ในอดีตนั้น ประเทศในโลกเปน

สวนใหญใชวิธีการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง (Direct
Democracy) คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมโดยตรง
ในการปกครองประเทศ มีสิทธิในการกําหนดนโยบายการปกครอง
ประเทศหรือมีสวนรวมในการตรากฎหมายตาง ๆ แตในเวลาตอมา
เมื่อแตละประเทศมีจํานวนพลเมืองมากขึ้น การปกครองประเทศมี
ความสลับซับซอนมากขึ้น ทําใหประชาชนไมสามารถเขาใจภารกิจ
หรืออํานาจหนาที่ของประเทศไดอยางดี จึงตองมีการคิดคนระบบ
การปกครองประเทศรูปแบบใหมดวยการใหประชาชนเลือกผูแทน
เขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนตน แตอยางไรก็ตาม การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยผูแ ทน (Representative Democracy) ก็มขี อ ดอย
อยูบ า ง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากผูแ ทนของประชาชนอาจจะใชอาํ นาจไมตรงกับ
เจตนารมณหรือความตองการของประชาชน ดังนัน้ ในหลาย ๆ ประเทศ
ที่ใชระบบประชาธิปไตยโดยผูแทนจึงเปดโอกาสใหประชาชนไดกลับ
เขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตยของตนในบางเรื่องที่ผูแทน
ของตนไดทําลงไป กระบวนการดังกลาวคือการออกเสียงประชามติ
จึงอาจกลาวไดวา การออกเสียงประชามติคอื การนําระบบประชาธิปไตย
ทางตรงและระบบประชาธิปไตยทางผูแทนมาใชควบคูกัน ซึ่งก็จะ
นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปริญญาเอกสาขากฎหมายปกครองจากมหาวิทยาลัยปารีส ๒ ประเทศฝรัง่ เศส
ปจจุบันดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๑
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การปกคร
การปกครองแบบประชาธิ
ปไตยโดยผูแ ทน (Representative Democracy) ก็มขี อ ดอย
อยู
อยบาง ทั้งนี้ เนื่องจากผูแทนของประชาชนอาจจะใชอํานาจไมตรงกับเจตนารมณหรือ
ความตองการของประชาชน ดังนั้น ในหลาย ๆ ประเทศที่ ใชระบบประชาธิปไตยโดย
ตยของตน
ผูแทนจึงเปดโอกาสใหประชาชนไดกลับเขามามีสว นรวมในการใชอาํ นาจอธิปไตยของตน
ประชามติ
ในบางเรื่องที่ผูแทนของตนไดทําลงไป กระบวนการดังกลาวคือการออกเสียงประชามติ

สงผลทําใหการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชนอยางแทจริงที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม” (Participatory Democracy) นั่นเอง
สําหรับทีม่ าของการออกเสียงประชามตินั้นสามารถสืบยอนกลับไปไดจนกระทั่งถึงในสมัย
กรีกและโรมันที่นยิ มใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการปกครองประเทศหรือกําหนดนโยบายสําคัญ ๆ
บางประการ การออกเสียงประชามติถูกใชนอยลงเมื่อประเทศตาง ๆ นําระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยผูแ ทนมาใช เนื่องจากผูแ ทนเหลานี้ดาํ เนินกิจการตาง ๆ ในนามของประชาชนอยูแ ลว
จึงเกิดแนวคิดทีว่ าประชาชนไมมีความจําเปนที่จะตองออกเสียงประชามติอีก แตในระยะตอ ๆ มา
กลับมีการนําระบบการใหประชาชนออกเสียงประชามติมาใชอีก โดยมีแนวความคิดวาเพื่อใชเปน
สวนเสริม “ทฤษฎีผแู ทนของประชาชน” โดยใหสทิ ธิแกประชาชนเลือกผูแ ทนของตนเขาไปทําหนาที่แทน
ไดมีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติตอกิจการหรืองานตาง ๆ ที่ผูแทนของตนไดทําลงไป ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผูนั้นอาจใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนโดยไมถูกตองหรือไมตรงตามความประสงคของประชาชน
ในปจจุบนั กระบวนการใหประชาชนมีสว นรวมทางการเมืองในรูปแบบของการทําประชามติมใี ช
กันอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด โดยทั้งสามประเทศไดบัญญัติ
เรือ่ งการจัดใหมกี ารออกเสียงประชามติไวในรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เปนรัฐรวม
ในฐานะสหพันธรัฐมิไดบัญญัติเรื่องการทําประชามติไวในรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐ แตมลรัฐตาง ๆ
ทีม่ ีการออกเสียงประชามติก็จะกําหนดหลักเกณฑของการออกเสียงประชามติไวในรัฐธรรมนูญของ
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
ไดชดั เจนที่สดุ และเปนประเด็นที่อยูใ นความสนใจของประชาชนก็คอื กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อทําหนาที่จัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
ไมไดบัญญัติใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติ ซึ่งอาจจะไมสอดคลองกับหลักการ
ทําประชามติทีว่ ากฎหมายฉบับใดผานการออกเสียงประชามติ หากจะแกไขเพิ่มเติมจะตองจัดใหมี
การออกเสียงประชามติเชนเดียวกัน
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ในสวนทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงประชามตินั้น การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักที่
สําคัญ ๖ ประการ๒ ดวยกัน คือ (๑) เรื่องที่จะจัดทําประชามติมีความสําคัญและมีผลกระทบตอประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติและประชาชน (๒) ขอความที่จะขอความเห็นตองชัดเจนเพียงพอที่จะทําใหผูมี
สิทธิออกเสียงสามารถตัดสินใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้น ๆ ได (๓) ตองเปดโอกาสให
เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่องทีจ่ ัดทําประชามติไดแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน (๔) ตองจัดใหมี
การลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ (๕) ตองไมเปนประเด็นหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือ
คณะบุคคล และ (๖) ตองนําผลการออกเสียงประชามติไปดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
ประชาชนผูมาออกเสียงประชามติ
จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซงึ่ ไดเคยมีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามีประเด็นเรื่องใดที่สมควรจะไดนาํ มาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถึงแมวาประเทศไทยจะนําบทบัญญัติในเรื่องการจัดทําประชามติมา

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญถึง ๗ ฉบับแลวก็ตาม แตประเทศไทยเคยมีประสบการณในการทําประชามติ
เพียงครั้งเดียวคือการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ปรากฏวาประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียงประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใชบังคับ๓ ซึ่งในทรรศนะของผมแลวการทําประชามติคือ
ความสิ้นเปลืองเพราะผลลัพธท่ีไดจากการทําประชามติไมคมุ คากับงบประมาณของแผนดินที่สญ
ู เสียไป
การทําประชามติเปนเพียงกระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียง
โปรดดูรายละเอียดใน กฤช เอือ้ วงศ, “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.
๒
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พิธกี รรมที่สรางความชอบธรรมใหกบั เรื่องที่ทําประชามติเทานั้นเอง คุณลองคิดดูซวิ า รางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีท้งั หมด ๓๐๙ มาตรา ประชาชนไดอา นหรือมีความเขาใจเนื้อหา
ทั้งหมดของรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวหรือไม ดังนั้นผลที่ไดจากการออกเสียงประชามติจงึ ไมไดมาจาก
ความคิดเห็นโดยอิสระอยางแทจริงของประชาชน แตเปนไปตามอิทธิพลของอํานาจรัฐหรืออํานาจทุน
ทัง้ นี้ไมตองดูตัวอยางอืน่ ไกลผมขอยกตัวอยางจากตัวของผมเองซึ่งอยูในฝายที่ไมรับรางรัฐธรรมนูญ
เหตุผลที่ผมไมรบั เพราะผมไมชอบเนื้อหาในมาตรา ๓๐๙ เพียงมาตราเดียว โดยไมไดพจิ ารณาเปรียบเทียบ
กับเนือ้ หาสาระในมาตราอื่น ๆ เลย เห็นไหมครับวาผมมีอคติกับมาตรา ๓๐๙ มาตราเดียวแตผมก็
ไมรับทัง้ ฉบับ เพราะฉะนั้นผมไมแนใจวาคนแบบผมจะมีอีกเยอะหรือเปลา หรือในทางตรงกันขาม
คนที่รบั รางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวอาจจะมาจากชอบเนื้อหาในมาตราใดมาตราหนึ่งเพียงมาตราเดียว
โดยไมไดดูมาตราอื่นเลยก็ได คําถามก็คือวารัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับมี ๓๐๙ มาตรา มันเปนไปไมไดหรอก
ที่คนทุกคนจะเห็นดีเห็นงามกับรัฐธรรมนูญทั้ง ๓๐๙ มาตรา
เราลองคิ ด ต อ ไปว า ถ า สมมติ ว  า เราจะทํ า ประชามติ เ ป น รายมาตราเพื ่อ ให ป ระชาชนได
ทราบเนือ้ หากอนการออกเสียงประชามติ เราจะออกแบบการทําประชามติอยางไร จะมีหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารออกเสีย งและนับ คะแนนการออกเสี ย งประชามติ อ ย า งไร ลองคิ ด ดู ซิ ค รั บ ว า คงเป น
เรื ่อ งยุง ยากมากทั้ง ฝายรัฐ ทีเ่ ปนผูจัดใหมีการออกเสียงประชามติและเปนการสรางภาระใหกับ
ประชาชนผูอ อกเสียงประชามติเปนอยางมาก และสิ่งสําคัญก็คอื เนื้อหาในรัฐธรรมนูญจะมีความสัมพันธกนั
ตั้งแตมาตราแรกถึงมาตราสุดทายหากไมเห็นชอบมาตราใดมาตราหนึ่งก็จะสงผลกระทบตอเนื้อหา
ในภาพรวม หรือถาสมมติวาเราจะทําประชามติเปนรายหมวด เชน จะใหมีหมวดรัฐสภา หมวดคณะ
รัฐมนตรี หรือหมวดศาลหรือไม เปนตน หากผลการออกเสียงประชามติไมรบั หมวดใดหมวดหนึ่งก็จะตอง
กลับมาเขียนรัฐธรรมนูญใหมเพื่อใหมีเนื้อหาสอดคลองกันและนํากลับไปใหประชาชนออกเสียงประชามติ
อีกครั้งวาเห็นชอบกับเนือ้ หาที่มีการแกไขใหมหรือไม จะเห็นไดวามันจะเปนกระบวนการที่หาจุดจบ
ไมได ซึ่งในประเด็นนี้ก็ถือเปนปญหาในการทําประชามติอีกประการหนึ่ง
อยางไรก็ตามถาเราศึกษาการทําประชามติในตางประเทศเราอาจจะนําหลักการบางประการ
มาปรับใชกับการทําประชามติของประเทศไทยได ในที่นี้ผมขอยกตัวอยางการทําประชามติในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศสฉบับปจจุบนั คือฉบับป ค.ศ. ๑๙๕๘ มาตรา ๓ บัญญัตไิ ว
วา “อํานาจอธิปไตยของชาติเปนของประชาชนซึ่งใชอาํ นาจดังกลาวโดยผานทางสภาผูแ ทนราษฎรและ
โดยการออกเสียงประชามติ” โดยในประเทศฝรัง่ เศสนั้นเรือ่ งที่จะนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ
มี ๔ กรณี โดยเปนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ ๓ กรณี และระดับทองถิ่น ๑ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางกฎหมาย เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๑ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ซึ่งบัญญัติวา
“มาตรา ๑๑ ตามคําเสนอแนะของรัฐบาลในระหวางสมัยประชุมของรัฐสภาหรือโดยการเสนอ
รวมกันของทั้งสองสภา ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอาจประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา กําหนดใหมี
การออกเสียงแสดงประชามติตอ รางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาบันการเมืองแหงรัฐ
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือตอบริการสาธารณะเกี่ยวกับ
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

เรื่องดังกลาวหรือจัดใหมีเพื่อการอนุญาตใหมีการรับรองสนธิสัญญา ซึ่งแมไมขัดตอรัฐธรรมนูญแตก็จะ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของสถาบันตาง ๆ
เมือ่ การออกเสียงแสดงประชามติไดจดั ขึน้ ตามขอเสนอของรัฐบาล รัฐบาลจะตองแถลงตอสภา
แตละสภากอนที่จะเปดใหมีการอภิปราย
เมือ่ ผลการออกเสียงแสดงประชามติเปนการรับรองรางกฎหมาย ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
เปนผูประกาศใชกฎหมายภายในกําหนดเวลาที่บัญญัตไิ วในมาตรากอน”
กรณีที่ ๒ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เปนไปตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๘๙ แหงรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
“มาตรา ๘๙ สิทธิที่จะเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
ตามขอเสนอของนายกรัฐมนตรี และของสมาชิกรัฐสภา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมของรัฐบาลหรือของสมาชิกรัฐสภาจะตองไดรบั ความเห็นชอบจาก
สภาทั้งสองในเนื้อความอยางเดียวกัน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับไดภายหลังจากได
รับความเห็นชอบจากประชาชนดวยวิธีการออกเสียงลงประชามติแลว
อยางไรก็ตาม รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยประธานาธิบดีอาจไมตองนํามาให
ประชาชนออกเสียงลงประชามติกไ็ ด หากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐตัดสินใจทีจ่ ะเสนอใหทปี่ ระชุม
รวมกันของสภาทั้งสองเปนผูพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น ในกรณีนี้รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมจะไดรับความเห็นชอบใหใชบังคับไดก็ตอเมื่อไดคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวาสามในหาของ
จํานวนสมาชิกทัง้ สองสภาทีอ่ อกเสียงลงคะแนน ในกรณีทมี่ กี ารประชุมรวมกันนี้ ใหสาํ นักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรทําหนาที่สํานักงานของที่ประชุมรวม
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่สงผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดนจะกระทํามิได
การแกไขเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐบาลแบบสาธารณรัฐไมอาจกระทําได”
กรณีที่ ๓ การออกเสียงประชามติระดับชาติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในดินแดน เปนไปตาม
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๕๓ แหงรัฐธรรมนูญ
“มาตรา ๕๓ สนธิสัญญาสงบศึก สนธิสัญญาทางการคา สนธิสัญญาหรือความตกลงเกี่ยวกับ
องคการระหวางประเทศ สนธิสัญญาหรือขอตกลงที่มีผลผูกพันทางดานการเงินตอรัฐ สนธิสัญญา
หรือขอตกลงที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนกฎหมายสนธิสัญญาหรือขอตกลง
เกีย่ วกับสถานภาพของบุคคล สนธิสญ
ั ญาหรือขอตกลงเกีย่ วกับการยกให การแลกเปลีย่ น หรือการผนวก
ดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบหรือสัตยาบันในรูปของรัฐบัญญัติ
สนธิสญ
ั ญาหรือขอตกลงดังกลาวจะมีผลใชบงั คับไดกต็ อ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบหรือสัตยาบันแลว
การยกให การแลกเปลี่ยนหรือการผนวกดินแดนจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน
ผูมีสวนเกี่ยวของดวยเสียกอน”
กรณีที่ ๔ การออกเสียงประชามติระดับทองถิ่น เดิมนั้นประเทศฝรั่งเศสไมมีการนําเอา
การออกเสียงประชามติมาใชในระดับทองถิน่ ตอมาเมือ่ มีการแกไขรัฐธรรมนูญในป ค.ศ. ๒๐๐๓ จึงไดมี
การนําระบบการออกเสียงประชามติมาใชในองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยบัญญัตไิ วในมาตรา ๗๒-๑ ดังนี้

๑๖
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ในทรรศน
ในทรรศนะของผมแล
วการทําประชามติคอ
ื ความสิน
้ เปลืองเพราะผลลัพธทไี่ ดจากการ
ทําประชามติ
ปร ชาม ไมคุมคากับงบประมาณของแผนดินที่สูญเสียไป การทําประชามติเปนเพียง
กระบวนการในการสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับรัฐธรรมนูญหรือเปนเพียงพิธกรรมท
ธีกรรมที่
สรางความชอบธรรมใหกับเรื่องที่ทําประชามติเทานั้นเอง

“มาตรา ๗๒-๑๔ รัฐบัญญัติกําหนดเงื่อนไขที่ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแตละองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถใชสิทธิรองขอใหสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุประเด็นที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวในวาระการประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได
ภายใตเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในรัฐบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํา
รางมติหรือรางนิติกรรมทีอ่ ยูในอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอประชามติจากผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นได
ในกรณีทีม่ ีการเตรียมการที่จะจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีรูปแบบพิเศษหรือจะ
แกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการดังกลาวอาจกระทําไดโดย
การปรึกษาผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไดตามที่กําหนดในรัฐบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจใชวธิ กี ารปรึกษาผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตั้ง
ไดเชนเดียวกันตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยรัฐบัญญัติ”
การออกเสียงประชามติถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งเชนเดียวกับ
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้ง เพียงแตมีลักษณะทีแ่ ตกตางจากกระบวนการออกเสียงเลือกตั้งคือ
การออกเสียงประชามติเปนไปเพือ่ เปดโอกาสใหผูบริหารประเทศไดปรึกษาหารือกับผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งโดยตรงดวยการตั้งคําถามหรือขอใหแสดงความคิดเห็นในรางกฎหมายสําคัญ ๆ บางประเภท
เชน การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๙๐ มาตรา
กอนทีจ่ ะนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ไดมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบเนื้อหา
สาระประกอบการตัดสินใจในการออกเสียงประชามติ ซึง่ ในประเด็นนี้ผมถือว าเปนประเด็นทีม่ ี
ความสําคัญประการหนึง่ ในการทําประชามติทสี่ มควรจะไดนํามาปรับใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จุลนิติ : ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมา กลาวคือ กรณี
การใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ
ซึง่ เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวา
ยังมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข
ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ปญหาและอุปสรรคก็อยางทีผ่ มเรียนใหทราบแลววา โดยปกติแลว

เวลาผมสอนหนังสือก็มักจะบอกกับนิสิตวาคนไทยเราฉลาดกวาคนฝรั่งเศสเยอะ คนฝรั่งเศสสติปญญา
สูค นไทยไมไดเพราะเมื่อตอนที่ฝรั่งเศสเขารางรัฐธรรมนูญเมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) นัน้ ประธาน
๔

รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญบอกวาเนือ่ งจากตองนํารางรัฐธรรมนูญออกไปใหประชาชนออกเสียง
ประชามติเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญตองสั้นกระชับและมีเฉพาะสาระสําคัญเทานั้น ซึ่งถาเราไปเปดดูใน
รัฐธรรมนูญของฝรัง่ เศส ในหมวดทีเ่ กีย่ วกับสมาชิกรัฐสภา เชน สภาผูแ ทนราษฎรจะกําหนดไวเพียงสอง
สามมาตราเทานัน้ โดยจะกําหนดไวเฉพาะหลักการสําคัญวาสภาผูแ ทนราษฎรเปนตัวแทนของประชาชน
ในแตละจังหวัด สวนรายละเอียดหรือหลักเกณฑในการคัดเลือก จํานวนเงินคาตอบแทน เงินประจํา
ตําแหนงและอื่น ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นจึงมีการตรากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อขยายความของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมีความชัดเจนขึ้น ฉะนั้นบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จึงมีประมาณสองสามมาตรา
เทานั้น สวนรายละเอียดอยางอื่นจะกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด เพราะตองการ
ใหมเี ฉพาะหลักการใหญ ๆ ทีม่ คี วามสําคัญในรัฐธรรมนูญเทานัน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหประชาชนเขาใจไดวา ส.ส.
เปนตัวแทนของประชาชนในประเทศแต ส.ว. เปนตัวแทนของประชาชนในทองถิน่ กลาวคือ มีการเลือก
ตัง้ ในทองถิน่ เพือ่ เขามาเปนสมาชิกสภาทองถิน่ แลวสมาชิกสภาทองถิน่ มาเลือกตัง้ กันเองเพือ่ เขามาเปน
ส.ว. นี่คือหลักการสําคัญ สวนจะมีสมาชิกจํานวนเทาไหร หรือจะแบงเขตเลือกตั้งอยางไร ใหออกเปน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด ซึ่งทุกอยางในรัฐธรรมนูญป ค.ศ ๑๙๕๘ ของประเทศฝรั่งเศสจะ
เปนในลักษณะเชนนี้ เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสจึงมีเพียง ๘๐ – ๙๐ มาตราเทานั้น
ยอนกลับมาที่คําถามวาในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยที่ผานมานั้นมีปญหาและ
อุปสรรคอยางไรบาง ปญหานั้นมีแนนอนครับถาเราจะทําประชามติกันจริง ๆ และถาตองการไดเสียงที่
ชัดเจนของประชาชน รัฐธรรมนูญนั้นควรตองสั้นกระชับและมีเฉพาะหลักการใหญ ๆ ที่สําคัญเทานั้น
ถาวางหลักการใหญไวในรัฐธรรมนูญไดแลว จึงไปออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึง่ จะออกมาอยางไร
ก็ไมมที างทีจ่ ะขัดกับหมายแมบทไดถา หลักการนัน้ ดีแลว เพราะฉะนัน้ ปญหาของการออกเสียงประชามติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ
ประการแรก รัฐธรรมนูญฯ มีความยาวเกินไปประชาชนไมสามารถที่จะทําความเขาใจ
ได ดี พ อทุ ก มาตรา ฉะนั้น ประชาชนก็ จ ะถู ก ครอบงํ า โดยทํ า ให เชื่ อ ว า รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ดี ห รื อ ไม ดี
ถูกหรือผิด ซึ่งที่ผานมาจะเห็นไดวามีคนบางกลุมออกมาเรียกรองใหควํ่ารัฐธรรมนูญ แตอีกกลุมหนึ่ง
ออกมาเรียกรองใหรับรัฐธรรมนูญ แลวบังเอิญในชวงเวลานั้นเริ่มมีความแตกแยกทางการเมือง มีการ
แบงแยกเปนสี แตละสีตางก็ออกมาเรียกรองจะใหเปนอยางนั้นอยางนี้ ซึ่งตรงนี้จะตางจากเมื่อตอนที่
รางรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ทีผ่ มจําไดจะมีเพียงสีเขียวเทานัน้ ทีอ่ อกมารณรงคใหมกี ารรางรัฐธรรมนูญใหม
ซึ่งตอนนั้นก็มีบทบัญญัติเรื่องประชามติเชนกัน แตกําหนดไววาหากรัฐสภาไมเห็นกับรางรัฐธรรมนูญ
จึงคอยนําไปใหประชาชนออกเสียงแสดงประชามติ เมื่อรัฐสภารับรัฐธรรมนูญนั้นแลวจึงไมมีการทํา
ประชามติ ฉะนัน้ เมือ่ ตอนรางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ จึงไมมใี ครตอตานเพราะมีวธิ กี ารนําเสนอทีด่ มี าก
ซึง่ ตอนนัน้ ยังจําไดวา ตนเองไดทาํ วิจยั ใหกบั หนวยงานของรัฐแหงหนึง่ และทําใหกบั คุณหมอประเวศ วะสี
ที่ออกไปเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องประชามติโดยเริ่มมีการใหความรูกับประชาชนวาในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมควรจะมีอะไรบางที่เปนประโยชนกับประเทศ เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะพอมองเห็นภาพ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึง่ มีการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนมาตลอด การทํา
ประชามติจึงไมมีความจําเปน
ประการที่สอง เราจะเห็นไดวา ตัวสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ เองก็ดี
หรือการรัฐประหารก็ดี ตางก็เปนเรื่องที่ขัดแยงกันและขัดใจคนบางกลุมเพราะการทํารัฐประหารแลว
มาฉีกรัฐธรรมนูญทีด่ ีทสี่ ุดของประเทศไทยฉบับหนึ่งไปโดยไมมีคําตอบ ทําใหทุกอยางจบสิ้นลงตองมา
รางรัฐธรรมนูญกันใหม
ประการทีส่ าม รัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ เขียนขึ้นมาภายใตบรรยากาศที่รบี เรงภายใตเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมืองที่มีความเห็นแตกแยกกันจึงแตกตางจากรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ แมวา
จะมีการพยายามทําใหเหมือนแตก็ไมใช เพราะคนที่มารางรัฐธรรมนูญตางก็มีทมี่ าซึ่งแตกตางกัน
กลาวคือสวนหนึ่งมาจากการสรรหาจากนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ อีกสวนหนึ่งมาจากการ
แตงตัง้ โดย คณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติ (คมช.) ทีเ่ ห็นวาบุคคลนัน้ มีความรูความสามารถทีจ่ ะ
รางรัฐธรรมนูญได ซึ่งบางคนเมื่อเปน ส.ส.ร. ไดไมกี่วันก็ถูกศาลพิพากษาจําคุก ลมละลาย หรือทุจริต
ก็ตองสิ้นสุดจากการเปน ส.ส.ร. ไป แลวตองตั้งคนใหมเขามาแทน เมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว
ในมาตรา ๓๐๙ ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการนิรโทษ
กรรมก็ไมมีใครรูว า มีท่มี าจากไหนและไมมใี คร
ตอบได เพราะฉะนั้นตัวรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐
จึงเปนรัฐธรรมนูญที่ไมสะอาด การออกเสียง
ประชามติจงึ เปนกระบวนการฟอกรัฐธรรมนูญ
ให ส ะอาดเท า นั ้น เอง ซึ ่ง กระบวนการที ่
ผูรางรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) ป ๒๕๔๙
ได กํ า หนดให ตั ้ง ส.ส.ร. ขึ ้น มาทํ า หน า ที ่
รางรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ผูรางรัฐธรรมนูญนั้นมองเห็นแลววาจะตองถูกตั้งคําถามวารัฐธรรมนูญฯ
ป ๒๕๕๐ นัน้ มีทมี่ าไมถูกตองไมใสสะอาดจึงตองการใหประชาชนออกเสียงประชามติ เพราะฉะนั้น
การออกเสียงประชามติทถี่ ูกนํามาใชเมือ่ ป 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 ผมวารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ อาจจะไมผา นการทําประชามติดว ยซํ้าไปเพราะประชาชน
สวนใหญจะคุนเคยกับรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งวันนั้นเราอาจจะไดรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ กลับมา
แบบเดิมก็ได
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ฉะนั้นผมถือวากระบวนการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ ที่เกิดขึ้นมานั้น
เปนกระบวนการทีไ่ มใชประชามติในความหมายแบบตะวันตกไมควรจะนับดวยซํา้ วาเปนการออกเสียง
ประชามติเพราะวาเราไมเคารพกฎกติกาอะไรเลย ตั้งแตหลักเกณฑในการออกเสียงประชามติ
กระบวนการทุกอยางทุกขั้นตอน แมกระทั่งในภายหลังที่นึกอยากจะแกไขรัฐธรรมนูญฯ ก็แกโดยที่ไม
ไดนกึ เลยวาเราไดทาํ ประชามติไปแลว ซึง่ ถาไมดกี ค็ วรแกไขเสียแตตอนนัน้ ไมใชมาแกไขเมือ่ ผานการทํา
ประชามติไปแลว ซึง่ ตรงนีผ้ มคิดวาไมถกู ตอง อยางในยุโรปบางประเทศ เชน ฝรัง่ เศสกฎหมายทีม่ าจาก
การออกเสียงประชามติจะอยูใ นระดับทีส่ งู กวากฎหมายทีม่ าจากรัฐสภาดวยซํา้ ไป เพราะถือวาประชาชน
ใหความเห็นชอบรวมกันอีกรอบหนึ่ง สถานะของกฎหมายจึงสูงกวา และในบางครั้งถามีการขัดแยงกัน
ระหวางกฎหมายที่ผานการทําประชามติกับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ศาลอาจ
จะตีความวากฎหมายที่มาจากประชาชนอยูในลําดับศักดิ์ที่สูงกวาดวย
จุลนิติ : ตามทีฝ
่ า ยการเมืองไดมกี ารเสนอใหมกี ารจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมโดย
ไมไดมก
ี ระบวนการในการขอประชามติเปนเบือ
้ งตนกอน (การแกไขเพิม
่ เติมรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติ ใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสมหรือไม เพียงใด
ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถาจะใหมกี ารแกไขรัฐธรรมนูญฯ ใหดแี ละเหมาะสมจริงนัน้ ตองบอกวา

กฎหมายนัน้ มาอยางไรก็ตอ งไปอยางนัน้ กลาวคือ ถากฎหมายนัน้ มาโดยวิธกี ารออกเสียงประชามติหาก
จะยกเลิก หรือแกไขก็ตองทําประชามติ ตองถามคนทั้งประเทศที่เขาลงประชามติกอนวาควรจะแกไข
หรือไม เวนแตจะเปนการแกไขเล็กนอยที่ไมกระทบโครงสรางหรือสาระสําคัญของกฎหมายนั้นจะไม
ทําประชามติกไ็ ด แตถา เปนการแกไขเนือ้ หามากและกระทบโครงสรางก็ตอ งทําประชามติ ฉะนัน้ ถาเรา
ยึดหลักการนี้ก็ไมควรจะมีระบบการออกเสียงประชามติดวยซํ้าไปเพราะจะสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดทําประชามติมาก
การแกไขรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น๕ อาจจะไม
คอยมีประเด็นมากเทาไหร แตกเ็ ปนทีน่ า สงสัยเหมือนกันวาการแกไขหลักเกณฑเกีย่ วกับการเลือกตัง้ นัน้
จะถือวาเปนการแกไขในสวนสาระสําคัญหรือไมก็ไมทราบ แตในเวลานั้นไมมีการออกเสียงประชามติ
ฉะนัน้ จึงถือวาทําประชามติเฉพาะในตอนรับรัฐธรรมนูญเทานัน้ เอง สวนเวลาแกไขนัน้ จะทําเชนไรก็แลว
แตไมตองออกเสียงประชามติก็ได
สําหรับผมแลวประเด็นคําถามนีผ้ มเห็นวาไมถกู ตองทีร่ ฐั ธรรมนูญฯ ซึง่ มาจากการทําประชามติ
การจะแกไขก็ตอ งทําประชามติ ไมใชจะแกไขหรือยกเลิกโดยรัฐสภาเทานัน้ แตถา ถามวาควรทําประชามติ
หรือไม สําหรับผมแลวคิดวาไมควรทําเชนกัน เพราะก็อยางที่ผมบอกวาทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ๒ ครั้ง
คือ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๙๓ – ๙๘) และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) เกี่ยวกับ
การทําหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา (มาตรา ๑๙๐).
๕
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เนือ่ งจากการทําประชามติในแตละครัง้ จะสิน้ เปลืองงบประมาณมากจึงไมควรทีจ่ ะมีการทําประชามติ
กันบอย ๆ เพราะบางครั้งเมื่อทําประชามติไปแลวไมนานก็ตองมาเลือกตั้งกันใหมทําใหตองเสียเงิน
งบประมาณที่ใชไปกับการเลือกตั้งอีกเยอะแยะมากมาย ลองนึกดูวา ถาเราตองทําประชามติในการแกไข
รัฐธรรมนูญในครั้งนี้วาจะใหมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม เราก็จะเสียงบประมาณไป
กับการทําประชามติกวาสองพันลานบาท ถาสมมติวา ส.ส.ร. เขียนวาถารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับแลว
ใหยุบสภา และเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต
วั น ยุ บ สภา เราก็ ต  อ งเสี ย งบประมาณไปกั บ
การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะตองใชเงินในการ
เลือกตั้งเปนหมื่นลานภายในระยะเวลาสิบสองเดือน
ซึ่งมันไมใชไมควรจะเปนแบบนั้น ผมเคยไป
บรรยายหลายที ่แ ต ม ีค นบอกว า ผมตี ร าคา
ประชาธิปไตยเปนตัวเงินเทานั้น ผมก็บอกวามัน
ไมใชหรอก เพราะถาเราดูการออกเสียงประชามติ
ที่ผา นมาการทําประชามตินนั้ จะไดความเห็นจากประชาชนจริงหรือไมกไ็ มรู แตสาํ หรับผมคิดวาไมไดรบั
ความจริงแนนอน เพราะคิดวารัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ นั้นยาวเกินไปมีเนื้อหามากถึง ๓๐๙ มาตรา
ซึ่งคงไมมีประชาชนคนใดอานทั้งหมดทุกมาตราเปนแน ฉะนั้นคนที่มาลงประชามติเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ตาม ตางก็ลงประชามติตามความคิดของตัวเองโดยไมไดดูหรืออานรัฐธรรมนูญมาแตอยางใด
หรือบางคนอาจจะดูมาบางแตกน็ อ ยมาก เพราะฉะนั้นจะถือวาการทําประชามติทุกคนเห็นดวยทั้งหมด
คงไมใช
ถาเราทําแบบรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๔๐ ซึ่งในตอนนั้นจะเห็นไดวาไดมีคณะกรรมการรับฟง
ความคิดเห็นไปตามจังหวัดตาง ๆ แลวนําผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ
มาสรุปอีกครั้งหนึ่งวาประชาชนเห็นดวยหรือไมกับรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ เมื่อสรุปแลวก็มีการลงพิมพ
ในหนังสือพิมพเพื่อชี้แจงใหประชาชนทราบวาในแตละจังหวัดแตละภูมิภาคประชาชนมีความเห็น
ในประเด็นนี้อยางไร แลวนําประเด็นความเห็นของประชาชนนั้นไปเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ
ผมวาอยางนี้ทําไดและดีกวาการทําประชามติดวยซํ้าไป เพียงแตตองใหกระบวนการเปนไปในทางที่
กวางขึ้นเทานั้นเอง เพราะการทําประชามติทายที่สุดแลวก็คือพิธีกรรมนั่นเอง
จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการออกเสียงประชามติสาํ หรับประเทศไทยสามารถสะทอนถึง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ
ศ.ดร. นันทวัฒนฯ : ถาจะมีการออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับใหมก็คงจะเหมือน

เดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะการทําประชามติกเ็ ปนเพียงกระบวนการแคน้นั เอง ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมจะตองเขียนใหละเอียดชัดเจนวาจะใหมีการออกเสียงประชามติในเรื่องอะไรบาง เชน กฎหมาย
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ทีม่ าจากการเขาชือ่ เสนอกฎหมายโดยประชาชนตองมีการทําประชามติหรือไม หรือจะใหเปนเชนไร
ก็ตองกําหนดใหชัดเจน แตสาํ หรับผมแลวคิดวาการทําประชามติไมใชเรือ่ งใหญทจี่ ะตองกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ แตในวันนี้คงไปคัดคานหรือตานทานอะไรไมไดแลวเพราะไดมีการทําประชามติมาครั้งหนึ่ง
แลวซึ่งถาไปคัดคานก็เหมือนจะเปนการไปจํากัดหรือตัดสิทธิของประชาชน ฉะนั้นที่มีอยูเ ชนเดิมก็ดแี ลว
ไมมีปญหาอะไร เพราะเปนแคกระบวนการเทานั้นเอง

ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ แก ไขนี ้อ าจจะต อ งเขี ย นกํ า หนดไว เ ลยว า ถ า สมมติ ว  า มีก ารแก ไข
รั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที ่ก ระทบถึ ง สาระสํ า คั ญ หรื อ หลั ก การสํ า คั ญ ทีม่ ี อ ยู ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นั ้น จะต อ ง
ให ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ ก  อ น เพราะในเมื ่อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป ๒๕๕๐ จะต อ งผ า น
กระบวนการออกเสียงประชามติ ฉะนั้นในการแกไขที่กระทบถึงสาระสําคัญที่มีอยูในรัฐธรรมนูญ
ก็ ต  อ งให ป ระชาชนออกเสี ย งประชามติ ด  ว ย โดยอาจจะต อ งเขี ย นเป น หลั ก การใหม เ พิ ่ม เติ ม
เขามาในรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งถาเราเคารพหลักเจตนารมณของประชาชนหรือหลักประชาธิปไตย
ในทางตรงแลว เมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางไรก็ตอ งปฏิบตั ติ ามนั้น เชน สมมติวา รัฐธรรมนูญฉบับแกไข
เพิ่มเติมนี้กาํ หนดไววา นักการเมืองที่ทุจริตคอรรปั ชันเมื่อศาลไดมีคาํ พิพากษาแลว หามอภัยโทษเด็ดขาด
ไมวากรณีใด ๆ ซึง่ ตรงนีผ้ มคิดวาควรจะเขียนกําหนดไวในรัฐธรรมนูญเลยวาหามออกเสียงประชามติ
ซึ่งถากฎหมายเขาสูสภาแลวหากสภาแกไขก็ขัดกับเจตนารมณของการออกเสียงประชามติตั้งแตตน
เพราะรัฐธรรมนูญตองมีหลักการมีเจตนารมณที่สําคัญ ถาประชาชนเห็นดวยแลวเวลาจะแกไขก็ตองให
ประชาชนเห็นดวยเชนกัน
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รองศาสตราจารย ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

๑

“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุลนิติ : แนวความคิด ที่มา และหลักการของการ
ออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) นั้น มีความเปนมา
และความสําคัญอยางไร
รศ. ดร. สิ ริ พ รรณฯ : การออกเสี ย งประชามติ

(Referendum) เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการปกครองตามหลัก
“ประชาธิปไตยโดยตรง” (Direct Democracy) อันเปนรูปแบบที่
เปดโอกาสใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไดเขามามีสว น
รวมในการตัดสินใจในเรื่องทีม่ ีความสําคัญและยากตอการตัดสินใจ
โดยระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่
สมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชนเห็นวาเปนประเด็นที่สาํ คัญ
เกินกวาจะใหผูแทนเปนผูตดั สินใจหรือ ผลของการตัดสินใจนั้นยากที่
จะเปนทีย่ อมรับของทุกฝาย ก็จะมีการคืนอํานาจในการตัดสินใจให
แกประชาชนชั่วคราว
โดยรูปแบบการออกเสียงประชามติสามารถแบงได ๒ ประเภท
คือ ประชามติที่เสนอโดยผูแทนประชาชนซึ่งก็คอื ฝายนิติบัญญัติ
หรือฝายบริหาร (Legislative referendum) ซึง่ ใหอาํ นาจรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเปนผูเ สนอใหมีการออกเสียงประชามติ อันเปน
รูปแบบเดียวกับรูปแบบการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ และ
ประชามติที่เสนอโดยประชาชน (Popular Referendum)
ซึ ่ง ให อ ํา นาจประชาชนเป น ผูเ สนอให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ
สําเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, M.A. (Comparative Politics) Johns Hopkins University,
Ph.D. Kyoto University. ปจจุบันดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๑
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ในเรื่องใด ๆ ที่ประชาชนเห็นวาควรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง ตัวอยางเชน การเสนอใหมกี าร
ออกเสียงประชามติของประชาชนชาวซูรคิ (Zurich) ประเทศสวิตเซอรแลนดเมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๑ วาจะยัง
ยอมใหการชวยเหลือในการฆาตัวตาย (Assisted Suicide) ซึ่งเปนเรื่องถูกกฎหมายมาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๑
ยังเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายอยูหรือไม (สําหรับในสวิตเซอรแลนด อนุญาตเพียงการชวยเหลือ
ในรูปเครื่องมือ เชน ยา แตไมอนุญาตใหแพทยหรือผูอื่นเปนผูลงมือกระทํา)
ทั้งนี้ ประเด็นที่จะสามารถนํามาจัดทําประชามติได มีเกณฑพิจารณาสําคัญ คือ
๑) ตองเปนเรือ่ งที่มีความสําคัญอยางสูง แตควรหามเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมายการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญากับตางประเทศ และการอภัยโทษตัวบุคคล เพื่อมิใหการออกเสียง
ประชามติทับซอนกับการเลือกตั้งหรือการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเพื่อปองกันมิให
ผูมีอํานาจไดใชกระบวนการออกเสียงประชามติสรางความชอบธรรมในการเขาสูตาํ แหนงหรือการรักษา
สถานภาพตําแหนงของตนเอง
๒) ขอความทีจ่ ะขอความเห็นตองชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะทําใหผมู สี ทิ ธิออกเสียงสามารถตัดสิน
ใจวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องนั้นได
โดยเงื่อนไขที่รฐั ตองดําเนินการ คือ ตองเปดโอกาสใหผเู ห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทํา
ประชามติไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตองนําผลการออกเสียงประชามติไปดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่มาลงประชามติ
จุลนิติ : หากพิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซงึ่ ไดเคยมีบัญญัติไว ใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการออกเสียงประชามติของนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของทานมีความเห็น
วามีประเด็นเรื่องใดที่สมควรจะไดนาํ มาปรับใชหรือเปนแนวทางในการพิจารณาปรับปรุง
การออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รศ. ดร. สิริพรรณฯ : เมือ่ พิจารณาหลักการออกเสียงประชามติซงึ่ ไดเคยมีบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวาทีผ่ านมายังมีการเปดชองใหมีการ
ออกเสียงประชามตินอย ทั้งนี้ หากจะเปรียบเทียบกับหลักการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
แลว และนํามาเพือ่ ปรับปรุงการออกเสียงประชามติของประเทศไทยใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นัน้
อาจพิจารณาได ๒ ประการ ดังตอไปนี้
ประการที่ ๑ การนําหลักการออกเสียงประชามติมาปรับใชในระดับทองถิ่น
การออกเสียงประชามติในระดับทองถิน่ นัน้ มีความสําคัญตอการพัฒนาทองถิน่ เปนอยางมาก
เนือ่ งจากประชาชนในทองถิ่นนั้นจะเปนผูทีร่ ูและเขาใจปญหาในทองถิ่นดีทีส่ ุด ในทีน่ ี้ขอยกตัวอยาง
ประเทศสวิตเซอรแลนดซึ่งเปนประเทศที่ถือไดวาเปนตัวอยางของการออกเสียงประชามติโดยเฉพาะ
ในระดับทองถิ่น ทั้งนี้ เปนผลมาจากประเทศสวิตเซอรแลนดไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งจํานวน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป สามารถเขาชื่อกันเพื่อใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
เกีย่ วกับกฎหมายหรือการดําเนินกิจการใด ๆ ของรัฐได ตัวอยางเชน การออกเสียงประชามติของ
ประชาชนในตําบล Riehen ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเรื่องที่นายกเทศมนตรีไดมีนโยบายดึงดูด
นักทองเที่ยวโดยไดเชิญศิลปนมาทํางานศิลปะในเมือง และไดมีการนําผามาคลุมตนไมออกมาเปน
งานศิลปะแบบโมเดิรนอารต (modern art) ซึ่งปรากฏวาทําให Riehen เปนทีร่ ูจักของนักทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น นายกเทศมนตรีจงึ ตองการตอบแทนศิลปนดวยการซื้อรูปภาพซึ่งมีราคาคอนขางสูงเพื่อนํา
มาติดไวท่ีศาลากลาง แตปรากฏวาประชาชนของ Riehen ไมเห็นดวยกับนายกเทศมนตรี จึงไดเสนอให
มีการออกเสียงประชามติวาจะอนุมัติใหนายกเทศมนตรีซื้อรูปภาพดังกลาวหรือไม ซึ่งผลการออกเสียง
ประชามติ ประชาชนไมเห็นชอบใหซื้อภาพดังกลาวเนื่องจากตางมีความเห็นวาควรนําเงินจํานวนนั้น
ไปสรางหองสมุดประชาชนหรือขยายบริการของโรงพยาบาลซึ่งจะเปนประโยชนตอประชาชนมากกวา
ดังนั้น จึงควรกําหนดเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการมีสว นรวมทางการเมืองโดยตรง
ดวยการใหสทิ ธิประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอขอใหมกี ารออกเสียงประชามติในเรื่องที่มผี ลกระทบ
ตอประชาชนเพื่อเปดโอกาสใหมกี ารนําหลักการทําประชามติมาปรับใชในระดับทองถิ่นได ซึ่งจะชวย
ใหประชาชนในแตละพื้นที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายหรือวางกฎเกณฑที่เปน
ประโยชนตอทองถิ่นของตนไดอยางเหมาะสมมากขึ้น
ประการที่ ๒ ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ
การทีร่ ัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๕ กําหนดใหการออกเสียงประชามติอาจจัดใหเปนการ
ออกเสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออก
เสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได นั้น ทําใหการนําผลการ
ออกเสียงประชามติไปบังคับใชในบางกรณียงั ขึ้นอยูกบั การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจสงผล
ใหประชาชนขาดศรัทธาในการออกเสียงประชามติ และอาจจะกลายเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยที่ไมไดเกิดประโยชนใด ๆ อันเปนแนวทางที่แตกตางกับการออกเสียงประชามติของตางประเทศ
ทีส่ วนใหญจะกําหนดใหผลของการออกเสียงประชามติมีผลผูกพันและบังคับใชทันที เชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งการออกเสียงประชามติสามารถทําไดในระดับมลรัฐเทานั้น ไดกําหนดใหเมื่อการ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ออกเสียงประชามติเสร็จสิ้นแลวตองนําผลของการออกเสียงประชามติมาบังคับใชภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดมีการประกาศแจงผลการออกเสียงประชามติ เปนตน
ประการที่ ๓ การออกเสียงประชามติตอรางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน
เนือ่ งจากการพิจารณารางกฎหมายทีเ่ สนอโดยประชาชนของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ กําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ ทําให
รางกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนตองผานกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง ซึ่งเนื้อหาของ
กฎหมายทีเ่ สนอโดยประชาชนและผานการพิจารณาของรัฐสภาอาจไมตรงกับเจตนารมณของประชาชน
ผูเขาชื่อเสนอรางกฎหมายได ในขณะที่ประเทศสวิตเซอรแลนดไดกําหนดใหรางกฎหมายที่เสนอโดย
ประชาชน ตองผานการออกเสียงประชามติเทานัน้ ซึง่ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเปนผูต ดั สินใจ
ในขัน้ ตอนสุดทายวาจะยอมรับรางกฎหมายทีม่ ผี เู ขาชือ่ เสนอกันมานัน้ หรือไม นอกจากนีห้ ากรัฐสภา
จะแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมายทีเ่ สนอโดยประชาชนแลว ก็จะตองใหประชาชนออกเสียงประชามติ
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
จุลนิติ : ในการออกเสียงประชามติของประเทศไทยทีผ
่ า นมา กลาวคือ กรณีการ
ใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ซึ่ง
เปนการออกเสียงประชามติครั้งแรกสําหรับประเทศไทยนั้น ในทัศนะของทานเห็นวายังมี
สภาพปญหาหรืออุปสรรคอยางไรบาง รวมทั้งขอควรปรับปรุงแกไข
รศ. ดร. สิ ริ พ รรณฯ : จากสาระสําคัญของการออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถตั้งขอสังเกตซึ่งอาจถือเปนขอจํากัดของการออกเสียงประชามติ
ครั้งนี้ได ๓ ประเด็น ดังนี้
ประการที่ ๑ ประเด็นในการออกเสียงประชามติ
การออกเสี ย งประชามติ เ พื่ อ ให ป ระชาชนได พิ จ ารณาว า จะเห็ น ชอบหรื อ ไม เ ห็ น ชอบกั บ
รางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางขึ้นทั้งฉบับ เปนการออกเสียงประชามติที่ผิดหลักการ
ในการออกเสียงประชามติ กลาวคือ การกําหนดประเด็นในการออกเสียงประชามติตองทําใหสั้น
ชัดเจน และเขาใจงาย ตัวอยางเชน จะอนุญาตใหมีการทําแทงเสรีหรือไม หรือจะยอมรับการแตงงาน
ของคนรักรวมเพศหรือไม เปนตน ซึ่งเปนคําถามลักษณะตรงไปตรงมา แตประเด็นในการออกเสียง

๒๖

P23-30.indd 26

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/22/2012 2:46:57 PM

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การออก ย งประชามติ ใ นต า งประเทศ จะมีก ระบวนการที ่ใ หท งั ้ ฝา ยทีเ่ ห็น ด ว ย
การออกเสี
และไม
แล
ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทียมกันและภายใตทรัพยากร
ที่ ใกลเคียงกันในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน

ประชามติครั้งทีผ่ านมาเปนไปไมไดทีป่ ระชาชนจะเขาใจเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญที่นํามาให
ลงประชามติทั้ง ๓๐๙ มาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเผยแพรราง
รัฐธรรมนูญ ๑๙ วัน กอนออกเสียงประชามติ ดังนั้น การออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบ
รัฐธรรมนูญ จึงควรกําหนดเฉพาะประเด็นทีจ่ ะมีการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกทีม่ ีความสําคัญเทานั้น
ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณไดชัดเจนมากกวา
ประการที่ ๒ เงื่อนไขในการนําผลการออกเสียงประชามติไปบังคับใช
การออกเสียงประชามตินัน้ ตองทําใหประชาชนที่ไปออกเสียงรูวาถาเขาเลือกแบบนี้แลวจะได
อะไร หรือถาเลือกอีกแบบหนึง่ แลวจะไดอะไร เพราะฉะนัน้ การกําหนดเงือ่ นไขวา “ในกรณีหากเสียงขางมาก
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่ไดเคยประกาศใชบงั คับมาแลวฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญตอไป” จึงทําใหการออกเสียงประชามติ
ในครั้งนีเ้ ปนการออกเสียงประชามติทีไ่ มเปนธรรม และเอาเปรียบประชาชนซึง่ มีสิทธิออกเสียง
โดยไมมที างเลือกอืน่ มากกวารับ ๆ ไปกอน เนือ่ งจากหากไมรบั อาจจะไดรฐั ธรรมนูญฉบับทีเ่ ลวรายกวา
หรือการอางการเลือกตั้งเปนตัวประกัน เชน การอางวาควรออกเสียง “เห็นชอบ” เพื่อใหมีการเลือก
ตั้งตอไปทั้งที่ไมเกี่ยวของกัน เพราะอยางไรก็ตอ งมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญเพื่อจัดการเลือกตั้งอยูแลว
ประการที่ ๓ การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ ไมมกี ารระบุหลักเกณฑ
และวิธกี ารในการเปดโอกาสใหท้งั ฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญไดแสดงความคิดเห็น
อยางเทาเทียมกัน ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญของการออกเสียงประชามติที่จะตองมีกระบวนการในการ
สรางความรับรูในทุกดานใหแกประชาชน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงประชามติ
ในเรื่องนั้น แตไดกาํ หนดไวเพียงวาใหสภารางรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเปนผูจดั ทํารางรัฐธรรมนูญและมีหนาที่ตอ ง
รณรงคใหประชาชนเห็นชอบ) ทําหนาที่เผยแพรรา งรัฐธรรมนูญที่จดั ทําขึ้นใหมน้นั มีสาระสําคัญอยางไร
และมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อยางไรเทานั้น ทําใหการ
ออกเสียงประชามติในครั้งที่ผา นมาประชาชนสวนใหญจงึ ยังคงไดรบั ขอมูลเพียงดานเดียว และไมคอ ย
ไดมีโอกาสรับทราบถึงขอดีและขอเสียของรางรัฐธรรมนูญมากนัก
ในขณะทีก่ ารออกเสียงประชามติในตางประเทศ จะมีกระบวนการทีใ่ หทงั้ ฝายทีเ่ ห็นดวยและ
ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติไดมีโอกาสเทาเทียมกันและภายใตทรัพยากรที่ใกลเคียงกัน
ในการนําเสนอขอดีและขอเสียของฝายตน เชน การออกเสียงประชามติในประเทศฝรั่งเศส จะตองมี
การตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอํานาจรัฐบัญญัติวา ดวยการออกเสียงประชามติอีกครั้ง เพื่อกําหนด
รายละเอียดในการออกเสียงประชามติในแตละเรื่อง เชน งบประมาณในการออกเสียงประชามติ
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

องคกรผูรับผิดชอบในการออกเสียงประชามติ การลงทะเบียนเพื่อรับเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
นําเสนอความคิดเห็นของทั้งฝายเห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวยในการออกเสียงประชามติในเรื่องนั้น ๆ
หรือการออกเสียงประชามติในประเทศสหรัฐอเมริกา จะตองมีการจัดเวทีประชาพิจารณ (Pubic
Hearing) แสดงความคิดเห็นในระดับทองถิ่น เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาประชาชนสามารถตัดสินใจ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี
จุลนิติ : ตามที่ฝายการเมืองไดมีการเสนอใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยไม ไ ด มี ก ระบวนการในการขอประชามติ เ ป น เบื้ อ งต น ก อ น (การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑) โดยนําไปสูก ารยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดผานการออกเสียงประชามติใหความ
เห็นชอบจากประชาชนแลวนั้น ในทัศนะของทานเห็นวามีความถูกตองหรือเหมาะสม
หรือไม เพียงใด
รศ. ดร. สิ ริ พ รรณฯ : ความจริ ง แล ว เรื่ อ งนี้ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ซึง่ กําหนดเปดชองใหมกี ารเสนอแกไขรัฐธรรมนูญ
ได ๓ ชองทาง คือ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา (สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา) และประชาชน
(ประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมนอ ยกวา ๕๐,๐๐๐ คน) แตเนือ่ งจากบทบัญญัตดิ งั กลาวไมไดกาํ หนดบังคับ
ไววาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองทําประชามติเปนเบื้องตนกอน เพราะฉะนั้นฝายที่มีการเสนอ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็เลยไมมีความจําเปนตองไปขอทําประชามติกอน
แตเห็นวารัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ กําหนดเปดชองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญงายเกินไป
ซึ่งเปนผลทําใหรัฐธรรมนูญขาดความศักดิ์สิทธิ์ อันเปนแนวความคิดที่ตรงกันขามกับในตางประเทศ
ซึ่งจะกําหนดใหกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นกระทําไดคอนขางยาก เชน การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสจะกําหนดใหการเสนอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตอง
ใชคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของรัฐสภา เปนตน
ดังนั้น จึงควรมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๙๑ ใหกระบวนการเสนอแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทําไดยากขึน้ ดวยการใชเสียงขางมากเด็ดขาด (Super Majority) ตัวอยางเชน
การกําหนดใหการเสนอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะตองใชคะแนนเสียงของสมาชิกไมนอ ยกวา ๓ ใน ๔
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องรัฐสภา ซึง่ ในรัฐสภามีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ๕๐๐ คน
รวมกับจํานวนสมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน รวมเปนจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด ๖๕๐ คน ซึ่งจํานวน
ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ ๖๕๐ คน เทากับวาการจะเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดจะ
ตองใชคะแนนเสียงจากสมาชิกรัฐสภาไมนอยกวา ๔๘๘ คน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ จํานวนสมาชิก
ของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนัน้ ไมสามารถทีจ่ ะเสนอใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญได เปนตน
ซึ่งจะทําใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแตละครั้งไดรับฉันทามติจากหลายฝาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

สํา หรั บ ประเด็ น ทีว่  า ควรจะต อ งมีก าร
ออกเสี ย งประชามติ ก อ นมี ก ารแก ไขเพิ ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันซึ่งไดผานการลงประชามติ
จากประชาชนมาแลวหรือไม โดยมารยาทและโดย
หลัก สากลแล ว รั ฐ ธรรมนู ญ ทีผ่ า นการออกเสี ย ง
ประชามติมาแลว แมจะเปนประชามติที่ไมถูกตอง
ตามหลั ก สํา คั ญ ของการออกเสี ย งประชามติ
การจะแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก ก็ควรจะตองมีการ
ออกเสี ย งประชามติ ก อ น แต มี ข อ สั ง เกตว า ถ า
ออกเสียงประชามติเพื่อขอความเห็นชอบกอนจะ
มีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนัน้ อาจทําใหไม
เห็นภาพวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก
รัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องใดบาง ซึ่งก็จะทําใหประเด็นในการออกเสียงประชามติมีความคลุมเครือ
เหมือ นดั ง เช น การออกเสี ย งประชามติ ค รั ้ง ทีผ่  า นมา เพราะฉะนั ้น จึ ง เห็ น ว า ควรนํ า บทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญเฉพาะในเรื่องสําคัญ ๆ ทีย่ ังมีการถกเถียงกันอยางกวางขวางมากําหนดเปนประเด็น
ในการออกเสียงประชามติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะไมเกิน ๕ ประเด็น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับจะมีหลักการที่คลายกัน แตจะมีเรื่องถกเถียงสําคัญ เชน ระบบ
ตรวจสอบ ถวงดุล ที่มาขององคกรตามรัฐธรรมนูญ จะใหมีการยุบพรรคหรือไม และการมีสวนรวมของ
ประชาชน เปนตน
จุลนิติ : บทสรุป และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนและขอคิดคํานึงสําหรับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหการออกเสียงประชามติสาํ หรับประเทศไทยสามารถสะทอนถึง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนไดและสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียง
ประชามติ
รศ. ดร. สิริพรรณฯ : โดยสวนตัวอยากใหมีการออกเสียงประชามติในสังคมไทยมากขึ้น

เนื่องจากการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินั้น จะเปนกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตยที่ดีที่สุด
ของประชาชน กลาวคือ ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งประชาชนจะไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุด ซึ่งมากกวา
เรียนรูในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน เพราะวาในระหวางการออกเสียงประชามติจะมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของมากมาย และเชื่อวาทุกครั้งทีม่ ีการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ
จะทําใหประชาชนจะฉลาดขึ้นดวย แตอยางไรก็ตาม การออกเสียงประชามติเปนเชนเดียวกับเรื่องทั่วไป
ที่มีทั้งขอดีและขอเสีย มีทั้งคุณประโยชนและโทษ ขึ้นอยูกับเจตนารมณของผูจัดใหมีการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้งสถานการณแวดลอมในขณะนั้น บางครั้งอาจทําใหการดําเนินการในบางประการ
ตองลาชาออกไป หรือการออกเสียงประชามติซึ่งถือเสียงขางมากเปนสําคัญอาจทําใหเสียงขางนอย
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“การออกเสียงประชามติ (REFERENDUM) :
ประสบการณของไทยกับตางประเทศ”

ถูกละเลยได ตัวอยางเชน กรณีสตรีชาวสวิตเซอรแลนดเพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งเมื่อประมาณป ค.ศ. ๑๙๖๐
ทั้งนี้ เปนเพราะรัฐธรรมนูญดั้งเดิมของประเทศสวิตเซอรแลนดกําหนดใหสิทธิเลือกตั้งแกผูชาย
เทานัน้ และการจะแกไขรัฐธรรมนูญตองทําโดยการลงประชามติเทานั้น หรือการออกเสียงประชามติ
หามชาวยิวในประเทศสวิตเซอรแลนดประกอบพิธีกรรมบางเรื่อง ซึ่งเมื่อลงประชามติชาวยิวก็ตองแพ
เพราะมีจํานวนประชากรนอยกวา เปนตน
ดังนั้น การออกเสียงประชามติจะสามารถสะทอนถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน
และสมตามเจตนารมณของหลักการออกเสียงประชามติได นอกจากตองพิจารณาถึงหลักสําคัญของ
การออกเสียงประชามติแลว ยังจะตองคํานึงถึงขอเสียของการออกเสียงประชามติดวย กลาวคือ
การออกเสียงประชามติตองดําเนินการดวยความจริงใจ มีกระบวนการและระเบียบปฏิบัติในการ
ออกเสียงประชามติแตละเรือ่ งที่ชัดเจน และที่สําคัญที่สุดตองทําใหประชาชนสามารถไปใชสิทธิ
ออกเสียงประชามติดวยความรูความเขาใจในประเด็นการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองเขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมาดวย
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิม่ เติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายทีด่ นิ )
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน) ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
กระทรวงมหาดไทยเสนอวา
โดยทีห่ ลักเกณฑการออกโฉนดทีด่ นิ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชนใชบงั คับมาเปนเวลานาน
และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนทไี่ มเหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ทำใหเกิดปญหาทีม่ ีผลกระทบตอประชาชนซึ่งเปนผูขอรับบริการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน
ใหกับผูค รอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันทีป่ ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับทีไ่ มสามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได
ดังนั้น เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนโดย
ใหผซู ึ่งครอบครองและทำประโยชนในทีด่ ินภายหลังวันทีป่ ระมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ สามารถ
ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได จึงไดแกไขเพิ่มเติมมาตรา
๕๙ ทวิ ใหผูซ ึ่งครอบครองและทำประโยชนในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ
สามารถเลือกทีจ่ ะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนได เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว สามารถสนองตอบความตองการของประชาชน ตลอดจนเปนการปรับปรุงกฎหมายใหมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
โดยมีสาระสำคัญ คือ มีการแกไขหลักเกณฑการออกโฉนดทีด่ ินหรือหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน โดยใหผซู ง่ึ ครอบครองและทำประโยชนในทีด่ นิ ภายหลังวันทีป่ ระมวลกฎหมายทีด่ นิ ใชบงั คับ
สามารถขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนเปนการเฉพาะรายได
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เรื่อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติบ ำเหน็ จ บำนาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ใหสง คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ มีการแกไขเพิ่มเติมใหขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิไดรับบำนาญพิเศษ
เหตุทุพพลภาพใหไดรับบำนาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการจายบำเหน็จตกทอด
ใหแกทายาทผูม สี ิทธิไดรับ ใหสามารถนำเงินชวยคาครองชีพผูร ับบำนาญของราชการสวนทองถิน่
(ช.ค.บ.) มารวมคำนวณได รวมถึงยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการหมดสิทธิรับบำนาญของผูรับบำนาญ

เรือ่ ง รางกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความพระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน หลักเกณฑและวิธกี ารเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ ตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแลวดำเนินการตอไปได
รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ....
(๑) รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ....
เปน การกำหนดหลั ก เกณฑ โ ครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาให
สอดคลองกับหลักการกระจายอำนาจตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายวาดวย
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหสถาบันการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานที่รองรับ
การกระจายอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลองกับภารกิจของสถาบัน
การอาชี ว ศึ ก ษาในการยกระดั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให สู ง ขึ ้น ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญา ตามความต อ งการ
ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการแบงสวนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตองคำนึงถึง
แนวทางตามที่กำหนด และกำหนดใหสถาบันการอาชีวศึกษาแบงสวนราชการออกเปนสำนักงาน
ผูอำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย โดยคำนึงถึงภารกิจตามที่กำหนด
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(๒) รางกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตผิ ดู ำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน
หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน พ.ศ. ....
รางดังกลาวสภาสถาบันแตละแหงจะตองใชเปนแนวทางในการกำหนดคุณสมบัตผิ ดู ำรงตำแหนง
นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน หลักเกณฑและวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน
ตอไป
โดยมี ส าระสำคั ญ คื อ กำหนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของนายกสภาสถาบั น
กรรมการสภาสถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกำหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการสภา
สถาบัน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงกำหนดใหดำเนินการสรรหา เลือกกรรมการสภาสถาบัน
ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยเรื่อง การวางหลักประกันการรื้อถอน
สิ่งติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยเรื่อง การวางหลักประกันการรื้อถอน
สิง่ ติดตั้งออกตามความในพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามทีก่ ระทรวงพลังงานเสนอ
และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดหลักเกณฑของผู ร ับสัมปทานที ่ต องวางหลักประกัน การรื ้อถอน ไดแก ผู ร ับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด เปนตน
(๒) กำหนดสัดสวนของหลักประกันทีจ่ ะตองวางสำหรับการวางหลักประกัน ในกรณีทผี่ ูรับ
สัมปทานประเมินสถานะทางการเงินไมผาน หรือกรณีเหลือระยะเวลาหาปสุดทายของระยะเวลาผลิต
ปโตรเลียมตามสัมปทานฉบับลาสุด ใหเปนไปตามที่กำหนดในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง
(๓) กำหนดให ห ลั ก ประกั น การรื ้ อ ถอน ได แ ก เงิ น สด พั น ธบั ต รของรั ฐ บาลไทย
สัญญาค้ำประกันของธนาคาร หลักประกันอืน่ ใด ซึ่งรวมถึงสแตนบายเลตเตอรออฟเครดิตประเภท
เพิกถอนไมได และบัญชีเงินสดซึ่งอยูในการจัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และผูรับสัมปทาน
สามารถวางหลักประกันการรื้อถอนดังกลาวประเภทเดียวทั้งหมด หรือหลายประเภทรวมกันก็ได
(๔) กำหนดใหอธิบดีคืนหลักประกันการรื้อถอนที่ผูรับสัมปทานไดวางไวเต็มจำนวนหรือตาม
สัดสวนที่ระบุในรายงานผลการปฏิบตั กิ ารรื้อถอนสิ่งติดตั้ง (Closeout Report for Decommissioning)
หรือในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายหลังการรื้อถอน (Closeout Report
for Post-decommissioning) ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่อธิบดีใหความเห็นชอบรายงานดังกลาว
(๕) กำหนดใหผูรับสัมปทานมีหนาที่ประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมินครั้งแรก
ไปพรอมกับแผนงานการรื้อถอน สำหรับการประเมินสถานะทางการเงินและยื่นผลการประเมิน
ครั้งตอไป ใหผรู ับสัมปทานประเมินสถานะทางการเงินและยืน่ ผลการประเมินดังกลาวเปนรายป
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ภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิน้ ปปฏิทิน โดยการดำเนินการดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในเอกสารแนบทายกฎกระทรวง
(๖) กำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับผูรับสัมปทานทีไ่ ดรับสัมปทานอยูก อนวันทีก่ ฎกระทรวง
มีผลใชบงั คับและเขาขายจะตองวางหลักประกันการรือ้ ถอนหรือประเมินสถานะทางการเงินและยื่น
ผลการประเมินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหวางหลักประกันการรื้อถอน หรือยืน่ ผลการประเมิน
สถานะทางการเงินภายในกำหนดสองปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวตั ิ
การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขาม
พรมแดนภายในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขงตอนบน The GMS Agreement)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาดวยการอนุวัติ
การตามความตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดนิยาม “พื้นที่ควบคุมรวมกัน” หมายความวา พื้นทีท่ กี่ ำหนดใหเปนพื้นทีค่ วบคุม
รวมกันตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน
(๒) กำหนดใหกรมศุลกากรมีอำนาจในทางศุลกากรทั้งปวงในพื้นที่ควบคุมรวมกันเชนเดียวกับ
ในเขตศุลกากร และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานศุลกากรในพื้นทีค่ วบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
(๓) กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารดำเนินการในกรณีทม่ี กี ารกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากรที่พนักงานศุลกากรตรวจพบในพื้นที่ควบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
(๔) กำหนดใหการดำเนินการในกรณีทีม่ ีการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
ทีพ่ นักงานศุลกากรตรวจพบในพืน้ ทีค่ วบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักรใหพนักงานศุลกากรของรัฐบาลไทย
รองขอตอเจาหนาที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงใหสง บุคคล สัตว พืช ของ ตลอดจนพาหนะ
ผูควบคุมพาหนะ และคนประจำพาหนะที่ใชขนสงสิ่งดังกลาวกลับมายังราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตอไป
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เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนำเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เปนการแกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ ปรับปรุง
บทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” ทรัพยสินทีเ่ กี่ยวกับการกระทำความผิด “ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควร
สงสัย” เพิ่มบทนิยามคำวา “ผูม ีหนาทีร่ ายงานการทำธุรกรรม” และยกเลิกบทนิยามคำวา “สถาบัน
การเงิน”
ทั้งนี้ ไดปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการไดมา
ซึ ่ง คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ปรั บ ปรุ ง อำนาจหน า ทีข่ อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปรับปรุงอำนาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ
และพนักงานเจาหนาทีท่ ไี่ ดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. รวมถึงปรับปรุงอำนาจ
ของสำนักงาน ปปง. ใหเลขาธิการ ปปง. มีหนาทีค่ วบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน
โดยอิสระและเปนกลางขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และปรับปรุงฐานะและวาระการดำรงตำแหนง
เลขาธิการ ปปง.
รางพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการกำหนดใหมมี าตรการเฉพาะทีใ่ ชดำเนินการกับผูท ใ่ี หการสนับสนุน
ทางการเงินหรือทรัพยสินแกการกอการรายและใชดำเนินการกับเงินหรือทรัพยสินทีใ่ ช หรือจะใช
ในการสนับสนุนแกการกอการราย เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การสนับ สนุน ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ย ค.ศ. ๑๙๙๙ และข อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั ่น คง
แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๗๓ (เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑)
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คำวิ
ิจฉัคยณะรั
ศาลรัฐมนตรี
ฐธรรมนู
ที่ ต๑๑ิบัญพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปนมติ
ที่เกีญ
่ยวขทีอ่ ๓๐/๒๕๕๔
งกับวงงานดวัานนนิ
ญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ทีต่ รวจพิจารณาแลว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” และ
“ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”
(๒) กำหนดใหสำนักงาน ปปง. มีอำนาจเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินการรายงาน
การทำธุรกรรม และวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย รวมถึงกำหนดใหคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจกำหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากธุรกรรมบางประเภท
(๓) กำหนดมาตรการคุมครองพยานสำหรับผูใหถอยคำหรือผูทีแ่ จงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กำหนดใหขา ราชการซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ เ้ี ปนตำแหนง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) กำหนดใหกรมสอบสวนคดีพเิ ศษสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนิน
คดีกับผูกระทำความผิดหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทำความผิด
(๖) กำหนดใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดบทนิยามคำวา “ผูม ีหนาทีร่ ายงาน” “ระงับการดำเนินการกับ
ทรัพยสิน” เปนตน และใหคณะกรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำ
บัญชีรายชื่อผูกอการราย เพื่อแจงใหผูมีหนาที่รายงานดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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ทัง้ นีไ้ ดกำหนดหนาทีข่ องผูม หี นาทีร่ ายงานซึง่ ไดแก สถาบันการเงินและผูป ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ดำเนินการระงับการดำเนินการ
กับทรัพยสนิ ของผูม รี ายชือ่ อยูใ นบัญชีรายชือ่ กอการราย และกำหนดสิทธิของผูถ กู ระงับการดำเนินการ
กั บ ทรั พ ย สิ น รวมถึ ง กำหนดหลั ก เกณฑ ก ารเข า ถึ ง ทรั พ ย สิ น ของผู ถู ก ระงั บ การดำเนิ น การ
กับทรัพยสินดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา แลวเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จะกระทำไดตอ เมื่อไดรบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง โดยคำแนะนำของธนาคารแหงประเทศไทย และการให
บริการแกผรู บั บัตรจะกระทำไดตอ เมือ่ ไดรบั อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
รวมถึงไดกำหนดหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เชน การใหบริการผูรับบัตร
การคุมครองผูถือบัตร การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และหนาทีข่ องผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตดวย

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาพผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดการแบงสวนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหม
โดยแบงสวนราชการภายในของกระทรวงออกเปน ๗ สวนราชการ ไดแก สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผูสงู อายุ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรมประชาสงเคราะห และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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คำพิ
คดีบหวงงานด
มายเลขแดงที
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปพมติากษาศาลปกครองกลาง
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกั
านนิต่ ิบ๑๕๔๐/๒๕๕๔
ัญญัติ

(๒) กำหนดใหโอนบรรดาอำนาจหนาทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ คำสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรี ทีเ่ ปนของสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และของขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการเดิม
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยไปเปนอำนาจหนาทีข่ องสวนราชการทีป่ รับปรุง
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
ผูด อยโอกาส และผูสูงอายุ เฉพาะกองกลาง หนวยตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ไปเปนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผูสูงอายุตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด
โดยใหคำนึงถึงความสมัครใจของผูที่ถูกโอนประกอบกับประโยชนของราชการ
(๕) กำหนดใหโอนกองทุนทีจ่ ัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะในสวนราชการเดิมในกระทรวง
การพั ฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุ ษ ยไ ปเป น ของส ว นราชการที ่ป รั บ ปรุ ง โครงสร า งใหม
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(๖) กำหนดใหโอนอำนาจหนาทีข่ องสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยและของเจาหนาที่ในสวนราชการเดิมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยทีม่ ีอยูต ามกฎหมายเฉพาะ ไปเปนของสวนราชการที่ปรับปรุงโครงสรางใหมในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย หรือของเจาหนาทีข่ องสวนราชการทีป่ รับปรุงโครงสรางใหม
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี
(๗) กำหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงสวนราชการเดิมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยและขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสวนราชการเดิม ใหถือวาอางถึงสวนราชการ
ทีป่ รับปรุงโครงสรางใหม และขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสวนราชการที่ปรับปรุง
โครงสรางใหมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แลวแตกรณี
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบั ญ ญัต ิองค การมหาชน (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัตหิ ลักการรางพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน
ก.พ.ร. เสนอ แลวสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
สว นราชการที ่เ กี ่ย วข อ งไปประกอบการพิ จ ารณาด ว ย แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
๑. มีการแกไขคำนิยามคณะกรรมการองคการมหาชน โดยตัดคำวา “คณะกรรมการบริหาร”
ออก เพื่อใหเปนไปตามหลักสากลของการบริหารองคการที่คณะกรรมการทำหนาทีค่ วบคุมดูแล
องคการมหาชนใหดำเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคทกี่ ำหนดไว สวนการบริหารเปนหนาที่
ของผูอ ำนวยการ โดยใหดำเนินการสรรหาและแตงตั้งผูอำนวยการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนด และกำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามทีจ่ ำเปนของผูอำนวยการขององคการมหาชน
และเพิ ่ม เติ ม การพ น จากตำแหน ง เมื ่อ มีอ ายุ ค รบหกสิ บ ห า ป บ ริ บู ร ณ รวมถึ ง ได ก ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานขององคการมหาชนใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒. กำหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนรับผิดชอบในการเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบาย มาตรการ และหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง คุณลักษณะของกรรมการ
และผูอ ำนวยการ การบริหารงาน การพัฒนา รวมทัง้ การจัดตั้งและยุบเลิกองคการมหาชนตอ
คณะรัฐมนตรี
๓. กำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการของแตละองคการมหาชนมีจำนวนตามที่กำหนด
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แตตองไมเกินสิบเอ็ดคน และจะตองมีกรรมการซึ่งไมเปนขาราชการหรือ
ผูป ฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และหามมิใหกรรมการของ
องคการมหาชนเปนกรรมการในองคการมหาชนในเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหง และหามมิใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในเวลาเดียวกัน ยกเวนในกรณีทม่ี เี หตุผล
ความจำเปน และการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่งมิใชกรรมการ
โดยตำแหนง ตองเปนไปตามหลักเกณฑการสรรหาทีค่ ณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
พิจารณากำหนด
นอกจากนี้ ไดกำหนดใหเจาหนาทีแ่ ละลูกจางขององคการมหาชนซึง่ เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ มีเสรีภาพ
ในการรวมกลุมตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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คำคม

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)
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บทความทางวิชาการ

´Ã. ÅÑ´´ÒÇÑÅÂ μÑ¹μÔÇÔ·ÂÒ¾Ô·Ñ¡É ๒

การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum)๑
ในประเทศสวิสเซอรแลนด
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 และผูอนื่ ทีส่ นใจ เพื่อขอรับฟงความคิดเห็นในรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนระยะเวลา
๑ ป จากนั้นไดมีกระบวนการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธใหความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
ผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพที่เริ่มขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๙๖ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
สภาผูแ ทนราษฎรไดประชุมเพื่ออภิปรายในรางรัฐธรรมนูญ และป ค.ศ. ๑๙๙๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) รางรัฐธรรมนูญ
ถูกนําเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา และในทีส่ ุดรางรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณเสร็จสิ้น
ในเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๙๙๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งเราจะเห็นไดวาประเทศสวิสเซอรแลนดใชระยะเวลา
ในการจัดอภิปรายหารือขอคิดเห็นในตัวรางรัฐธรรมนูญกวา ๓ ปครึ่ง กอนที่จะเสนอใหแกประชาชน
ลงคะแนนเสียงประชามติเพื่อรับรอง
พัฒนาการทางการเมืองของประชาธิปไตยโดยตรงและกึ่งโดยตรงของชาวสวิสเซอรแลนด
สิทธิพลเมืองชาวสวิสเซอรแลนดเปนผลมาจากรูปแบบทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร อุปสรรค
ทางการเมืองและปจจัยแวดลอม ในยุคกลาง ถึงแมสวิตเซอรแลนดจะอยูภายใตการปกครองของ
กษัตริยห รือขุนนางเจาที่ดนิ แบบศักดินาสวามิภกั ดิ์เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แตในระดับรากหญา
แลว ประชาชนชาวสวิสเซอรแลนดมีระบบการมีสวนรวมโดยตรงในการตัดสินใจนโยบายของชุมชน
อยูแลว เชน ทุง หญาบนเขาถือเปนสมบัตริ ว มของชุมชน การใชประโยชนในพื้นที่ดงั กลาวจะตองเปนการ
ผูเขียนและฝายวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยอสวนเปนภาษาไทยสาระสําคัญเกี่ยวกับ referendum
จากบทความ Direct Democracy and Power Sharing ซึ่งเปนเอกสารที่ไดรับจากสถานทูตสวิสเซอรแลนด.
๒
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง.
๑
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ตัดสินใจรวมกันของคนทั้งชุมชน ดังนั้นเจาของปศุสัตวในหมูบานจะตัดสินใจรวมกันวาเมื่อใดจึงจะนํา
วัวลงจากเขา เปนตน
จนชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๙ การปฏิวตั ขิ องนโปเลียนในฝรัง่ เศสไดทาํ ลายระบบฟวดัลในสวิตเซอร
แลนดดว ย จึงเปนชวงทีป่ ระชาธิปไตยสามารถเติบโตในดินแดนชาวสวิสเซอรแลนดได ในป ค.ศ. ๑๘๓๑
Canton ทีก่ า วหนาจึงไดเริม่ ใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใตสโลแกน “อํานาจอธิปไตย
ของประชาชน (Sovereignty of the people)” โดยมีรัฐธรรมนูญที่แบงแยกอํานาจการปกครอง
และมีการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทวาประชาธิปไตยแบบดังกลาวเปนสิง่ ทีแ่ ปลก
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
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนตัดสินใจวาจะจัดใหมกี ารทํา Referendum วาจะรับหรือปฏิเสธกฎหมาย
นั้นดวย
- นโยบายทั่วไป รัฐสภาสามารถตัดสินใจไดเองโดยไมตองมีการทํา Referendum
การมีสวนรวมในประชาธิปไตยโดยตรง
สวิตเซอรแลนดมีประชากรประมาณ ๗ ลานกวาคน เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งประมาณ รอยละ ๖๐
(พลเมื อ งอายุ ตํ่ า กว า ๑๘ ป และชาวต า งด า วไม มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ) จากผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ทั้ ง หมด
จะมี ผู  อ อกมาใช สิ ท ธิ เ ฉลี่ ย ประมาณร อ ยละ ๓๐ - ๔๐ จากการสํ า รวจอย า งต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต
ป ค.ศ. ๑๙๗๗ สามารถสรุ ป พฤติ ก รรมการมี ส  ว นร ว มในการเลื อ กตั้ ง ของผู  มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ชาว
สวิสเซอรแลนดไดเปน ๓ กลุม ดังนี้
- กลุมแรก มีจํานวนประมาณรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เปนผูมีสวนรวม
และออกมาใชสทิ ธิเลือกตัง้ อยางสมํา่ เสมอ และพิจารณาวาสิทธิทางการเมืองเปนหนาทีข่ องพลเมืองดวย
- กลุมที่สอง มีจํานวนประมาณรอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จะไมมีสวนรวม
ใด ๆ ในทางการเมืองเลย ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม
- กลุม ทีส่ าม ประมาณรอยละ ๕๐ ของจํานวนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทัง้ หมด จะมีสว นรวมเปนบางครัง้
ขึ้นอยูกับประเด็นของการลงคะแนนเสียงและความตระหนักถึงผลกระทบตอผลประโยชนของตน
การมีสว นรวมของประชาชนชาวสวิสเซอรแลนด หรือในอีกนัยหนึง่ คือประชาธิปไตยโดยตรงของ
ชาวสวิสเซอรแลนด มีหลายรูปแบบ อาทิ
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บทความทางวิชาการ

๑. การลงคะแนนเสียงประชามติ
Referendum ในทีน่ ีห้ มายถึงการจัดใหประชาชนเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายของการกําหนด
นโยบายรัฐผานวิธีการลงคะแนนเสียงวาจะรับรองหรือปฏิเสธการนโยบายนั้น ซึ่ง Referendum
ของสวิตเซอรแลนดสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ คือ
๑.๑ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบบังคับ (Obligatory referenda)
ข อ เสนอทุ ก ข อ เสนอที ่เ ป น เรื ่อ งของการเสนอหรื อ ขอให มี ก ารแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ
ของประเทศ และการเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศขนาดใหญ ตองมีการจัดการลงคะแนน
เสียงประชามติและจะตองไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนสวนใหญโดยเด็ดขาด (Double majority)
จากทั้งประชาชนชาวสวิสเซอรแลนดและจาก canton ทั้ง ๒๖ canton จึงจะสามารถดําเนินการได
Referendum ประเภทนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา
Constitutional referendum
๑.๒ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบทางเลือก (Optional referenda)
โดยสวนใหญ การลงคะแนนเสียงประชามติแบบทางเลือก จะจัดใหมีขึ้นกับเรื่อง
การทําสนธิสัญญาระหวางประเทศ รางพระราชบัญญัติ รางพระราชกําหนด รางพระราชกฤษฎีกา หรือ
กฎหมายลูกตาง ๆ ที่ออกโดยรัฐสภา โดยกฎหมายนั้นสามารถถูกประกาศใชเมื่อรัฐสภามีมติ ยกเวน
แตวา มีประชาชน ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ลงชื่อขอใหมีการจัด Referendum ภายใน ๙๐ วัน รางกฎหมาย
ฉบับนั้น จึงจะไดรับการประกาศใชไดตอเมื่อประชาชนสวนใหญลงคะแนนเสียงเห็นชอบดวยกับ
รางกฎหมายดังกลาว
Referendum ประเภทนี้สว นใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายของรัฐสภา จึงมี
ชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Legislative referendum
๒. การริเริ่มของประชาชน (The popular initiative)
ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน สามารถลงชื ่อ เสนอร า งกฎหมายหรื อ ขอให ม ีก ารแก ไ ข
รัฐธรรมนูญได โดยที่รฐั สภาจะตองรับขอเสนอนั้นไปอภิปรายหรือถกเถียงกันอยางกวางขวางในรัฐสภา
จากนั้นจะตองจัดใหมี Referendum เพื่อใหประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจวาจะรับหรือปฏิเสธขอเสนอนั้น
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”
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ประเด็นการลงคะแนนเสียงประชามติและการริเริ่มจากประชาชน
ประเด็นของการลงคะแนนเสียงประชามติและการริเริ่มจากประชาชนมีความกวางขวางมาก
ตั้งแตการแจกขนมปงใหชนกลุมนอยไปจนถึงการยกเลิกการมีกองทัพ ในแตละปมีการลงคะแนนเสียง
ประชามติทั้งแบบบังคับและแบบทางเลือก รวมถึงการริเริ่มจากประชาชนหลายสิบครั้ง โดยเมื่อ
ประชาชนรองขอใหมี Referendum และการรองขอนั้นไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมาก
เพียงพอแลว นักการเมืองหรือเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ ตองถือเปนหนาที่ที่จะจัดใหมี Referendum
นอกจากนี้ ตองไมเปลี่ยนแปลงแกไขหัวขอหรือประเด็นของการรองใหมีการจัด Referendum
ของประชาชนได แต ทั้ ง นี้ ประเด็ น การร อ งขอให มี ก ารจั ด Referendum ต อ งมี ค วามชั ด เจน
และเปนประเด็นเดียวสําหรับการการลงคะแนนเสียงแตละครั้ง หากมีประเด็นมากกวาหนึ่ง จะตอง
แยกกันลงคะแนนเสียง
การทําความเขาใจพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของประชาชน
ตัวแสดงที่สงผลตอความคิดเห็นของประชาชน
ถึงแมประชาชนจะเปนผูลงคะแนนเสียงดวยตัวเองและโดยลับ แตพวกเขาก็รวบรวมขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในระหวางชวงเวลาทีส่ งั คมถกเถียงหรืออภิปรายประเด็นของการทํา Referendum นัน้
และการลงคะแนนจะมีขึ้นภายหลังการรณรงคทางการเมืองอยางเขมขนแลว ตัวแสดงหรือผูมีบทบาท
เกี่ยวของทั้งหลายจะจัดหาขอมูล โนมนาว ชักจูง หรือแสดงความพยายามอื่นใดเพื่อที่จะทําใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงไปในทางที่ตนตองการ ซึ่งตัวแสดงสําคัญที่สงผลตอการลงคะแนนเสียง
ประกอบดวย บุคคลหรือกลุมบุคคลดังตอไปนี้
- ตัวผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละคน ประสบการณตรงของแตละปจเจกชนเปนสิ่งที่หลอหลอม
ความรูห รือการรับรูต อ เรือ่ ง ๆ หนึง่ ของปจเจกบุคคล ซึง่ จะสะทอนออกมาในพฤติกรรมการลงคะแนนเสียง
- 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 พบวาผลการลงประชามติทป่ี ระสบชัยชนะดวยการตอบ “ยอมรับ” นัน้
ใชเงินในการรณรงค และโฆษณามากกวาฝายที่แพถึง ๓ เทา และผลการลงประชามติที่ประสบชัยชนะ
ดวยการควํ่าประชามติ ใชเงินในการรณรงคและโฆษณามากกวาฝายที่แพ ๒ เทา นอกจากนี้ ฝายที่มี
การรณรงคโฆษณามากกวายังประสบชัยชนะถึง ๑๙ ใน ๒๐ ครั้งของการลงคะแนนเสียงดวย
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อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาฝายทีม่ ีเงินในการรณรงคโฆษณาประชาสัมพันธมากกวา
จะประสบชัยชนะเสมอไป ชัยชนะของการลงคะแนนเสียงยังมีสวนสัมพันธกับประเด็นหรือหัวขอ
ของ Referendum ดวย ซึ่งบางเรื่องการรณรงคโฆษณาประชาสัมพันธมีผลตอประชาชนนอยกวา
ความเชื่อหรือทัศนคติสวนบุคคลของปจเจกชน เชน Referendum เพื่อยกเลิกกองทัพของสมาพันธ
ถึงแมหลายฝายจะพยายามออกมารณรงคโฆษณาประชาสัมพันธใหประชาชนใหการสนับสนุน
แตประชามติอันนี้ก็กลับถูกประชาชนลงมติปฏิเสธไป เปนตน
รูปแบบของพฤติกรรมผูเลือกตั้ง
- แนวทางคานิยมทางสังคมการเมือง
นักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตรสว นใหญมองสังคมแบบแบงสวนตามคานิยมและผลประโยชน
ที่แตกตางกัน ซึ่งพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนเปนผลรวมและสะทอนใหเห็นถึงคานิยมและ
ผลประโยชนตาง ๆ เหลานี้ และเปนผูนําคานิยมและผลประโยชนของกลุมตนเขาสูกระบวนการเจรจา
ตอรองทางการเมือง รวมถึงระดมเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อใหลงคะแนนใหหรือลงคะแนนคาน
เพื่อใหไดผลตามที่พรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนนั้นตองการ
- แนวคิดทางเลือกอยางสมเหตุสมผล
นักเศรษฐศาสตรมองวาปจเจกชนจะแสวงหาประโยชนสงู สุดสําหรับตนเอง รวมไปถึงพฤติกรรม
ทางการเมืองดวย สวนนักการเมืองและพรรคการเมืองตางแสวงหาอํานาจ จึงออกนโยบายและโครงการ
ตาง ๆ เพื่อใหไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด และผูเลือกตั้งก็เหมือนกับผูบริโภค คือมีทางเลือก
ในการเลือกตั้งซึ่งมีแนวโนมที่จะชื่นชอบพรรคการเมืองที่เสนอผลประโยชนที่ถูกใจใหมากที่สุด
ผลกระทบของการลงคะแนนเสียงประชามติ
นับจนถึงป ค.ศ. ๑๙๙๐ รัฐสภาของสวิตเซอรแลนดผา นรางกฎหมายไปแลวประมาณ ๑,๕๐๐ ฉบับ
มีกฎหมายรอยละ ๗ ที่เปนกฎหมายที่ผานการลงคะแนนเสียงประชามติโดยตรง อยางไรก็ตาม ไมได
หมายความวากฎหมายอีกรอยละ ๙๓ จะไมไดรับอิทธิพลของ Referendum เลย ตรงกันขาม
ผลกระทบทางอ อ มทีก่ ารมีส  ว นร ว มภาคประชาชนมี ต  อ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ อ าจจะมากกว า
ผลกระทบที่เห็นไดโดยตรงเสียอีก จนอาจกลาวไดวา Referendum ไดกลายมาเปนเครื่องมือสําคัญ
ทางการเมืองในสวิตเซอรแลนดแลว
ในการรางกฎหมายใหม กอนที่จะถึงขั้นตอนในรัฐสภา กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องสวิสเซอรแลนด
จะตองผานขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก การแตงตั้งคณะศึกษาหรือคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินความจําเปนและทางเลือก
ทีห่ ลากหลายของกฎหมายใหมนั้น ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมาธิการชุดนี้แนนอนที่สุดวาจะตอง
เปนผูทีเ่ ชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริง ๆ แตนอกเหนือจากความรูแลว คณะกรรมาธิการจะตองเปน
ตัวแทนของกลุมตาง ๆ ในบริบททางการเมืองขณะนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสมดุลและสามารถ
ระดมความเห็นที่ครอบคลุมความตองการของทุกฝายไดมากที่สุด
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การลงคะแนนเสียงประชามติ (Referendum) ในประเทศสวิสเซอรแลนด

ขัน้ ตอนทีส่ อง กระบวนการปรึกษาหารือ กระทรวงหรือหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายใหมนนั้
(ตามรายงานทีค่ ณะกรรมาธิการผูช าํ นาญการไดเสนอไว) จะทําหนาทีส่ ง ตอรางกฎหมายไปยัง Canton
ตาง ๆ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงรอฟงผลตอบกลับเพื่อพิจารณาวา
จะเดินหนารางกฎหมายนั้นตอไปหรือไม ซึ่งถาตองการดําเนินการตอรางกฎหมายก็จะถูกนําเขาสู
ที่ประชุมรัฐสภาตอไป
ทั้ง ๒ ขั้นตอนกอนเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา เปนความพยายามที่จะลดความเสี่ยงของ
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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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ ๑
การออกเสียงประชามติทปี่ รากฏในประเทศตาง ๆ นั้น มีรูปแบบและหลักเกณฑการปฏิบัติ
ตลอดจนเงื่อนไขขอกําหนดทางกฎหมายที่แตกตางหลากหลายกันไป การจัดจําแนกประเภทหรือรูปแบบ
ของการออกเสียงประชามติในลักษณะที่เปนสากล และสอดคลองครอบคลุมรูปแบบการออกเสียง
ประชามติที่ปรากฏในทางปฏิบัติจึงเปนสิ่งที่กระทําไดยาก อยางไรก็ตาม แนวทางการจําแนกประเภท
ของการออกเสียงประชามติทีป่ รากฏในแตละกรณีทสี่ ามารถกระทําได ก็คือ การจัดประเภทของ
การออกเสียงประชามติ โดยการวิเคราะหองคประกอบยอย ๆ ในแตละมิติของสถาบันการออกเสียง
ประชามติ
การจัดประเภทของการออกเสียงประชามติ โดยการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการออกเสียง
ประชามติ จะชวยใหสามารถอธิบายความแตกตางของรูปแบบการออกเสียงประชามติในแตละกรณีได
โดยพิจารณาจากแงมุมเฉพาะในแตละมิติ ไดแก มิติดานเงื่อนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียงประชามติ
เงือ่ นไขดานผลผูกพัน เงือ่ นไขดานสถานะทางกฎหมาย เงือ่ นไขดานบทบาทการมีสว นรวมของประชาชน
ดังพิจารณาไดตอไปนี๔้
๑. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขการริเริ่มใหมีการออกเสียง
ประชามติ
(๑) การออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด (Mandatory/ compulsory
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติที่จัดใหมีขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเฉพาะ
ไดบัญญัติเงื่อนไขเอาไววา การตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กฎหมายไดระบุไวนั้น
สวนหนึ่งของบทความทางวิชาการเรื่อง “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม”.
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๓
ผูชวยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๔
Markku Suksi, Bringing in the People: A Comparison of Constitutional Forms and Practices of the Referendum,
pp. 28-30.
๑
๒
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รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

รัฐบาลจําเปนตองเปดใหประชาชนรวมกันตัดสินใจ โดยจัดใหมีการออกเสียงลงประชามติเสียกอน
หากผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบ มาตรการหรือการตัดสินใจดังกลาวจึงจะถือวามีผลบังคับใช
ตัวอยางเชน การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การผานรางกฎหมายหรือขอตกลงหรือสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศ เปนตน กฎหมายมักจะกําหนดเงื่อนไขไววา หากองคกรที่เกี่ยวของจะดําเนินการตัดสินใจ
ในเรื่องดังกลาว จะตองมีจัดการออกเสียงประชามติขึ้นโดยอัตโนมัติ
(๒) การออกเสียงประชามติที่มีการยื่นขอ เสนอใหจัดขึ้ นตามสิทธิที่กฎหมายรั บรอง
(Facultative/optional referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติทจี่ ดั ขึน้ โดยองคกรหรือบุคคล
ตามจํานวนที่กฎหมายระบุไว ใชสิทธิดังกลาวในการยื่นเรื่องเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ
เพือ่ ตัดสินใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกําหนดไว เชน การเขาชือ่ ของประชาชนผูม สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ตามจํานวนทีก่ ฎหมายกําหนดเพือ่ เสนอใหนาํ รางกฎหมายเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ า นรัฐสภา มาเปด
ใหประชาชนออกเสียงลงประชามติรับรองอีกครั้งหนึ่งจะประกาศใหมีผลบังคับใช ซึ่งถือเปนการ
ใชสิทธิยับยั้งการตัดสินใจของฝายนิติบัญญัติโดยประชาชน (popular veto) หรือกรณีที่ฝายบริหาร
หรือประมุขของรัฐเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กฎหมายระบุ
ใหสิทธิไว หรือการยื่นขอเสนอโดยสมาชิกรัฐสภาตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด เปนตน
ในกรณีที่ฝายบริหาร หรือประมุขของรัฐ เปนผูใชสิทธิเสนอใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเปนการเปดใหประชาชนลงมติตัดสินใจรับรองประเด็นเชิงนโยบาย หรือการ
ตัดสินใจทางการเมืองเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ (Policy vote) โดยมีเปาหมายเพือ่ ปรึกษาหารือ หรือเพือ่ ใหมนั่ ใจ
ไดวาการตัดสินใจดังกลาวตั้งอยูบนฐานการสนับสนุนของประชาชน๕
๒. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานผลผูกพัน
(๑) การออกเสียงประชามติที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (Decisive referendum) ไดแก
การออกเสียงประชามติ ซึง่ เสียงขางมากของการลงประชามติครัง้ นัน้ มีผลผูกพันตอการตัดสินใจในเรือ่ ง
ดังกลาวโดยตรง การตัดสินใจของประชาชาชนที่ปรากฏผานผลการออกเสียงประชามติถือเปนที่สุด
และมีผลผูกพันตอองคกรที่เกี่ยวของ
(๒) การออกเสียงประชามติทมี่ ผี ลในการใหคาํ ปรึกษาหารือ (Consultative referendum)
ไดแก การออกเสียงประชามติ ซึ่งเสียงขางมากของการลงประชามติครั้งนั้น มิไดมีฐานะเปนการ
ตัดสินใจขั้นสุดทายหรือเปนขอยุติที่มีผลผูกพันใหองคกรที่เกี่ยวของหรือประชาชนตองปฏิบัติตาม
หากแตผลการลงประชามติดังกลาวเปนเพียงการแสดงออกถึงเจตจํานงของประชาชนผูออกเสียง
ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติไววา
“การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทคี่ ณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรือ่ งใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจปรึกษาประธานสภาผูแ ทนราษฎรและประธานวุฒสิ ภา เพือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี
การออกเสียงประชามติได
(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อใหมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง
ประชามติในปญหาทีจ่ ดั ใหมกี ารออกเสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพือ่ ใหคาํ ปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีกไ็ ด เวนแตจะมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนการเฉพาะ”.
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ในฐานะที่เปนการใหคาํ ปรึกษาหารือในเรื่องนั้น ๆ การลงประชามติจงึ เปนเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ
ตัดสินใจทางการเมืองขององคกรที่เกี่ยวของ เชน รัฐสภา หรือคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจ
ตัดสินใจขั้นสุดทายในเรื่องนั้น ๆ
๓. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานสถานะทางกฎหมาย
(๑) การออกเสียงประชามติท่จี ดั ขึ้นภายใตหลักเกณฑท่กี ฎหมายบัญญัติ (Pre-regulated
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติท่ีจดั ขึ้นภายใตหลักเกณฑและวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ีรฐั ธรรมนูญ
หรือกฎหมายเฉพาะกําหนดไว ในกรณีนี้ การออกเสียงประชามติจะถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองของประเทศ การจัดการออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการตัดสินใจ
ทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึง่ เขาขายเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชนเดียวกับแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติในการจัดการออกเสียงประชามติ ก็จะดําเนินไปภายใตกรอบหลักเกณฑที่มีอยู
(๒) การออกเสียงประชามติท่จี ดั ขึ้นโดยไมมบี ทบัญญัตกิ ฎหมายรองรับ (Non-pre-regulated
referendum) ไดแก การออกเสียงประชามติซึ่งจัดขึ้นโดยการตัดสินใจของรัฐบาลหรือองคกรของรัฐ
โดยทีม่ ิไดอยูภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมาย หรือเปนการจัดการออกเสียงประชามติทไี่ มมีการ
บัญญัติเงื่อนไขขอกําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญ โดยสวนใหญมักเปนการจัดการออกเสียงประชามติ
ภายใตสภาพเงื่อนไขความจําเปนและขอจํากัดในทางปฏิบัติของฝายการเมือง ดังนั้น การออกเสียง
ประชามติในลักษณะนีจ้ ึงมักเกิดขึน้ แบบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว และมิใชการออกเสียงประชามติทมี่ ีบทบาท
หนาที่ในกระบวนการทางการเมืองในสภาวะปกติ
๔. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติตามเงื่อนไขดานบทบาทของประชาชน
(๑) การออกเสียงประชามติท่ปี ระชาชนมีสทิ ธิรเิ ริ่มใหจดั ขึ้น (Active role) หมายถึง การจัด
การออกเสียงประชามติทเี่ กิดจากการใชสิทธิริเริ่มเสนอใหจัดขึ้นโดยประชาชนหรือประชาชนเปนฝาย
ตัดสินใจกําหนดประเด็นที่จะนํามาเปดใหมกี ารออกเสียงประชามติครั้งนั้น การจัดการออกเสียงประชามติ
ในกรณีน้ปี ระชาชนจึงเปนฝายที่มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันใหรฐั บาลตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ในเรื่องดังกลาว เชน การรวบรวมรายชื่อของผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งเพื่อเขาชื่อยื่นเสนอใหจดั การออกเสียงประชามติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด หรือการจัดทํารางขอเสนอประเด็นการลงประชามติ เปนตน
(๒) การออกเสียงประชามติท่ปี ระชาชนไมมสี ทิ ธิในการตัดสินใจริเริ่ม (Passive role) หมายถึง
การจัดการออกเสียงประชามติ หรือการกําหนดประเด็นในการลงประชามติ ทีม่ ิไดถูกเสนอหรือริเริ่ม
ผลักดันโดยประชาชนเองโดยตรง แตเปนการจัดการออกเสียงประชามติท่จี ดั ขึ้นตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด หรือการจัดการออกเสียงประชามติทตี่ ัดสินใจโดยฝายบริหาร ประชาชนจึงมีบทบาทเฉพาะ
ในขั้นตอนของการลงประชามติตัดสินใจในประเด็นที่มีการเสนอในครั้งนั้น

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

P47-54.indd 49

จุลนิติ

๔๙

7/22/2012 3:13:19 PM

รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

๕. การจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่กําหนด
จุดเริ่มตนของการจัดการออกเสียงประชามติ๖
(๑) การออกเสียงประชามติทจี่ ดั ขึน้ โดยการตัดสินใจของรัฐบาล (Government-controlled
referendums) รัฐบาลมีอํานาจในการพิจารณาตัดสินวา การตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องใดที่ควร
จะเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมตัดสินใจโดยผานการออกเสียงประชามติ อีกทั้งยังเปนฝายควบคุม
จัดการในขั้นตอนตาง ๆ นับตั้งแตการกําหนดขอบเขตประเด็นที่ตองการใหประชาชนตัดสินใจ
การกําหนดถอยคําในประเด็นคําถามสําหรับลงประชามติ การกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเกณฑสัดสวน
คะแนนเสียงในการตัดสินผลการออกเสียงประชามติในเรื่องนั้น ๆ ไปจนถึงการกําหนดเงื่อนไข
เกี่ยวกับผลผูกพันของการลงประชามติครั้งนั้นวาจะใหมีผลผูกพัน หรือเปนเพียงการใหคําปรึกษาแก
รัฐบาล การตัดสินใจจัดการออกเสียงประชามติในกรณีนี้มักเกิดจากรัฐบาลที่มีฐานสนับสนุนขางมาก
ในรัฐสภา เปนการตัดสินใจที่สอดคลองกับความตองการของพรรคแกนนําหรือพรรครวมรัฐบาล
(๒) การออกเสียงประชามติทจี่ ดั ขึน้ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ (Constitutionally
required referendums) รัฐธรรมนูญกําหนดเงือ่ นไขไววา การตัดสินใจทางการเมืองในเรือ่ งใด หรือ
การกําหนดมาตรการทางกฎหมายใด ทีร่ ฐั บาลจําเปนตองเปดใหมกี ารจัดการออกเสียงประชามติเพือ่ ให
ประชาชนรับรองเสียกอนจึงจะมีผลบังคับใช ตัวอยางเชน การกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทุกครั้งตองผานการรับรองโดยประชามติของประชาชนทั้งประเทศเทานั้น จึงจะมีผลบังคับใช เปนตน
ในกรณีดงั กลาวรัฐบาลโดยไดรบั การสนับสนุนจากรัฐสภา อาจเปนฝายริเริม่ เสนอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
และผูกําหนดถอยคําในบทบัญญัติรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น แตการตัดสินใจขั้นสุดทายในการ
อนุมัติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่รัฐบาลเสนอ มิไดอยูที่การลงมติของที่ประชุมรัฐสภา
แตเปนการออกเสียงประชามติของประชาชน ดังนั้น การออกเสียงประชามติที่รัฐบาลตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดเชนนี้ จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา “การจัดการออกเสียงประชามติตามที่
กฎหมายกําหนด” (Mandatory referendum)
(๓) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย (Referendum by popular petitions) ประชาชนผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ สามารถ
ใชสิทธิในการเขาชื่อกันเพื่อเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผานการอนุมัติ
ของรัฐสภา หรือการตัดสินใจดําเนินมาตรการทางการบริหารที่สําคัญของรัฐบาล มาจัดการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหประชาชนทั้งประเทศอนุมัติรับรองการบังคับใชมาตรการดังกลาว หากประชาชน
สามารถรวบรวมรายชื่อตามจํานวนและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว รัฐบาลจําเปนตองจัดใหมีการ
ลงประชามติในเรื่องนั้น และหากผลการลงประชามติปรากฏวาเสียงสวนใหญตามสัดสวนที่กําหนดไว
มีมติใหเพิกถอนมาตรการทางกฎหมายดังกลาว ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการ
ทางกฎหมายนั้น ๆ กลายเปนโมฆะหรือตองถูกยกเลิกไป แมวารัฐบาลจะตองการใหคงการบังคับใช
กฎหมายนั้นไวก็ตาม
Devid Butler and Austin Ranney, Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, pp. 23-24.
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(๔) การออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพือ่ อนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สามารถใชสิทธิเขาชื่อกันเพื่อยืน่ ขอเสนอใหมีการนํามาตรการทางกฎหมายเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีร่ ัฐบาล
ปฏิเสธ หรือไมยอมเสนอเขาสูกระบวนการนิติบัญญัติ หรือไมผานการอนุมัติของฝายนิติบัญญัติมาจัด
ใหมีการออกเสียงประชามติ หากประชาชนสามารถรวบรวมรายชื่อตามจํานวนและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนดไว รัฐบาลจําเปนตองจัดใหมีการลงมติประชามติในเรื่องนั้น และหากผลการประชามติปรากฏวา
เสียงสวนใหญตามสัดสวนที่กําหนดไวมีมติเห็นชอบกับการประกาศใชมาตรการทางกฎหมายดังกลาว
ผลการออกเสียงประชามติจะเปนผลใหมาตรการทางกฎหมายนั้น ๆ มีสภาพบังคับใชเชนเดียวกับ
กฎหมายทั่วไปที่ผานการอนุมัติโดยรัฐสภา แมวารัฐบาลจะไมเห็นดวยกับกฎหมายนั้นก็ตาม
๖. การจัดจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพิจารณาวาการจัดการออกเสียง
ประชามติน้นั เกิดขึ้นโดยการตัดสินใจและควบคุมโดยรัฐบาลหรือไม (Controlled vs. uncontrolled
referendum)๗
(๑) การลงประชามติที่เกิดขึน้ โดยการตัดสินใจและควบคุมโดยรัฐบาล (Controlled
referendum) หมายถึง รูปแบบการจัดการออกเสียงประชามติทมี่ ีเงื่อนไขสําคัญคือ รัฐบาลมีสิทธิ
อํานาจในการตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตเพียงฝายเดียว
โดยรัฐบาลเปนฝายกําหนดวันทีจ่ ะจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และเปนผูกําหนดประเด็นคําถาม
สําหรับเสนอใหประชาชนตัดสินใจในการออกเสียงลงประชามติ ในกรณีน้ี การจัดการออกเสียงประชามติ
จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรัฐบาลเล็งเห็นวาผลลัพธของการลงประชามติมีแนวโนมไปในทิศทางที่ตองการ
(๒) การลงประชามติท่ไี มอยูภ ายใตการควบคุมของรัฐบาล (Un-controlled referendum)
หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติท่ีประชาชนสามารถรวมกันใชสิทธิริเริ่มเสนอใหมีการจัดขึ้น
ไดโดยตรง (popular initiative) นั่นคือ ในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประชาชน
สามารถเปนฝายรวมกันตัดสินใจกําหนดใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้นไดโดยตรง เพื่อให
การออกเสียงประชามติมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจทางการเมืองในเรือ่ งนั้น ๆ แมวา จะเปนไป
ในทิศทางที่ตรงขามกับความตองการของรัฐบาล
๗. การจัดจําแนกประเภทของการออกเสียงประชามติโดยพิจารณาวาการออกเสียงประชามติ
นัน้ ตั้งอยูบนจุดมุงหมายเพื่อสนับสนุน หรือทัดทานการตัดสินใจของสถาบันหลักในระบบการเมือง
(Pro-hegemonic vs. anti-hegemonic referendum)
(๑) การลงประชามติท่มี ผี ลสนับสนุนการตัดสินใจของฝายที่มอี าํ นาจในสถาบันหลักทางการ
เมือง (Pro-hegemonic referendum) หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติที่ผลการออกเสียง
ของประชาชนขางมากที่ปรากฏ มีนัยแสดงออกถึงการสนับสนุน (supportive) หรือใหความเห็นชอบ
ตอการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลหรือรัฐสภา
Gordon Smith, “The Functional Properties of the Referendum,” European Journal of Political Research, 4:1
(March 1976), p. 6.
๗

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

P47-54.indd 51

จุลนิติ

๕๑

7/22/2012 3:13:19 PM

รูปแบบและประเภทของการออกเสียงประชามติ

(๒) การลงประชามติทมี่ ผี ลคัดคานการตัดสินใจของฝายทีม่ อี าํ นาจในสถาบันหลักทางการ
เมือง (Anti-hegemonic referendum) หมายถึง การจัดการออกเสียงประชามติทผี่ ลการออกเสียง
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
จะกําหนดใหรฐั บาลเปนผูม อี าํ นาจตัดสินใจกําหนดใหมกี ารจัดการออกเสียงประชามติเปนการเฉพาะหนา
ในทางปฏิบตั ริ ฐั บาลเหลานัน้ ก็มกั จะมีแนวโนมตัดสินใจจัดใหมกี ารลงประชามติเฉพาะในกรณีทคี่ าดหวัง
ไดวาผลการลงประชามติจะเปนไปในทิศทางเดียวกับการตัดสินใจของรัฐบาล
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพบวา การจัดการออกเสียงประชามติกอ็ าจเกิดขึน้ โดยมิไดขนึ้ อยูก บั
เงื่อนไขขอกําหนดของกฎหมายแตเพียงอยางเดียว หากแตขึ้นอยูกับสภาวการณทางการเมืองของการ
ตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ ๆ ดวย ตัวอยางเชน การจัดการออกเสียงประชามติในประเทศนอรเวย ในป ค.ศ. ๑๙๗๒
ในประเด็นเกีย่ วกับการตัดสินใจนําประเทศเขารวมเปนสมาชิกประชาคมยุโรป (European Community)
ตามกฎหมายแลว รัฐสภานอรเวยมอี าํ นาจในการตัดสินใจสุดทายในการใหสตั ยาบันรับรองสมาชิกภาพ
ดังกลาว แตเนื่องจากรัฐบาลเห็นวา แมสมาชิกรัฐสภาจะมีมติเปนเอกฉันทในการเขารวมเปนสมาชิก
ประชาคมยุโรป แตการตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวของกับอนาคตของประเทศชาติในเรื่องดังกลาว
อาจไมมีความชอบธรรมเพียงพอ หากไมไดรับการรับรองโดยประชาชนทั้งประเทศ รัฐบาลจึงประกาศ
ใหมีการจัดการออกเสียงประชามติขึ้น โดยหวังวาผลการลงประชามติจะตอกยํ้าสนับสนุนการตัดสินใจ
ของรัฐสภา แตผลทีป่ รากฏกลับเปนในทางตรงกันขาม นัน่ คือ ประชาชนชาวนอรเวยสว นใหญไมเห็นดวย
กับการนําประเทศเขาเปนสมาชิกประชาคมยุโรปของรัฐบาลและรัฐสภา๙
ในกรณี นี้ แม ว  า การจั ด การออกเสี ย งประชามติ จ ะเกิ ด ขึ้ น ภายใต ก ารควบคุ ม ตั ด สิ น ใจ
โดยรั ฐ บาล (Controlled) แตผลลัพธของการออกเสียงประชามติกลับมิไดเปนในทิศทางที่รัฐบาล
คาดหวัง หากเปนการแสดงประชามติที่มีผลตอตานคัดคานการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาล
และรัฐสภาอยางสิน้ เชิง (Anti-hegemonic referendum) ดังนัน้ จึงกลาวไดวา แมการจัดการออกเสียง
ประชามติจะเกิดขึ้นภายใตการควบคุมตัดสินใจโดยรัฐบาล (Controlled referendum) แตก็มิได
Arend Lijphart, Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries,
pp. 201-206.
๙
การออกเสียงประชามติดังกลาวจัดขึ้นระหวางวันที่ 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.
๘
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หมายความว า การลงประชามตินัน้ จะนําไปสูผลการ
ออกเสียงทีเ่ ปนการสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล
(Pro-hegemonic referendum) เสมอไป เพราะ
ในบางกรณีรฐั บาลอาจคาดการณแนวโนมความรูส กึ นึกคิด
ของประชาชน และประเมินกระแสสนับสนุนทีม่ ีตอ
รัฐบาลผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงได
ตั ว อย า งที ่เ ห็ น ได ชั ด เจนกรณี ห นึ ่ง ก็ คื อ
การจัดการออกเสียงประชามติโดยการตัดสินใจของ
รัฐบาลฝรั่งเศส เกี่ยวกับการปฏิรูปภายในโครงสราง
ระบบการเมืองการปกครอง ไดแก การปรับอํานาจของวุฒิสภาและปรับโครงสรางการปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่น โดยการถ า ยโอนอํ า นาจออกจากส ว นกลาง การลงประชามติ รับรองการตัดสินใจ
ของรัฐบาลในประเด็นดังกลาวจัดขึ้นวันที่ ๒๗ เมษายน ค.ศ. ๑๙๖๙ แมวาในความเปนจริงแลว
รัฐบาลไมจาํ เปนตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติในเรื่องดังกลาว เพราะการตัดสินใจในเรื่องดังกลาว
เปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลและรัฐสภา อีกทั้งมิไดมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
แตเนื่องจากประธานาธิบดี ชารลส เดอ โกลล เชื่อวาการเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมสราง
ความเห็นพองตองกันทางการเมืองโดยผานชองทางการออกเสียงในระดับชาติเชนนี้ จะชวยใหการ
ผลักดันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรัฐ๑๐ ภายหลังจากผานพนเหตุการณจลาจลทางการเมือง
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๘ ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและตั้งอยูบนความชอบธรรม จึงประกาศให
มีการจัดการออกเสียงประชามติดังกลาวขึ้น โดยมิไดคาดคิดวาผลการออกเสียงประชามติครั้งนี้ จะมี
ผลกระทบทางการเมืองโดยตรงตอความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของตนในเวลา
ตอมา
ในการลงประชามติดังกลาว มีผูมาใชสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น คิดเปนรอยละ ๘๐.๖ ของผูมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ผลปรากฏวามีผูออกเสียง “เห็นดวย” กับขอเสนอของรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๔๖.๘
ของผูออกเสียงทั้งหมด๑๑ นั่นหมายความวาประชาชนชาวฝรั่งเศสสวนใหญไมเห็นดวยกับขอเสนอของ
รัฐบาล เมื่อผลการออกเสียงประชามติครั้งนี้ ถูกเชื่อมโยงเขากับระดับความเชื่อมั่นและกระแสสนับสนุน
ของประชาชนที่มีตอ ตัวประธานาธิบดีชารลส เดอ โกลล ก็สง ผลใหเขาตองประกาศลาออกจากตําแหนง
ประธานาธิบดีไดในที่สุด

Vincent Wright, “France,” in David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of
Practice and Theory, p. 144.
๑๑
David 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
การออกเสียงประชามติทจี่ ดั ขึน้ โดยการตัดสินใจของรัฐบาล (Government controlled referendum)
เปนสวนใหญ การตัดสินใจจัดใหมกี ารออกเสียงประชามติในกรณีนมี้ กั เปนไปตามโอกาสและสถานการณ
ทางการเมืองโดยเฉพาะเมือ่ รัฐบาลเล็งเห็นวาภายใตสถานการณนนั้ ๆ การเปดใหประชาชนไดออกเสียง
ตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงจะเปนทางออกที่กอใหเกิดผลดีตอรัฐบาลมากที่สุด
สําหรับการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่อเพิกถอนมาตรการ
ทางกฎหมาย และการออกเสียงประชามติที่ประชาชนเขาชื่อกันเสนอใหจัดขึ้นเพื่ออนุมัติใหขอเสนอ
มาตรการทางกฎหมายมีผลบังคับใช (Popular initiatives) จัดไดวาเปนการออกเสียงประชามติ
ทีต่ งั้ อยูบ นหลักการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมโดยเฉพาะ ซึง่ มีการปฏิบตั อิ ยางกวางขวางในประเทศ
สวิสเซอรแลนด ทัง้ ในการปกครองระดับมลรัฐและสหพันธรัฐ และในสหรัฐอเมริกาซึง่ ปรากฏแพรหลาย
ในการปกครองระดับมลรัฐ การออกเสียงประชามติทงั้ สองประเภทดังกลาวนี้ รวมกันแลวเรียกอีกอยาง
หนึ่งวาเปน “กลไกนิติบัญญัติทางตรง” (Direct legislation)

David Butler and Austin Ranney (eds). Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, p. 24.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่ง
ทางปกครอง โดยมีฐานะเปน “กฎหมายกลาง” ที่ใชบังคับกับการพิจารณาทางปกครองในเรื่องตาง ๆ
หากกฎหมายในเรื่องใดมิไดกาํ หนดหลักเกณฑไวเปนการเฉพาะหรือกําหนดไวแตมหี ลักเกณฑท่ปี ระกัน
ความเปนธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการตํ่ากวาทีก่ ําหนดในกฎหมายกลาง อยางไรก็ดี
ผูตรากฎหมายไดกําหนดขอยกเวนมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
กับบางองคกรหรือการดําเนินการบางกรณี ซึ่งกรณีหนึ่ง คือ “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
หรือเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ”๒ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในมาตรา ๔๓ (๗)
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ โดยทีผ่ านมามีปญหาในการตีความ “ขอบเขต”
Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit public - mention très
bien (Poitiers) นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
๒
สําหรับขอบเขตของ “ราชการทหาร” อาจพิจารณาไดจากพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑.
๓
“มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย
(๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา
การยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือกับหนวยงานใดนอกจากที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามขอเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”.
๑
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ของขอยกเวนดังกลาววาครอบคลุมการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารทั้งหมดหรือเฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเทานั้น ซึ่งทําใหสวนราชการทหารมีขอสงสัย
วาจะตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ หรือไม ในเรือ่ งใดบาง ในบทความนี้
จึงขอนําเสนอปญหาดังกลาว โดยในเบื้องตนขอกลาวถึงขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับขอยกเวนไมนํา
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใชกับราชการทหาร กอนที่จะพิจารณาแนวการตีความของ
คณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองในเรือ่ งนี้ และปดทายดวยบทวิเคราะหเกีย่ วกับการบังคับใช
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับราชการทหารวามีขอบเขตอยางไร
๑. ขอพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับขอยกเวนในเรื่องราชการทหาร
๑.๑ ขอยกเวนที่ปรากฏในกฎหมายตางประเทศ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของนานาอารยประเทศลวนตราขึ้น
ภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ สรางความโปรงใสและความเปนธรรมในการพิจารณาออกคําสัง่ ทางปกครอง
ทีก่ ระทบตอสิทธิและหนาทีข่ องบุคคล โดยวางหลักประกันทีส่ าํ คัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เชน หลักความเปนกลางของเจาหนาที่ผูพิจารณาทางปกครอง หลักการรับฟงคูกรณีกอนออกคําสั่ง
ทางปกครอง หลักการใหเหตุผลประกอบคําสัง่ ทางปกครอง อยางไรก็ดี สําหรับการพิจารณาทางปกครอง
ในการปฏิบัติราชการของทหารนั้น อาจมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองยกเวนไมนํากฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองไปใชบังคับ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทหารมีลักษณะเฉพาะแตกตางจาก
ฝายปกครองโดยทั่วไป ดวยเหตุที่ตองมีการจัดระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัด การสั่งการ
ในเรื่องตาง ๆ ตองมีความเด็ดขาด การดําเนินการตองมีความรวดเร็ว และในบางเรื่องตองรักษา
เปนความลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่ไมปกติ เชน ในยามสงครามหรือมีภัยคุกคามตอความมั่นคง
ของประเทศ ยอมไมเหมาะสมที่จะบังคับใหปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามปกติ
เพราะอาจทําใหปฏิบัติการของเจาหนาที่ทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ
มีความลาชาไมทนั การณ ดวยเหตุนี้ กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองของหลายประเทศจึงกําหนด
ขอยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินงานของราชการทหาร โดยกฎหมายของบางประเทศไดกําหนด
ขอยกเวนสําหรับการดําเนินงานของราชการทหารเฉพาะในชวงเวลาที่ไมปกติ เชน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองของสหรัฐอเมริกา (Administrative Procedure Act) มาตรา ๕๕๑๔ (๑) (G)
บัญญัติวา “หนวยงานของรัฐ” ที่จะอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายนี้ไมหมายความรวมถึง ราชการ
ทหารทีใ่ ชอาํ นาจในเวลาสงครามหรือในพืน้ ทีภ่ ายใตการยึดครอง หรือพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองของนอรเวย (Forvaltningsloven) มาตรา ๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา เมื่อราชอาณาจักร
Sec. 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 ………. .
๕
Art. 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. ………. .
๔

๕๖
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ตกอยูในภาวะสงคราม ภัยคุกคามจากสงคราม หรือเอกราชหรือความมั่นคงของราชอาณาจักรตกอยู
ในภยันตราย พระมหากษัตริยอาจระงับการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้หรือบทบัญญัติกฎหมายอื่นใด
ที่เกี่ยวกับวิธปี ฏิบัตริ าชการทางปกครองทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได อยางไรก็ดี กฎหมายของบางประเทศ
ไดกําหนดขอยกเวนสําหรับราชการทหารโดยมิไดจํากัดเฉพาะกรณีการดําเนินงานในชวงเวลาไมปกติ
แตยกเวนการดําเนินงานของราชการทหารในชวงเวลาปกติดวย เชน รัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองของฟนแลนด (Förvaltningslag) มาตรา ๔๖ (๑) บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการ
สัง่ การของทหาร หรือรัฐบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของสมาพันธรัฐสวิส (loi fédérale
sur la procédure administrative) มาตรา ๓๗ d. บัญญัติยกเวนไมใชบังคับกับการดําเนินการ
ทางวินัยแกขา ราชการทหาร การพิจารณาเรื่องที่อยูใ นอํานาจสั่งการของราชการทหาร เชน การสั่งการ
ตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งการพิจารณาในบางเรื่อง เชน การทบทวนคําสั่งพักหนาทีห่ รือคําสั่ง
เปลีย่ นภาระหนาทีง่ าน ทั้งนี้ เมือ่ พิจารณาขอยกเวนในกฎหมายตางประเทศแลว จะเห็นไดวาเปนไป
ดวยเหตุผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารเปนสําคัญ ไมวาจะเปนการดําเนินงาน
ในเวลาปกติในเรือ่ งการสัง่ การตามสายการบังคับบัญชาหรือการดําเนินการทางวินยั แกขา ราชการทหาร
ซึ่งตองมีการรักษาระเบียบวินัยภายในองคกรอยางเครงครัดหรือการดําเนินงานในเวลาไมปกติในยาม
สงครามหรือมีภัยคุกคามตอความมัน่ คงของประเทศซึง่ ตองปฏิบัติการดวยความเฉียบขาดรวดเร็ว
ไมเหมาะสมที่จะกําหนดใหปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๑.๒ ขอยกเวนในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ของประเทศไทยไดใชรัฐบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองของเยอรมัน (Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG) เปนตนแบบ
ในการยกราง อยางไรก็ดี กฎหมายเยอรมันมิไดบัญญัติขอยกเวนเกี่ยวกับการดําเนินงานของราชการ
ทหารไว มีแตเพียงขอยกเวนสําหรับการดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ เชน การดําเนินกิจการทางศาสนา
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หรือการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา๘ ขอยกเวน
ในเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารตามมาตรา ๔ (๗) จึงเปนกรณีทเี่ พิ่มเติมเขามาดวย
เหตุผลเฉพาะตามบริบทของประเทศไทยเพื่อมิใหกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของเจาหนาที่
ทหาร ซึ่งศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน ไดอธิบายถึงเหตุผลในการกําหนดขอยกเวนดังกลาวไววา
Section 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. ………. .
๗
Art. 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, ………. .
๘
ขอยกเวนการใชบังคับกฎหมายไดบัญญัตไิ วในมาตรา ๒ สําหรับรายละเอียดในเรื่องดังกลาว โปรดดู วรเจตน ภาคีรตั น, วิธปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน (กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๓๒-๓๖.
๖
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

“ราชการทหารหรือการปฏิบัติงานยุทธการเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
มีวิธีการปฏิบัติงานเปนพิเศษแตกตางไปจากการปฏิบัติงานของฝายปกครองตามปกติทั้งในบางกรณี
ก็จําตองปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว เฉียบขาดตามความจําเปนทางดานความมั่นคง” จึงตองกําหนด
ขอยกเวนนี้ไว๙ สําหรับปญหาวาขอยกเวนดังกลาวมีขอบเขตเพียงใด นั้น ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน
วงศวัฒนศานต ผูมีบทบาทสําคัญในการยกรางกฎหมายฉบับนี้ไดอธิบายวา “กิจการทหารในการ
ปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศเปนเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งตองดําเนินการโดยรวดเร็ว
ตามสถานการณ จึงควรยกเวนจากการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ .ี้ .. อยางไรก็ตาม กิจการของทหาร...
ที่ไมเกี่ยวกับความมั่นคง เชน การจัดซื้อหรือสรางสถานที่ราชการที่ไมมีขอมูลเชื่อมโยงไปยังความลับ
ทางความมั่นคง ...ยังคงอยูในบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”๑๐ ดังนี้ ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗)
จึงมีขอบเขตจํากัดอยูเ ฉพาะการดําเนินงานของราชการทหารเทาทีเ่ กีย่ วกับการปองกันและรักษาความ
มั่นคงของประเทศเทานั้น มิใชการดําเนินงานใด ๆ ของราชการทหารโดยรวมทั้งหมด ซึ่งนักวิชาการ
บางทานมีความเห็นคลอยตามแนวการตีความดังกลาว เชน รองศาสตราจารย วรเจตน ภาคีรัตน
ที่อธิบายวา “...หากเปนกรณีที่เปนเรื่องการปองกันและรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศแลว แมวาการกระทํานั้นจะมีลักษณะเปนการออกคําสั่ง
ทางปกครอง องคกรเจาหนาที่ผูปฏิบัติยอมไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แตในกรณีที่ทหารเปนองคกรฝายปกครองที่ดําเนินการบังคับการ
ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอันมีลักษณะเปนการใชอํานาจปกครอง มีการเตรียมการเพื่อจัดให
มีคาํ สัง่ ทางปกครอง ทหารยอมตองปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ดวย”๑๑
ในเรื่องการดําเนินการทางวินัยตอขาราชการทหาร นักกฎหมายทหารเองก็เคยใหความเห็นวา
“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในกิจการที่เกี่ยวกับวินัยมีได ๒ สถานะ คือ ทั้งอยูและไมอยูใน
บังคับแหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ขึน้ อยูก บั วาการดําเนินการทางวินยั ในขณะนัน้
เปนกิจการปองกันและรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายนอกและภายในประเทศ
หรือไม”๑๒ กลาวอีกนัยหนึ่ง หากการดําเนินการทางวินัยทหารในกรณีใดไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมัน่ คงของประเทศแลว ยอมอยูภ ายใตบงั คับตองปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งปรากฏวาคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดตีความ
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) ในแนวทางเดียวกันกับความเห็นของฝายตําราขางตน

สุรพล นิตไิ กรพจน, “ปญหาวาดวยขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง”, พนม เอีย่ มประยูร
(บรรณาธิการ), รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๑),
หนา ๒๐.
๑๐
ชัยวัฒน วงศวฒ
ั นศานต, กฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ ๒๕๔๐), หนา ๑๗๓-๑๗๔.
๑๑
วรเจตน ภาคีรัตน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทํา
ทางปกครอง (พิมพครั้งที่ ๓ : กรุงเทพฯ : วิญูชน ๒๕๔๙), หนา ๘๘.
๑๒
พันโท ธานินทร ทุนทุสวัสดิ,์ “หลักการฟงความจากทุกฝายกับกระบวนการรวบรวมขอมูลเพือ่ ทําคําสัง่ กําหนดมาตรการบังคับ
ทางวินัยทหาร”, วารสารพระธรรมนูญ ฉบับพิเศษ (กันยายน ๒๕๔๖), หนา ๗๑.
๙
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บทความทางวิชาการ

๒. ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดใหความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของขอยกเวน
ตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘๑๓
ในการตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญทีม่ ขี อสงสัยวาขอยกเวนตามบทบัญญัติดังกลาวมีขอบเขต
เพียงใด โดยกรมพระธรรมนูญมีความเห็นในเบื้องตนวาเปนขอยกเวนเกี่ยวกับการดําเนินงานของราชการ
ทหารทั้งหมดและเจาหนาทีอ่ นื่ ซึ่งมิใชทหารแตปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการรวมกับทหารในการปองกัน
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพราะขอยกเวน
ในมาตรา ๔ (๗) แบงเปนสองสวน ไดแก สวนแรก การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร และสวนที่สอง
เจาหนาที่ซ่งึ ปฏิบัตหิ นาที่ทางยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งในสวนแรกเปนการยกเวนสําหรับราชการทหารทั้งหมด
ไมตอ งพิจารณาวาเปนเรื่องของการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศหรือไม อยางไรก็ดี เพื่อความ
รอบคอบกรมพระธรรมนูญจึงขอหารือคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองวาความเห็นดังกลาว
ถูกตองหรือไม เพื่อที่จะไดกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนราชการทหารตอไป
ในการพิจารณาเพื่อตอบขอหารือของกรมพระธรรมนูญ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดตรวจสอบความเปนมาของการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว พบวารางทีผ่ าน
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครอง๑๔ ไดบัญญัติวา
“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” แตตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยไดมีขอเสนอวาเนื่องจากงานราชการตํารวจกับราชการ
ทหารมีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ จึงเห็นควรเพิ่มขาราชการ
ตํารวจซึง่ ปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการรวมกับฝายทหารมิใหอยูในบังคับของกฎหมายดวย คณะรัฐมนตรี
จึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวไปพิจารณารวมกันและเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นควรเพิ่มเติมรางมาตรา ๔ (๗)
ตามขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย โดยเพิม่ ขอความ “หรือเจาหนาทีซ่ ึง่ ปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการ
รวมกับทหาร” ตอทายขอความวา “การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร”

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.
๑๔
รางพระราชบัญญัติการพิจารณาเรื่องทางปกครอง พ.ศ. .... สงพรอมบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๖๐๑/๑๓๔๙ ลงวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางปกครองมีถึงคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผนดิน (เรื่องเสร็จที่ ๒๒/๒๕๓๗).
๑๓
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เมื่อพิจารณาถึงความเปนมาในการยกรางบทบัญญัติมาตรา ๔ (๗) แลว คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นวา “มาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเจตนารมณที่จะไมนําพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับกับการดําเนินงาน
เกีย่ วกับราชการทหารเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับการปองกันและรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ ผูรางกฎหมายจึงไดบัญญัติขอความในตอนทาย
มาตรา ๔ (๗) ที่วา “ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอก
และภายในประเทศ” เพื่อขยายความการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งตอมาไดมีการเพิ่มเติม
ขอความใหรวมถึงเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการรวมกับทหารดวย เนื่องจากการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะและมีการปฏิบัติงานเปนพิเศษที่จําเปนในการปองกันและการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ ไมเหมาะสมที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ สวนการดําเนินงานอื่นที่อยูในรูปของคําสั่งทางปกครองและไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศยอมตองอยูใน
บังคับแหงพระราชบัญญัตินี้”
การใหความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองในเรือ่ งเสร็จที่
๒๗๖/๒๕๔๘ ถือเปนการตีความขอบเขตของขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) อยางชัดเจน ซึ่งสวนราชการ
ทหารสามารถยึดถือเปนแนวทางปฏิบตั ใิ นการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
ตอไปได กรณีจงึ สมควรวิเคราะหถงึ ขอบเขตการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
กั บ ราชการทหารในรายละเอี ย ดต อ ไปว า ส ว นราชการทหารจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข อง
พระราชบัญญัติดังกลาวในการดําเนินงานในเรื่องใดบาง
๓. บทวิเคราะหการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กับราชการทหาร
ปญหาวาพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ จะนํามาใชบงั คับกับการดําเนินงาน
ของราชการทหารในเรือ่ งใดบาง นัน้ มีขอ พิจารณาในเบือ้ งตนวา โดยทีพ่ ระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครองฯ ใชบังคับกับ “การพิจารณาทางปกครอง” ซึ่งไดแก การเตรียมการและการดําเนินการ
เพือ่ จัดใหมคี าํ สัง่ ทางปกครอง ดังนัน้ การดําเนินงานของราชการทหารในเรือ่ งใดทีม่ ไิ ดกระทําในรูปของ
คําสั่งทางปกครอง ยอมไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูแลว ไมวาจะเปนคําสั่งในการ
ปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชามีตอผูใตบังคับบัญชาและมิไดกระทบตอสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายของ
ผูใตบังคับบัญชา การออกกฎ เชน การออกระเบียบขอบังคับของกระทรวงกลาโหม๑๕ การทําสัญญา
(ไมวา สัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง) เชน สัญญาจัดซือ้ อาวุธยุทโธปกรณ๑๖ หรือบรรดาการกระทํา
เวนแตเปนการนําบทบัญญัติในบางเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครองมาใชบังคับโดยเทียบเคียงกับการออกกฎ หรือนํา
“หลักกฎหมายทัว่ ไป” ทีบ่ ญ
ั ญัตเิ ปนลายลักษณอกั ษรไวในบทบัญญัตบิ างมาตรามาใชกบั การออกกฎ เชน หลักทีว่ า เจาหนาทีผ่ พู จิ ารณา
ทางปกครองตองมีอาํ นาจตามกฎหมายในเรือ่ งนัน้ ตามทีก่ าํ หนดในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ.
๑๖
อยางไรก็ดี สําหรับบรรดาคําสัง่ ทางปกครองทีม่ ขี นึ้ ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจางของราชการทหาร เชน คําสัง่ รับหรือไมรบั คําเสนอ
การสั่งอนุมัติใหซื้อ จาง หรือใหสิทธิประโยชน หรือการสั่งยกเลิกการพิจารณาคําเสนอ อันเปนคําสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ นัน้ หากเปน
กรณีที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศแลว ยอมอยูภายใตบังคับหลักเกณฑของพระราชบัญญัติดังกลาว.
๑๕
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บทความทางวิชาการ

ทางกายภาพที่มิไดมีผลกอตั้งนิติสัมพันธ เชน การฝกกําลังพล การซอมรบ การเคลื่อนยายอาวุธ
หรือการปฏิบัติยุทธการตาง ๆ ของทหาร นอกจากนี้ การใชอํานาจของทหารทีเ่ ปนการดําเนินงาน
ตามกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาก็ไมอยูภ ายใตบงั คับพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
เชนกัน ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา ๔ (๘)๑๗ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เชน การที่เจาหนาที่ทหารเรือ
ใชอาํ นาจสอบสวนเบือ้ งตนเกีย่ วกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการสืบสวนเบื้องตนถือเปนสวนหนึ่งของ
การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การสอบสวนเบื้องตนของเจาหนาที่
ทหารเรือดังกลาว รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่อง เชน การสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุด
หรือไปยังทีแ่ หงใดแหงหนึ่ง การตรวจคนเรือหรืออากาศยาน และการจับกุมและควบคุมผูตองสงสัย
ยอมถือเปนการดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ทํานองเดียวกัน การที่เจาหนาที่ทหารเรือใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ ทําการสอบสวนเบื้องตนเกี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญา รวมทั้งการสั่งหรือบังคับใหเรือหรืออากาศยานหยุดหรือไปยังที่แหงใด
แหงหนึง่ และการควบคุมผูตองหาไวเพื่อสอบสวน ตลอดจนการยึดเรือหรืออากาศยานและสิ่งของ
ที่จะใชหรือไดใชในการกระทําความผิด บรรดาการกระทําเหลานี้ยอ มไมอยูภ ายใตบงั คับพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เชนกัน
สวนการดําเนินการของราชการทหารในเรื่องใดที่กระทําในรูปของคําสั่งทางปกครองจะอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม เพียงใด นั้น จําตองพิจารณาถึง
ขอยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) วามีขอบเขตเพียงใด ซึ่งในประเด็นนี้ ผูเ ขียนเห็นพองดวยกับความเห็นของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๔๘ ทีต่ ีความวาเปนขอยกเวน
สําหรับราชการทหารเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจาก
ภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศเทานั้น เนื่องจากเปนการตีความที่สอดคลองกับเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายทีแ่ ตเดิมไดกําหนดขอยกเวนไวสําหรับ“การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร
ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ”
โดยภายหลังมีการเพิ่มขอความ “หรือเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติหนาทีท่ างยุทธการรวมกับทหาร” เพื่อให
ครอบคลุมการดําเนินการของเจาหนาที่อ่นื (เจาหนาที่ตาํ รวจ) ซึ่งปฏิบตั หิ นาที่ทางยุทธการรวมกับทหาร
ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศดวย ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาหากผูตรากฎหมายประสงค
ทีจ่ ะยกเวนไมใชบงั คับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กับการดําเนินงานทัง้ ปวง
ของราชการทหาร ก็คงไมระบุขอความวา “...ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ” กํากับไวดวยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการที่ผูตรากฎหมาย
ยกเวนไมใชบงั คับพระราชบัญญัตดิ งั กลาวกับการดําเนินงานของราชการทหารในการปองกันและรักษา
ความมัน่ คงของราชอาณาจักร ก็ดวยเหตุผลทีว่ า เปนเรื่องทีม่ ีความจําเปนตองดําเนินการดวยความ
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน.
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เฉียบขาดรวดเร็วเพื่อขจัดและปดปองภยันตรายที่เกิดแกความมั่นคงของประเทศ หากบังคับใหการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกลาวยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ยอมเปนการไมเหมาะสม เพราะจะเปนการสรางภาระแกเจาหนาที่
ผูป ฏิบตั งิ าน ทําใหเกิดความลาชาและเปนอุปสรรคแกการปฏิบตั ภิ ารกิจใหสาํ เร็จลุลว งได ซึง่ ขอพิจารณา
เกี่ยวกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศนี้เปนเหตุผลที่กฎหมายเฉพาะในบางเรื่อง
ไดกําหนดยกเวนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ไมวา จะเปนพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๖๑๘
ที่บัญญัติมิใหนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับกับการสั่งการตาม
พระราชกําหนดนี้ ซึง่ บางกรณีเปนการออกคําสัง่ ทางปกครอง๑๙ หรือพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง๒๐ ซึ่งบัญญัติขอยกเวนทํานองเดียวกันไว
ตามแนวความเห็นของคณะกรรมการวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง การบังคับใชพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ กับการพิจารณาเพือ่ ออกคําสัง่ ทางปกครองของราชการทหารอาจแยก
พิจารณาไดเปนสองสวน ดังนี้
สวนทีห่ นึง่ การดําเนินงานเกีย่ วกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมัน่ คงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงานในสวนนีย้ อ มไดรบั ยกเวน
ไมอยูภ ายใตบงั คับพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถดําเนินการไดอยาง
รวดเร็วและรับมือกับสถานการณตา ง ๆ ไดอยางทันทวงที เชน การทีเ่ จาหนาทีฝ่ า ยทหารใชอาํ นาจตาม
มาตรา ๔๒๒๑ มาตรา ๔๓๒๒ ประกอบกับมาตรา ๔๗๒๓ แหงพระราชบัญญัตกิ ารเกณฑชว ยราชการทหาร
มาตรา ๑๖ ประกาศ คําสั่งหรือการกระทําตามพระราชกําหนดนี้ไมอยูในบังคับของกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.
๑๙
สําหรับเหตุผลที่ไมนําเงื่อนไขการออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับกับ
การออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชกําหนดดังกลาว โปรดดู อัชพร จารุจินดา, “คําชี้แจงพระราชกําหนดการบริหารราชการใน
สถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘”, วารสารพระธรรมนูญ เลม ๔๘ ฉบับ ๙๙ ป กรมพระธรรมนูญ (๒๕๔๘) หนา ๒๑.
๒๐
มาตรา ๒๓ บรรดาขอกําหนด ประกาศ คําสัง่ หรือการกระทําตามหมวดนีไ้ มอยูใ นบังคับของกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการ
ทางปกครอง
ฯลฯ
ฯลฯ.
๒๑
มาตรา ๔๒ การเกณฑในเวลาไมปกติ ใหกระทําได
(๑) ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวการณรบหรือการสงครามนับแตวันเวลาที่ไดมีคําสั่งใหทหารเตรียมเขาทําการรบ
หรือนับแตวันที่ไดประกาศสงคราม แลวแตกรณี และใหใชทั่วราชอาณาจักร
ฯลฯ
ฯลฯ.
๒๒
มาตรา ๔๓ การเกณฑในเวลาไมปกติอาจเกณฑทรัพยสินและแรงงานไดดังตอไปนี้
(๑) ทรัพยสินตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๒) อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด และไพโรเทคนิค
(๓) เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิกสตลอดจนอะไหลและอุปกรณของเครื่องมือดังกลาว
(๔) เครื่องกล เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งอื่นที่ใชสําหรับการสรางซอมแซมหรือบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและยานพาหนะ
เพื่อกิจการของทางราชการทหาร
(๕) สิ่งตาง ๆ ที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนสําหรับจัดที่พักแรมหรือโรงพยาบาล
(๖) เสบียงอาหารสําหรับคนหรือสัตว
(๗) คนงาน คนนําทาง คนเดินขาวสาร ลาม หรือผูที่อาจเปนประโยชนแกกิจการของทางราชการทหาร
(๘) แรงงานและทรัพยสินอื่นที่เจาหนาที่ฝายทหารเห็นวาเปนประโยชนและจําเปนแกกิจการของทางราชการ.
๒๓
มาตรา ๔๗ นับแตวนั เวลาทีไ่ ดมคี าํ สัง่ หรือประกาศตามมาตรา ๔๒ และไดดาํ เนินการตามมาตรา ๑๖ แลวใหเจาหนาทีฝ่ า ยทหาร
ผูมีอํานาจดังตอไปนี้ออกใบเรียกเกณฑแลวสงตรงไปยังเจาพนักงานปกครองทองที่ไดทันที
(๑) เจาหนาที่ฝายทหารผูมีอํานาจตามมาตรา ๑๗
(๒) นายทหารซึง่ มีตาํ แหนงบังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ทีน่ นั้ และมีกาํ ลังในบังคับบัญชาตัง้ แตหนึง่ กองพันหรือเทียบเทาขึน้ ไป
เมื่อนําทหารเขาทําการรบหรือเขาสูสงคราม หรือเมื่อบังคับบัญชาทหารอยูในเขตที่ไดประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในเขตที่ได
ประกาศใชกฎอัยการศึก.
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
จุลนิติ
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พ.ศ. ๒๕๓๐ ออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินที่จําเปนแกกิจการของทางราชการในระหวางที่
ประเทศอยูในภาวะการรบหรือการสงคราม การออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสินซึ่งเปนการ
ใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ท่ีมผี ลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลและเปน
“คําสั่งทางปกครอง” ยอมไมอยูภ ายใตบงั คับพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เนื่องจาก
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร ในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามภายนอกประเทศซึ่งไดรับยกเวนตามมาตรา ๔ (๗) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ดังนั้น
ในการออกใบเรียกเกณฑแรงงานและทรัพยสิน เจาหนาทีฝ่ ายทหารจึงไมจําตองดําเนินการตามหลัก
เกณฑการพิจารณาทางปกครองตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ เปนตนวา
ไมจาํ ตองมีการรับฟงคูก รณีกอ นออกคําสั่งตามมาตรา ๓๐ หรือใหเหตุผลประกอบคําสั่งตามมาตรา ๓๗
ทั้งนี้ การออกคําสัง่ ทางปกครองของราชการทหารในบางกรณีอาจยากทีจ่ ะชีช้ ัดลงไปวา
เปนการดําเนินงานในการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศอันจะไดรับยกเวนไมอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือไม ตัวอยางเชน การที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการ
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ ใหบุคคลปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางในบริเวณเขตปลอดภัย
ในราชการทหารตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๔๒๕ แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว การพิจารณาเพื่อออกหรือไมออกใบอนุญาตเปนการพิจารณาทางปกครองที่มิไดเกี่ยวของ
โดยตรงกับการปองกันและรักษาความมั่นคงของประเทศจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยหลักแลวจึงนาจะอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อยางไรก็ดี
โดยที่เขตปลอดภัยในราชการทหารกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนในการปองกันภัยทีอ่ าจเกิดแกสถานที่ตั้ง
ที่ทําการของทหาร ซึ่งเปนแหลงรวมกําลังพล คลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ ยานพาหนะ เชื้อเพลิง เครื่องมือ
สือ่ สาร เอกสาร ขอมูล ตลอดจนยุทธปจจัยตาง ๆ อันจําเปนแกการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ กรณีจึงจําเปนตองกําหนดใหบริเวณโดยรอบที่ทหารเปน “เขตปลอดภัย” และจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการใชประโยชนทรัพยสินและสัญจรไปมา เพื่อมิใหบุคคลภายนอก
ไดมโี อกาสลวงลํา้ เขามาใกลชดิ ที่ทาํ การของราชการทหาร หรือปลูกสรางอาคารโดยปราศจากการควบคุม
ซึ่งอาจทําใหราชการทหารไดรับความเสียหายจากการจารกรรม การกอวินาศกรรม หรือการโจมตี
ในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้น เมื่อการดําเนินการเกี่ยวกับเขตปลอดภัยในราชการทหารมีวตั ถุประสงคเพื่อปองกัน
ภยันตรายทีอ่ าจเกิดแกราชการทหารโดยสมบูรณ อันเปนเรื่องทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปองกันและรักษา
ความมัน่ คงของประเทศจากภัยคุกคามตาง ๆ ซึ่งการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองฯ อาจทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการดําเนินการเกี่ยวกับเขตปลอดภัยในราชการ
มาตรา ๕ เมื่อไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณเขตปลอดภัยไวแลว หามมิใหผหู นึ่งผูใ ดปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ลงในบริเวณเขตปลอดภัยนั้น หรือแกไขเปลี่ยนแปลงโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่มอี ยูแ ลว หรือเพาะปลูกตนไมซ่งึ อาจเปนภัย หรือยักยาย
ตนไมทปี่ ลูกไวแลวอันมีสภาพเปนอสังหาริมทรัพย เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ระบุไวในใบอนุญาตนั้นดวย.
๒๕
มาตรา ๔ ที่ทหารแหงใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ใหกาํ หนดขึ้นไวโดยพระราชกฤษฎีกาเปนคราว ๆ และใหมแี ผนที่ประเมิน
เขตไวทายพระราชกฤษฎีกานั้นดวย
เมื่อไดกําหนดเขตขึ้นแลว ใหกระทรวงกลาโหมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงเขตไวโดยชัดเจน.
๒๔
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ทหาร ดังนัน้ ในแงความเหมาะสมในการบังคับใชกฎหมาย จึงสมควรถือวา การพิจารณาทางปกครองใด ๆ
เกี่ยวกับเขตปลอดภัยในราชการทหาร เชน การออกหรือไมออกใบอนุญาตใหปลูกสรางโรงเรือนหรือ
สิง่ ปลูกสรางในเขตปลอดภัย การกําหนดเงือ่ นไขในการอนุญาต๒๖ หรือการเพิกถอนใบอนุญาต เปนการ
ดําเนินงานเกีย่ วกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมัน่ คงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองฯ
สวนทีส่ อง การดําเนินงานเกีย่ วกับราชการทหารทีไ่ มเกีย่ วกับการปองกันและรักษาความมัน่ คง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ การดําเนินงานในสวนนี้ยอมอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ทั้งนี้ การออกคําสั่งทางปกครองในการ
ดําเนินงานของราชการทหารตามพระราชบัญญัติตาง ๆ มีอยูหลายกรณีดวยกัน ซึ่งโดยสวนใหญแลว
เปนคําสัง่ เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของทหาร ไมวา จะเปนคําสัง่ เกีย่ วกับสถานะหรือสิทธิประโยชน
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 การออกคําสั่งใหขาราชการทหารที่กระทําละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การออกคําสั่งทางปกครอง
ในกรณีเหลานี้เปนเรื่องที่กระทําในเวลาปกติ และโดยสวนใหญแลวไมเกี่ยวของกับการปองกัน
และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยหลักแลว
การพิ จ ารณาออกคํ า สั่ ง จึ ง ต อ งดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครองฯ ควบคูไปกับหลักเกณฑตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ
ทั้งนี้ โดยที่กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาออกคําสั่งทางปกครองของ
ราชการทหารในเรื่องตาง ๆ มักจะมิไดกําหนดหลักเกณฑที่ประกันความเปนธรรมไวเทาเทียมกับหลัก
เกณฑในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กรณีจึงตองนําหลักเกณฑการพิจารณาทาง
ปกครองตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใชบังคับแกการพิจารณา
ทางปกครองในกรณีนั้น ๆ ดวย ยกตัวอยางเชน ในการลงทัณฑแกขาราชการทหารผูกระทําผิดวินัย
ทหารตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารฯ๒๘ พระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดหลักเกณฑและ
โดยปกติในการออกใบอนุญาตในการปลูกสรางอาคารในเขตปลอดภัยในราชการทหารจะมีหนังสือกําหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาตไปพรอมกันดวย เชน กําหนดใหผูขออนุญาตตองแจงใหทางราชการทหารทราบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ ตองแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับผูที่เขาพักอาศัยในอาคาร ตองจัดการใหผูที่ทางราชการทหารเห็นวาไมปลอดภัยตอกิจการทหารออกไปจากอาคาร ไมใช
อาคารเปนที่มั่วสุมในทางที่จะนําภัยมาสูกิจการทหาร ยินยอมใหเจาหนาที่ทหารเขาไปตรวจอาคารไดเมื่อสงสัยวาจะเปนภัยตอ
ราชการทหาร ตองแจงใหทางราชการทหารทราบกอนจะโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารใหแกผูอื่นหรือใหผูอื่นเชา ฯลฯ.
๒๗
“ขาราชการทหาร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หมายความถึง ทหารประจําการและขาราชการกลาโหม
พลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร.
๒๘
พระราชบัญญัตวิ า ดวยวินยั ทหารฯ ไดกาํ หนดทัณฑทจี่ ะลงแกผกู ระทําผิดตอวินยั ทหารไว ๕ สถาน ไดแก ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม
กัก ขัง และจําขัง (มาตรา ๘) และผูกระทําผิดตอวินัยทหารอาจตองถูกปลดออกจากประจําการและถูกถอดยศทหารดวย (มาตรา ๗).
๒๖
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บทความทางวิชาการ

วิธีการในการพิจารณาลงทัณฑไวอยางรวบรัด และไมมีหลักประกันในกระบวนพิจารณาหลายประการ
ทีถ่ ือเปน “หลักประกันความเปนธรรม” ทีส่ ําคัญในการพิจารณาทางปกครอง ไมวาจะเปนหลัก
ความเปนกลางของเจาหนาทีผ่ ูมีอํานาจพิจารณาทางปกครองที่เรียกรองใหเจาหนาทีต่ องมีความ
เปนกลางและไมมีสวนไดเสียกับเรื่องทีพ่ ิจารณา โดยคูกรณีมีสิทธิคัดคานเจาหนาทีท่ มี่ ีเหตุทจี่ ะทําให
การพิจารณาไมเปนกลางได หรือในสวนของหลักการรับฟงคูก รณีในการพิจารณาทางปกครอง ที่ถอื เปน
สิทธิอันสําคัญยิง่ ของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง มาตรา ๑๓๒๙ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหารฯ ก็บัญญัติแตเพียงวาใหผูมีอํานาจลงทัณฑพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวาผูทจี่ ะรับทัณฑ
มีความผิดจริง และตองระวังมิใหการลงทัณฑเปนไปโดยโทษทุจริต หรือลงทัณฑแกผูทไี่ มมีความผิด
โดยชัดเจน และแมวาบทบัญญัติดังกลาวจะกําหนดใหผูมีอํานาจลงทัณฑตอง “ชี้แจงใหผูกระทําผิด
ทราบวากระทําผิดในขอใดเพราะเหตุใด” กอนที่จะลงทัณฑ แตกเ็ ห็นไดชดั วามีหลักประกันความเปนธรรม
ที่ตํ่ากวาหลักเกณฑตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่กําหนดให
เจาหนาทีต่ องแจงขอเท็จจริงทีจ่ ะใชเปนเหตุผลในการทําคําสั่งทางปกครองใหคูกรณีรับทราบและให
โอกาสคูกรณีไดโตแยงแสดงพยานหลักฐานกอนออกคําสั่ง
อาจมีผโู ตแยงวา โดยสภาพของเรือ่ งแลว การดําเนินงานของราชการทหารมี “ลักษณะพิเศษ”
ที่แตกตางจากสวนราชการทั่วไป เพราะตองมีการจัดระเบียบวินยั ภายในองคกรโดยเขมงวด มี “วัฒนธรรม
องคกร” ทีม่ ุงเนนความสามัคคีและการเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด หากนําหลักเกณฑ
การพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ มาบังคับใชแกการพิจารณา
ทางปกครองของราชการทหาร ยอมเปนการไมเหมาะสมและอาจทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
ของราชการทหารได อยางไรก็ดี ผูเ ขียนยังคงมีความเห็นวาไมมีเหตุผลอันใดที่ขา ราชการทหารไมสมควร
ไดรบั หลักประกันในการพิจารณาทางปกครองเชนเดียวกับขาราชการอื่น ๆ และหากพิเคราะหใหดแี ลว
ก็ไมนา จะมีขอ กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ
แกการดําเนินงานของราชการทหารจนเกินสมควร เพราะพระราชบัญญัติดังกลาวมิไดใหความสําคัญ
แกการคุมครองสิทธิของคูกรณีในการพิจารณาทางปกครองแตเพียงฝายเดียว แตคํานึงถึงประโยชน
สาธารณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประกอบดวย ดังที่ปรากฏในบทบัญญัติตาง ๆ ที่วาง
“หลัก” แตก็มี “ขอยกเวน” ไวดวย โดยเฉพาะขอยกเวนในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ
โดยทันทีเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ๓๐ นอกจากนี้ ในสวนของคําสั่งทางปกครอง
ในบางเรื่องก็มีการกําหนดขอยกเวนไวเปนการเฉพาะแลวเพื่อมิใหกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของหนวยงานของรัฐ เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ที่กาํ หนดใหคาํ สัง่ ทางปกครองทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานบุคคล (การบรรจุ
แตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน สั่งพักงาน สั่งใหออกจากงานไวกอน หรือการใหพนจากตําแหนง) เปนคําสั่ง
มาตรา ๑๓ กอนที่ผูมีอํานาจลงทัณฑจะลงทัณฑครั้งคราวใดก็ดี ใหพิจารณาใหถี่ถวนแนนอนวา ผูทจี่ ะตองรับทัณฑนั้น
มีความผิดจริงแลว จึงสั่งลงทัณฑนั้น ตองระวังอยาใหเปนการลงทัณฑไปโดยโทษจริต หรือลงทัณฑแกผูที่ไมมีความผิดโดยชัดเจนนั้น
เปนอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแลวตองชี้แจงใหผูกระทําผิดนั้นทราบวากระทําผิดในขอใด เพราะเหตุใด แลวจึงลงทัณฑ.
๓๐
เชน มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) มาตรา ๓๗ วรรคสาม (๔) มาตรา ๕๘ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙.
๒๙
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ราชการทหารกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ทางปกครองที่ไมจําเปนตองแจงขอเท็จจริงใหคูกรณีทราบและใหโอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐาน
กอนออกคําสั่ง ซึ่งขอยกเวนดังกลาวชวยผอนคลายความเขมงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองฯ ไปไดไมนอ ย ดวยเหตุผลดังกลาว ผูเ ขียนจึงเห็นวา การบังคับใชพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ไมนาจะทําใหเกิดปญหาอุปสรรคแกการดําเนินงานของราชการทหาร
หากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขาใจถึงหลักการของกฎหมายฉบับนี้ และสามารถบังคับใชใหสอดคลอง
กับสภาพการณในแตละกรณีไดอยางเหมาะสม
ผูต รากฎหมายคงมิไดประสงคใหกองทัพเปน “เขตปลอดกฎหมายวิธปี ฏิบตั ริ าชการปกครอง”
แตเนื่องจากถอยคําในมาตรา ๔ (๗) อาจมีความเคลือบคลุมอยูบาง ที่ผานมาสวนราชการทหาร
จึงไดตีความขอยกเวนตามมาตรานี้กวางเกินไปกวาความประสงคของผูตรากฎหมาย โดยเขาใจวา
การดํ า เนิ น งานของราชการทหารทั้ ง หมดไม อ ยู  ภ ายใต บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองฯ กรณีจึงอาจแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบัญญัติวาพระราชบัญญัตินี้
มิใหใชบังคับแก “... (๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่
ทางยุทธการรวมกับทหารในการดําเนินงานดังกลาว” ซึ่งการแกไขกฎหมายในแนวทางนี้จะทําให
ไมมีปญหาในการตีความอีก อยางไรก็ดี สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวาตัวบทกฎหมาย คือ “ทัศนคติ” ของ
เจาหนาที่ฝายทหารในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง “วัฒนธรรมองคกร” ของกองทัพที่ตองยอมรับ
ความโปรงใสในการพิจารณาทางปกครอง การบังคับใชกฎหมายจึงจะสัมฤทธิ์ผลสมดังเจตนารมณ
ของผูตรากฎหมายได
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ปาฐกถา เรื่อง “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
๑

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปป ผผููต รวจการแผนดน
เนองในโอกาสครบรอบ
รวจการแผนดิน

ความคิดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องผูต รวจการแผนดินนั้น
ในระยะเริ่มแรกยังไมเปนทีแ่ พรหลายนัก จนกระทั่งมีนักวิชาการไดเสนอบทความเกี่ยวกับผูตรวจการ
รัฐสภาอันเปนผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับ “ออมบุดสแมน” (Ombudsman) ของ
มลรัฐฮาวาย และไดเสนอความเห็นในเวลาตอมาวาควรมีหนวยงานที่ทําหนาทีร่ ับเรื่องราวรองทุกข
จากราษฎรที่สังกัดฝายนิติบัญญัติ โดยพยายามเสนอใหมีการบัญญัติเรื่องผูตรวจการแผนดินไว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ แตก็ไมเปนผลสําเร็จ๒ อยางไรก็ตาม
ภายหลังก็ยังคงมีความพยายามในการผลักดันใหมีบทบัญญัตวิ า ดวยผูต รวจการแผนดินเรื่อยมา และเมื่อ
มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ กระแสความเคลื่อนไหวในการ
เรียกรองและผลักดันของประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน รวมทั้งกลุมตาง ๆ ในสังคมเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวเริ่มมีมากขึ้น จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ไดกําหนดใหเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดิน
จัดโดย สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ ESCAP Hall
ศูนยประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Center) ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร.
๒
เหตุผลที่ทําใหการผลักดันใหมีบทบัญญัติวาดวยผูตรวจการแผนดินในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
ไมประสบผลสําเร็จ ทัง้ นี้ เพราะการทีผ่ ตู รวจการแผนดินซึง่ เปนหนวยงานของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ปทําหนาทีต่ รวจสอบฝายบริหารจะเปน
การกาวกายการทํางานของฝายบริหาร และลักษณะงานของผูตรวจการแผนดินยังมีลักษณะซํ้าซอนกับหนวยงานของฝายบริหาร
บางหนวยงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเดิม เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ (ป.ป.ป.) ดวย รวมทั้งการไดมาซึ่งบุคคลที่เหมาะสมเปนผูตรวจการแผนดินนั้นก็เปนไปไดยาก เนื่องจากตองเปนบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ มี ากเปนพิเศษ คือตองเปนผูม ีความรูค วามสามารถ เปนธรรม เปนกลาง และมีประสบการณในการบริหาราชการแผนดิน
เปนตน ตลอดจนบริบททางสังคมการเมืองของประเทศไทยในขณะนั้นยังมีปญหาตาง ๆ มากมาย และมีความละเอียดออนซับซอน
ยากที่ผตู รวจการแผนดินจะทํางานไดสําเร็จ (โปรดดู ศรีราชา เจริญพานิช, “วิวฒ
ั นาการของผูต รวจการแผนดิน”, ๑๒ ป ผูต รวจการแผนดิน,
หนา ๒๔-๒๖.).
๑
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ปาฐกถา เรื่อง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

ไวเปนมาตรา ๑๖๒ ทวิ ของธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔๓ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ผูตรวจการแผนดิน โดยในขณะนั้นใชชื่อวา “ผูตรวจการรัฐสภา” แตตลอดระยะเวลาการบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไมไดมีการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภาขึ้นแตอยางใด
ตอมาเมื่อมีกระแสผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองใหมจนนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ “ผูต รวจการแผนดิน” ก็ยงั ไดรบั การจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ทําหนาที่
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ แตไดใชชื่อวา “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” โดยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบญ
ั ญัตเิ รือ่ งผูต รวจการแผนดินของรัฐสภาไวในหมวด ๖
รัฐสภา สวนที่ ๗ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มาตรา ๑๙๖ - มาตรา ๑๙๘ และกําหนดใหมีการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้น๔ เพือ่ รองรับและกําหนด
รายละเอียดในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ รัฐสภาไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดั ง กล า ว และประกาศใช เ ป น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู  ต รวจการแผ น ดิ น
ของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยในบทเฉพาะกาลไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ทําหนาที่เปนหนวยธุรการ และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทําหนาที่เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจ
การแผนดินของรัฐสภาในระยะเริม่ แรก และใหดาํ เนินการจัดตัง้ สํานักงานผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา
ใหแลวเสร็จภายในกําหนด ๑ ป
โดยเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ให นายพิเชต สุนทรพิพธิ
เปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก และไดมีคําสั่งจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตงตั้ง
นายปราโมทย โชติมงคล เปนเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาคนแรก เมื่อวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ ซึง่ ตัง้ แตบดั นัน้ เปนตนมาผูต รวจการแผนดินก็ไดเริม่ ดําเนินการอยางเปนทางการ๕
ตอมาเมือ่ มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ “ผูต รวจการ
แผนดิน” ก็ยงั คงไดรบั การบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญใหเปนองคกรอิสระองคกรหนึง่ เพือ่ ทําหนาทีต่ รวจสอบ
การใชอาํ นาจรัฐตอไป แตไดมกี ารเปลีย่ นแปลงชือ่ จาก “ผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา” เปน “ผูต รวจ
การแผนดิน” และไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่เพิ่มขึ้นอีกหลายประการ อาทิ การตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และองคกรในกระบวนการยุตธิ รรม (ทัง้ นี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล) การดําเนินการ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๖๒ ทวิ บัญญัติวา
“พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภามีจํานวนไมเกินหาคนตามมติของรัฐสภา และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูตรวจการรัฐสภา
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้ง การถอดถอน และอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”.
๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒๙ บัญญัตวิ า “ภายในสองปนบั แตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้
ใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา...”.
๕
ศรีราชา เจริญพานิช, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๗.
๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐ การติดตามประเมินผล และ
จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีทเี่ ห็นวาจําเปน ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐดวย
ดังนั้น วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ จึงถือเปนวันครบรอบ ๑๒ ปของการดําเนินการอยางเปน
ทางการของผูต รวจการแผนดิน โดยตลอดระยะเวลาการทํางานในชวงทีผ่ า นมานัน้ ผูต รวจการแผนดิน
ไดปฏิบัติหนาทีช่ วยเหลือและแกไขเยียวยาปญหาความทุกขรอนใหกับประชาชนผูไดรับผลกระทบ
จากการละเลยการปฏิบัติหนาทีห่ รือการปฏิบัติหนาทีโ่ ดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาทีข่ องรัฐ
เปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลงานที่มีคุณูปการปรากฏใหเห็นเปนที่ประจักษอยางแพรหลาย ดังนั้น เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสถาปนาของสํานักงานผูต รวจการแผนดิน สํานักงานผูต รวจการแผนดินจึงไดกาํ หนด
จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูต รวจการแผนดิน ขึน้ โดยมีการปาฐกถา
ในหัวขอ เรื่อง “จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก” เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน
๒๕๕๕ ทั้งนี้ เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของผูตรวจการแผนดินในชวงเวลา
ดังกลาวทีม่ ีตอสาธารณชนใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผูทสี่ นใจไดรับทราบ
รวมทั้งเพื่อสรางการมีสว นรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในการเสนอความเห็น และองคความรูท ่ีจะเปนประโยชน
ตอการทํางานของผูต รวจการแผนดินในอนาคต ตลอดจนเพื่อเปดเวทีรบั ฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอ มูลตาง ๆ ที่ครบถวน อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาการทํางาน
ของผูตรวจการแผนดิน และการประสานการทํางานรวมกันดวยความเขาใจอันดียิ่งขึ้นตอไปอีกดวย
โดยโครงการสั ม มนาทางวิ ช าการในครั ้ง นี ้ ฯพณฯ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ
ไดเปนประธานเปดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
“การตอบแทนบุญคุณแผนดิน คุณธรรมและจริยธรรม”
โดยมีนางผาณิต นิติทัณ ฑประภาศ ประธานผูตรวจการ
แผนดิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ขาราชการ และเจาหนาทีข่ ององคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานดานจริยธรรม ตลอดจนนักวิชาการ นักศึกษา และ
ประชาชนผูท ่สี นใจเขารวมการสัมมนาทางวิชาการดังกลาวดวย
อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
หากจะอธิบายความหมายของคําวา “เกิดมาตอง
ตอบแทนบุ ญ คุณ แผ น ดิน ” สามารถแบ ง วิ ธี ก ารอธิ บ าย
ความหมายของคําดังกลาวออกไดเปน ๒ วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง
การอธิบายอยางสั้น และวิธที ่สี องการอธิบายอยางยาว กลาวคือ
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ปาฐกถา เรื่อง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
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“การตอบแทนบุญคุณแผนดิน” หากจะอธิบายความหมายอยางสัน้ แลวหมายถึง “การทําความดี
เพื่อใหแผนดินมีความสงบสุข คนในแผนดินมีความสุข และชวยกันสรางคนดีในแผนดิน” หรือ
หมายถึง “การไมทําความชั่ว ไมทําใหแผนดินมีปญหา ไมทําใหคนในแผนดินเดือดรอน”
โดยการทําความดีและการไมทาํ ความชัว่ ทัง้ ๒ ประการดังกลาวขางตน เฉพาะคนดีเทานัน้ ทีจ่ ะทําได
คนไมดียอมทําไมได และที่วาคนดีเทานั้นถึงจะทําไดเพราะวาเปนเรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้น คนดีเทานั้น
จึงจะทําได แตอยางไรก็ตาม แมวา การทําความดีจะทํายาก แตสงิ่ หนึง่ ทีย่ ากยิง่ กวาก็คอื การรักษาความดี
ทีท่ าํ ไวใหคงอยูก บั ผูท าํ ตลอดไปจนกระทัง่ วันตาย ซึง่ สิง่ นีถ้ อื วาคอนขางยาก เพราะมีหลายคนในประเทศ
ของเราที่เคยทําความดีใหปรากฏจนกระทั่งไดรับการยกยองสรรเสริญ ไดรับความศรัทธา แตในที่สุด
กลับไมสามารถรักษาความดีที่ตนทําไวได ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง
สําหรับวิธที สี่ องซึง่ เปนการอธิบายอยางยาว สามารถอธิบายความหมายของคําวา “การตอบแทน
บุญคุณแผนดิน” ออกเปนขอ ๆ ไดดังนี้
๑. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. มีความซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ
๓. ผูบ งั คับบัญชาตองประพฤติปฏิบตั ติ นใหเปนตัวอยางทีด่ แี กผใู ตบงั คับบัญชา หมายความวา
ผูที่เปนนายคนตองมีความเมตตา มีความเปนธรรม และตองมีแตให รับไมได จะรับไดอยางเดียวก็คือ
รับความทุกขหรือความลําบากยากเข็ญของคนอื่นเพื่อนํามาพิจารณาแกไข
๔. การชวยกันหาหนทางขจัดปญหาความยากจนซึง่ เปนปญหาสําคัญของชาติบา นเมืองของเรา
ใหหมดไป
๕. การยึดถือและปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
โดยสวนตัวเนื่องจากจะมีคนมาขอคําปรึกษา ขอคําแนะนํา หรือขอใหชวยคิด ซึ่งหากคิดไดก็จะให
คําปรึกษาได แตหากตอบไมไดก็จะแนะนําใหไปอานพระบรมราโชวาทหรือพระราชดํารัสเพราะจะมี
คําตอบอยูในนั้น
๖. การทํางานใหคมุ คา คุม เวลา และคุม คาความเปนคน กลาวคือ พวกเราไมวา จะอยูใ นภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคใด ๆ ก็ตามตางก็ตองทํางาน โดยการใชคําวา “คุมคาความเปนคน” นั้นก็เพื่อให
เขาใจไดงา ยวา คนเราเมือ่ เกิดมาเปนคนแลวก็ตอ งทํางานเพือ่ ตอบแทนบุญคุณแผนดินดวย โดยวิธกี ารทํางาน
ที่ตนปฏิบัติมาโดยตลอดนั้นจะยึดถือหลัก ๓ ประการคือ ใหมีความสะดวก เรียบงาย และประหยัด
ซึ่งบุคคลใด ๆ จะนําไปปฏิบัติก็ไดเพราะเปนแนวทางหนึ่งที่เห็นวานาจะเปนประโยชน
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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. มีคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “คุณธรรม” และ “จริยธรรม”๖
จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแลวจะพบวานิยามของคําทั้งสองยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร
ดังนัน้ จึงไดสอบถามเพื่อหาความรูเพิ่มเติมจากศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. กาญจนา นาคสกุล ซึ่งเปน
ราชบัณฑิตผูที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ โดยไดอธิบายความหมาย
ของคําดังกลาวใหทราบอยางละเอียดและชัดเจนวา
คําวา “คุณธรรม” หมายถึง ความดีท่ีมีอยูใ นใจของคนหรือของตน ทําใหผมู ีคณ
ุ ธรรมประพฤติดี
ปฏิบัติดี คุณธรรมเปนธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคน ใหคิด ใหพูด ใหทํา แตสิ่งที่เปนคุณ คือ เปนผลดี
โดยเฉพาะอยางยิง่ เปนผลดีตอผูอื่น “คุณธรรม” เปนความรูสึกนึกคิดทีอ่ าจเกิดขึ้นเองหรือไดจาก
การอบรมสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย ศาสนา และสังคม ความรูสึกนึกคิดนั้นเมื่อยึดมั่นก็จะเปน
คุณธรรมฝงอยูในจิตใจ ทั้งนี้ ผูที่มีคุณธรรมนั้นจะตองทําและจะตองไมทําในสิ่งดังตอไปนี้
สิ่งที่ผมู ีคณ
ุ ธรรมจะตองทํา ไดแก ตองซื่อสัตยสจุ ริต ตองคิดดีพดู ดีทําดี ตองคิดตรงพูดตรงทําตรง
ไมบิดพลิ้วในการพูดและทํา และตองมีเมตตาชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก
สวนสิ่งทีผ่ ูมีคุณธรรมจะตองไมทํา ไดแก ไมเบียดเบียนผูอนื่ ไมคดโกงแมวาจะไมมีผูรูเห็น
ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมรังแกขมเหงผูทอี่ อนแอกวาหรือผูหญิง ไมฉอราษฎรบังหลวง และไมประพฤติ
ทุจริต
สําหรับคําวา “จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติทางกายและวาจาที่แสดงออกถึงธรรมะ
ที่มีอยูในใจ หรือการปฏิบัติในทางที่ดี คนดีจึงตองมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม โดยบางครั้งจะใชควบคู
กับคําวา “ศีลธรรม” ซึ่งเปนหลักใหคนประพฤติดี ควบคุมกายและวาจา ไมใหเบียดเบียนกัน ไมลกั ทรัพย
ไมหลอกลวงกัน เปนตน
เพราะฉะนั้น หากจะกลาวโดยสรุปถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมก็เขาใจไดวา คุณธรรมคือเรื่อง
ของใจ สวนจริยธรรมคือเรื่องของกายและวาจา โดยจริยธรรมเปนเครื่องควบคุมหรือบังคับกายและวาจา
แตบงั คับใจไมได คุณธรรมจึงเปนเครื่องควบคุมหรือบังคับใจหรือความดีท่มี อี ยูใ นใจ ดังนั้น คนดีเทานั้น
ถึงจะมีคุณธรรมและจริยธรรม และหากตองพูดถึงคําวา “คุณธรรม” แลว ก็จะตองพูดอีกคําหนึ่ง คือ
คําวา “จริยธรรม” ซึ่งคําทั้งสองตองพูดไปพรอม ๆ กันจึงจะไดความหมายที่สมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ คําวา “คุณธรรม” (น.) หมายความวา สภาพคุณงามความดี และคําวา
“จริยธรรม” (น.) หมายความวา ธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม.
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อนึง่ สําหรับประมวลจริยธรรมทีส่ ว นราชการตาง ๆ กําหนดขึน้ เพือ่ ใชเปนแนวทางในการควบคุม
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่ องรัฐใหมปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นนั้นนับวาเปนเรื่องที่ดีและมีประโยชนเปนอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาไมมี
บทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น จึงเกิด
ขอสงสัยวาจะตัดสินใหเปนธรรมไดอยางไร โดยความเห็นสวนตัวเห็นวาตองใช “มโนธรรม” เปนเครือ่ งมือ
ทีช่ ว ยในการตัดสิน เพราะมโนธรรมคือ ความรูส กึ ผิดชอบชัว่ ดี และการแยกความชัว่ ออกจากความดีได
ดังนั้น มโนธรรมจึงเปนกติกาในใจของเราที่ชวยในการตัดสินใหเปนธรรมได
ตอจากนั้นไดมีการปาฐกถา เรื่อง จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก
โดย นายกลานรงค จันทิก กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และนายบรรยง พงษพานิช
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
นายกลานรงค จันทิก กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาววา หากถามวา
“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทยจริงหรือไม” ขอตอบวา “จริง” เพราะหากประเทศไทยหรือ
คนไทยไมมีจริยธรรมแลว ประเทศไทยก็ไปไมรอด เพราะฉะนั้น “จริยธรรม” จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ของคนไทยในปจจุบัน แตเนื่องจาก “จริยธรรม” เปนนามธรรม เปนจิตสํานึกของคน และแตละคน
ก็แตกตางกันออกไป โดยบางคนอาจจะบอกวาการกระทําอยางนีถ้ อื วาทําถูกจริยธรรมแลว แตการกระทํา
เดียวกันนี้บางคนกลับบอกวาไมใช แลวจะทําอยางไรเพื่อใหคําวา “จริยธรรม” ปรากฏเปนรูปธรรม
ใหได ดังนั้น จึงไดไปหาความหมายจากพจนานุกรมเพื่ออธิบายใหเห็นเปนรูปธรรม กลาวคือ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา “จริย” วาหมายถึง
ความประพฤติหรือกริยาทีค่ วรประพฤติ และคําวา “ธรรม” หรือ “ธรรมะ” หมายถึง ความดี ความถูกตอง
และความยุติธรรม เพราะฉะนั้น หากจะอธิบายความหมายของคําวา “จริยธรรม” จึงหมายถึง
การประพฤติตนดวยความดี ประพฤติตนดวยความถูกตอง และประพฤติตน
ดวยความยุตธิ รรม ซึง่ การอธิบายเชนนีจ้ ะชวยทําใหเห็นเปนรูปธรรมขึน้ มา
ไ เพราะเรายอมทราบถึงการกระทําของเราวา อะไรเปนสิง่ ทีด่ ี อะไรเปน
ได
ล อะไรเปนสิ่งที่ถูกตอง อะไรเป
อะไ นสิ่งที่ไมถูกตอง อะไรเปนสิ่งที่
สิ่งที่เลว
รรมและอ นสิง่ ทีอ่ ยุตธิ รรม ฉะนัน้ ถาเรา
ยุตธิ รรมและอะไรเป
ทุกคนนําคําวาจริยธรรมมาไวในความรูส กึ
ขอ
ของตนเองว
า เราจะทําดวยความดี
ทําดวยความถูกตอง และทําดวย
ความยุตธิ รรมแลวก็จะเปนทางรอด
ขของ
ของประเทศไทย
ปญหาความสับสน
ใ
ทีเ่ กิดขึน้ ในชาติ
บา นเมืองก็จะมลายหายสิน้
ไปในที่สุด
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติ
หลักการเกี่ยวกับเรื่อง “จริยธรรม” ไว ซึ่งในฐานะที่เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็เกิด
ความรูสึกอายเชนกันวา ทําไมเราจึงตองกําหนดเรื่องการกระทําความผิดจริยธรรมไวในกฎหมายสูงสุด
ของประเทศดวย ทั้ง ๆ ทีจ่ ริยธรรมก็คือจิตสํานึกในความดี ซึ่งเปนสิ่งทีท่ ุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติ
แตอยางไรก็ตาม ตองยอมรับวาในขณะนั้น “จริยธรรม” เปนปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในบานเมือง
ซึ่งไมมีบทบัญญัติกําหนดวาหากมีการกระทําการที่เปนการฝาฝนจริยธรรมแลวตองไดรับการลงโทษ
หรือถือวาเปนความผิดอยางไรบาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติเพิ่มเหตุแหงการถอดถอน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูพิพากษา ตุลาการ และกรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญออกจาก
ตําแหนงไดในกรณีที่ “ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง” ไวในมาตรา
๒๗๐๗ และในหมวด ๑๓ วาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐ
มาตรา ๒๗๙ - ๒๘๐ กําหนดใหตองจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมที่มีกลไกและระบบในการดําเนินงาน
เพื ่อ ให ก ารบัง คั บ ใช เ ป น ไปอย า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง้ ขั ้น ตอนการลงโทษตามความร า ยแรง
แหงการกระทําดวยและใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมเปนการ
กระทําผิดทางวินัย โดยในกรณีทผี่ ูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามใหผูตรวจการ
แผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นทีเ่ กี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปน
“การกระทําผิดรายแรง” ใหสงเรือ่ งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) พิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุทจี่ ะถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๒๗๐
โดยในทางปฏิบัติ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับเรื่องจากผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะมีอํานาจเพียงไตสวนขอเท็จจริงวาไดมีการกระทําการอยางนั้นจริงหรือไม โดยไมมีอํานาจที่
จะไปวินิจฉัยในปญหาขอกฎหมายวารายแรงหรือไมรา ยแรง เพราะเมือ่ ผูต รวจการแผนดินไดสง เรือ่ ง
มายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวก็ตอ งถือวาเปนเรื่องรายแรง และหากมีกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงจริง ก็จะรายงานไปยังประธานวุฒสิ ภาเพื่อใหประธานวุฒสิ ภา
จัดใหมกี ารประชุมวุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงดังกลาวตอไป แตอยางไรก็ตาม
กระบวนการถอดถอนดังกลาวเปนเพียงแนวทางปฏิบัติทีย่ ังไมมีการปฏิบัติจริง ทัง้ นี้เพราะที่ผานมา
ยังไมมีกรณีที่ผูตรวจการแผนดินไดสงเรื่องมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการ
มาตรา ๒๗๐ ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผูใ ดมีพฤติการณร่าํ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาทีใ่ นการยุตธิ รรม สอวาจงใจใชอาํ นาจหนาที่ขดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒสิ ภามีอาํ นาจถอดถอนผูน ้นั ออกจากตําแหนงได
บทบัญญัตวิ รรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๒) ผูพ พิ ากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด าํ รงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต.
๗
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ปาฐกถา เรื่อง“จริยธรรมกับทางรอดของประเทศไทย : ปญหาและทางออก”
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ป ผูตรวจการแผนดิน

สําหรับขอมูล “สถานการณการคอรัปชัน่ ในสังคมไทย” ซึง่ เปนปญหาสําคัญทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับ
เรื่องจริยธรรมนั้น หากพิจารณา “ดัชนีวัดความโปรงใส” (Corruption Perception Index : CPI)๘
พบวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ - พ.ศ. ๒๕๕๔ คาความโปรงใสของไทยโดยเฉลี่ยอยูที่ ๓.๓ ซึ่งเปนตัวเลข
ที่แสดงใหเห็นวาสถานการณการคอรัปชั่นของประเทศไทยนั้นยังไมเลวรายจนเกินไป และหากมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะปรับคาความโปรงใสใหสงู ขึน้ ก็เชือ่ วาสามารถทําได โดยไมวา จะเปนนักการเมือง ขาราชการ
องคกรอิสระหรือประชาชนควรตองทําดี ทําดวยความถูกตอง และทําดวยความยุติธรรม
อนึ่ง สําหรับสาเหตุสําคัญของปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น สามารถสรุปได ๕ ประการ ดังนี้
๑. กระแสบริโภคนิยม หรือวัตถุนยิ ม ในอดีตสาเหตุนอี้ าจถือเปนปญหาในเรือ่ งเศรษฐกิจ เพราะ
ประชาชนมีรายไดนอย ดังจะเห็นไดจากเงินเดือนของขาราชการ โดยในขณะที่ตนเขารับราชการ
วุฒปิ ริญญาตรีนนั้ มีเงินเดือนตํา่ มากเพียงเดือนละ ๑,๐๕๐ บาทเทานัน้ แตในปจจุบนั จะถือวาเปนปญหา
ในเรื่องเศรษฐกิจทีเดียวไมได เพราะจริง ๆ แลวมันเกิดจากกระแสบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยม โดยคําวา
“นิยม” หมายถึง การชื่นชมยินดี มีความตองการและประสงค ดังนั้น เมื่อเราชื่นชมยินดีกับการบริโภค
หรือมีความประสงคกับวัตถุ จึงทําใหเกิดความตองการในเรื่องของการบริโภคหรือวัตถุมากเกินกวา
ที่เรามีรายได ฉะนั้น เพื่อรองรับกับความตองการตาง ๆ เหลานั้น จึงเกิดปญหาการคอรัปชั่นตามมา
ในที่สุด
๒. โครงสรางของสังคมไทย หรือระบบอุปถัมภ จากเอกสารการวิจยั ของหมอมราชวงศอคิน รพีพฒ
ั น
เกีย่ วกับสภาพสังคมไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ไดใหขอ มูลวา สังคมไทยเปนสังคมของบุคคล ๒ กลุม
คือ กลุม ทีม่ อี าํ นาจกับกลุม ทีไ่ มมอี าํ นาจ โดย “กลุม ทีม่ อี าํ นาจ” จะตองพยายามทําทุกวิถที างเพือ่ รักษา
อํานาจของตัวเองไวโดยอาศัยมือไมของกลุม ทีไ่ มมอี าํ นาจชวยเหลือ สวน “กลุม ทีไ่ มมอี าํ นาจ” ก็จะตอง
วิ่งเตนหากลุมที่มีอํานาจเพื่อใหตัวเองอยูรอดหรือเพื่อใหไดในสิ่งที่ตัวเองตองการ ฉะนั้น สังคมไทย
จึงเปนสังคมทางดิ่ง ที่มีการเอื้อกัน และเกิดเปนระบบอุปถัมภขึ้นมา
อยางไรก็ตาม ระบบอุปถัมภในลักษณะของสังคมทางดิง่ ดังกลาวเปนคนละกรณีกบั ระบบอุปถัมภ
ในวัฒนธรรมไทย เพราะระบบอุปถัมภในวัฒนธรรมไทยเปนระบบอุปถัมภทผี่ ใู หญดแู ลเด็ก มีความเกือ้ กูล
และมีความเมตตาปรานีตอ กัน แตระบบอุปถัมภในลักษณะของสังคมทางดิง่ นัน้ เปนการอุปถัมภชว ยเหลือ
เกื้อกูลกันเพื่อไมใหตัวเองตองรับผิด โดยหากจะเปรียบเทียบใหเห็นถึงลักษณะของสังคมทางดิ่ง
ไดอยางชัดเจนก็คือ สังคมระหวางนักการเมืองกับขาราชการประจําซึ่งมีการเอื้อประโยชนกันเกิดขึ้น

“ดัชนีวัดความโปรงใส” หรือ CPI เปนดัชนีที่จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ และคาดัชนีขององคกรตาง ๆ
ทีส่ าํ รวจความคิดเห็นความพึงพอใจ และการประเมินสภาพการณทเี่ กีย่ วของกับการทุจริตคอรัปชัน่ ในประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกแลวนํามา
ประเมินคาพรอมกับจัดเรียงลําดับเพื่อเผยแพรเปนขอมูลที่มุงกระตุนใหเกิดการพัฒนาการตอตานการทุจริตในการทําธุรกิจขามชาติ
ดัชนี CPI นัน้ เริม่ นํามาใชตงั้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการพัฒนาขององคกรระหวางประเทศทีช่ อื่ วา Transparency International
หรือ TI ซึง่ ตัง้ อยู ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ปจจุบันมีคาสูงสุดเปน ๑๐ หมายถึงประเทศนั้นไมมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นเลย
โดยยิ่งคาดัชนีตํ่าลง แสดงวาประเทศนั้น ๆ ยิ่งมีปญหาการทุจริตคอรัปชั่นสูง.
๘
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๓. กระบวนการยุติธรรมไมเขมแข็ง กระบวนการยุติธรรมในที่นี้หมายถึง กระบวนการยุติธรรม
ทั้งหมด ไมวา จะเปนองคกรอิสระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูต รวจการแผนดิน ศาล อัยการ หรือพนักงาน
สอบสวน และคําวา “ไมเขมแข็ง” ไมไดหมายความวากระบวนการทั้งหมดจะตองไมเขมแข็ง แตหมายถึง
กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไมเขมแข็งก็ได ดังนั้น ทีว่ า “กระบวนการยุติธรรมตองเขมแข็ง”
จึงไมไดหมายความวากระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หมดจะตองเหมือนกันหรือคิดอยางเดียวกัน แตหมายถึง
แนวทางการตัดสินหรือการวินิจฉัยของแตละองคกรนั้น ตองยืนอยูบ นหลักพื้นฐานของความเที่ยงธรรม
ความยุติธรรม พยานหลักฐาน ปราศจากอคติ กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และตองไมตกอยูภายใต
สภาพการณกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น
๔. การแทรกแซงจากผูม อี ิทธิพลหรือนักการเมือง สาเหตุในประการนี้เห็นวาไมจาํ เปนตองอธิบาย
ขยายความ เพราะเปนเรื่องที่เขาใจและเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปแลว
๕. ความเบื่อหนายและความเพิกเฉยของประชาชนตอการทุจริต จากผลการสํารวจของ
ABAC POLL เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมาที่มีการถามวา “รับไดหรือไมหากรัฐบาลทุจริต
แลวทําใหประเทศชาติรงุ เรือง ประชาชนอยูด กี นิ ดี และตนเองไดรบั ประโยชน” ซึ่งผลการสํารวจปรากฏวา
คนไทยสวนใหญ “รับได” คิดเปนชายรอยละ ๖๓.๓ และหญิงรอยละ ๖๕.๕ โดยตัวเลขดังกลาว
จะเห็นไดวา “สูงมาก” และหากจําแนกตามอาชีพพบวามีนักเรียน-นักศึกษาที่รับไดถึงรอยละ ๗๒,
พอคา นักธุรกิจ ผูป ระกอบการสวนตัวรับไดคดิ เปนรอยละ ๖๗, พนักงานบริษทั เอกชนรับไดรอ ยละ ๖๔.๙,
เกษตรกรและผูใ ชแรงงานรับไดรอ ยละ ๕๖.๔ และขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจรับไดคดิ เปนรอยละ ๕๐.๙
แตอยางไรก็ตาม เมือ่ มีการสํารวจอีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ พบวา นักเรียน-นักศึกษา
ที่มีความเห็นวารับได มีจํานวนลดนอยลงเหลือรอยละ ๕๖.๒ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียน-นักศึกษา
ไดเริ่มเขาใจและมีแนวความคิดที่เปลี่ยนไป รวมทั้งพอคา นักธุรกิจ และผูป ระกอบการสวนตัว ตลอดจน
พนักงานเอกชนที่รับไดก็มจี ํานวนลดนอยลงเชนเดียวกันเหลือเพียงรอยละ ๖๕.๔ และรอยละ ๖๐.๗
ตามลําดับ แตขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ เกษตรกรและผูใชแรงงานกลับมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นเปนรอยละ ๖๗.๙ และรอยละ ๖๔ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจเพิ่มในกลุมอาชีพ
แมบานและผูเกษียณอายุเพิ่มขึ้นใหมซึ่งรับไดคิดเปนรอยละ ๖๓.๕ อีกดวย
จากคําถามที่ ABAC POLL ตั้งและจํานวนผลการสํารวจดังกลาวเห็นวา มีความขัดแยงกับตรรกะ
เปนอยางยิ่ง เพราะเปนไปไมไดอยางแนนอนที่หากรัฐบาลทุจริตแลวประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองและ
ประชาชนจะอยูด กี นิ ดี หรือถาผูบ ริหารของบริษทั ทุจริตแลวบริษทั จะเจริญและพนักงานไดรบั ประโยชน
และหากมีการตั้งคําถามในลักษณะเชนนี้ตอไปเรื่อย ๆ และเผยแพรผลการสํารวจไปทั่วแลวก็จะกลืน
สํานึกที่ดีของคนในสังคมใหหมดไปดวย ดังนั้น จึงอยากให ABAC POLL ไดโปรดตั้งคําถามใหม เชน
เปลี่ยนเปนคําถามวา “เชื่อหรือไม ถารัฐบาลทุจริตแลวจะทําใหประเทศชาติเจริญรุง เรือง ประชาชน
อยูด ีกนิ ดี และตนเองไดรับประโยชน” ซึ่งโดยสวนตัวแลวเห็นวา “ผูท ่เี ชื่อ” ตองมีจาํ นวนเพียงเล็กนอย
เทานั้น
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สําหรับประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นนั้น
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔๙ ไดปรับปรุงบทบาทอํานาจหนาที่ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการดําเนินการตาง ๆ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในหลายประการ เพือ่ ใหการปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มบทบัญญัติ หมวด ๙/๑ วาดวยการสงเสริมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต นั้น มีมาตรการตาง ๆ ที่สําคัญ เชน
มาตรา ๑๐๓/๒ กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจแจงใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ
ใหมี “มาตรการในการคุม ครอง” ผูก ลาวหา ผูเ สียหาย ผูท าํ คํารอง ผูร อ งทุกขกลาวโทษ ใหถอ ยคํา หรือ
ผู  แ จ ง เบาะแสหรื อ ข อ มู ล ใด ๆ เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ การรํ่ า รวยผิ ด ปกติ หรื อ ข อ มู ล อื่ น
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหถือวาบุคคล
ดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
และในกรณีทเี่ กิดความเสียหายแกชวี ติ รางกาย อนามัย ชือ่ เสียง ทรัพยสนิ หรือสิทธิอยางหนึง่ อยางใด
อันเนื่องมาจากการดําเนินการหรือการใหถอ ยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กฎหมายกําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิยื่นคํารองตอหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับ “คาตอบแทน”
เทาทีจ่ าํ เปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองพยานในคดีอาญาดวย (มาตรา ๑๐๓/๒ วรรคสอง)
นอกจากนี้ยังกําหนดใหจัดใหมี “เงินสินบน” หรือ “รางวัลตอบแทนหรือประโยชนอื่นใด”
แกบุคคลผูชี้ชอง แจงเบาะแส หรือใหขอมูลหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ การรํ่ารวย
ผิดปกติ หรือขอมูลอืน่ ๆ อันเปนประโยชน (มาตรา ๑๐๓/๓) โดยกรณีทบี่ คุ คลผูใ หถอ ยคํา แจงเบาะแส
หรือขอมูลดังกลาวเปน “เจาหนาทีข่ องรัฐ” กฎหมายไดกาํ หนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรี
เพือ่ การพิจารณาเลือ่ นขัน้ เงินเดือน และระดับตําแหนงใหแกบคุ คลนัน้ เปนกรณีพเิ ศษ (มาตรา ๑๐๓/๔)
สําหรับกรณีที่บุคคลตาง ๆ ดังกลาวอาจถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
อันเนื่องจากการกลาวหาหรือการใหถอยคํา หรือแจงเบาะแสหรือขอมูลนั้น กําหนดใหเสนอตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการใหไดรับความคุมครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
ตอไป (มาตรา ๑๐๓/๕)
ดั ง นั้ น หากจะกล า วโดยสรุ ป ในเรื่ อ ง “จริ ย ธรรมกั บ ทางรอดของประเทศไทย : ป ญ หา
และทางออก” มีความเห็นวา สิง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหบา นเมืองนีอ้ ยูร อดไดกค็ อื “จริยธรรม” และการทีจ่ ะ
ทําใหจริยธรรมเกิดขึน้ ไดคอื ความเขมแข็ง และความกลาขององคกรทีม่ หี นาทีท่ จี่ ะตองเปนผูด าํ เนินการ
ในเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันจะตองทําใหพลังประชาชนสรางเครือขายที่เขมแข็งขึ้นมาถวงดุลและ
ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการตาง ๆ ดวย ซึง่ หากทําไดทงั้ สองทางคือ องคกรทีม่ อี าํ นาจหนาที่
ในการตรวจสอบกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง และประชาชนรังเกียจการทุจริตคอรัปชั่น รังเกียจ
การไรจริยธรรม แลวมารวมมือกันขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในวิถีทางที่ถูกตอง สิ่งนี้ก็จะเปนทางรอด
ของประเทศไทย และเปนทางออกของเมืองไทยในปจจุบันนี้ดวย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๖ ก หนา ๑ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นายบรรยง พงษพานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ไดใหขอ มูล
เกี่ยวกับความหมายและประเภทของการคอรัปชั่น กลยุทธ โทษ และประโยชนของการคอรัปชั่น รวมทั้ง
มาตรการในการขจัดการคอรัปชั่น สรุปไดดังนี้
๑. ความหมายและประเภทของการคอรัปชั่น
คําจํากัดความที่เปนสากลระบุวา “การคอรัปชั่น” คือ “กระบวนการบิดเบือนอํานาจโดยมิชอบ
เพือ่ แสวงหาประโยชนที่มิควรได” และเมือ่ แบงประเภทของการคอรัปชั่นโดยพิจารณาจากลักษณะ
ของกิจกรรมแลว สามารถแบงออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้
ประเภทแรก คือ การคอรัปชั่นในภาคเอกชนดวยกันเอง เชน การฉอฉลคดโกงระหวาง
คูค า /คูส ัญญา การที่พนักงาน/ผูบ ริหารโกงบริษทั การที่กจิ การโกงผูบ ริโภค การที่ผบู ริหาร/ผูถ อื หุน ใหญ
ฉอฉลเอาเปรียบผูถือหุนอืน่ เปนตน โดยการทุจริตประเภทนี้ผูมีสวนไดเสียโดยตรงมักจะเปนผูค อย
ตรวจสอบหรือปกปองผลประโยชนของตน และมีกระบวนการทางกฎหมายทั้งทางแพงและทางอาญา
เปนเครื่องมือในการระงับและตัดสินขอพิพาทตาง ๆ
การทุจริตในภาคเอกชนดวยกันเองนั้นจะกอใหเกิดความเสียหายที่สาํ คัญไดแก การจัดจําหนาย
สินคาและบริการที่ไมไดมาตรฐาน หรือการหลอกลวงผูบริโภค เชน แชรลูกโซ การรับหางานเท็จ หรือ
การที่ผูถือหุนใหญหรือผูบริหารบริษัทมหาชนหลอกลวงเอาเปรียบผูถือหุนรายยอย เปนตน
ประเภทที่ ๒ คือ การทุจริตโดยการเบียดบังทรัพยสินโดยตรงจากรัฐ เชน การฉอฉล
งบประมาณแผนดินโดยตรง การเบิกจายอยางไมมีความจริง การถายโอนทรัพยสนิ หรือทรัพยากรสาธารณะ
ไปเปนของตน
ตัวอยางเชน ในอดีต ผูที่มีอํานาจจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินไดจัดการใหตน
และพรรคพวกไดสิทธิซื้อทีด่ ินของสํานักงานพระคลังขางที่ในราคาถูก หรือการโกงเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ สวนในปจจุบัน ไดแก การออกหนังสือรับรองสิทธิหรือโฉนดที่ดินสาธารณะใหแกตนเอง
และพรรคพวกอยางไมถูกตอง โดยการคอรัปชั่นประเภทนี้ในปจจุบันไดมีการพัฒนากฎ ระเบียบ และ
กระบวนการทางสังคมที่สามารถติดตามตรวจสอบและระงับยับยั้งไดดีขึ้นพอสมควร
ประเภทที่ ๓ คือ การที่ภาคเอกชนจายสินบนใหกบั ผูม อี าํ นาจรัฐเพื่อประโยชนตน การทุจริต
ประเภทนี้ไดระบาดอยางกวางขวาง และสรางความเสียหายใหแกระบบเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
ในปจจุบัน เพราะเปนการรวมมือกันทั้งสองฝายที่จะฉอฉลเอาประโยชนสาธารณะไปแบงปนกัน โดยเมื่อ
พิจารณาตามลักษณะของกิจกรรมแลวสามารถแบงการคอรัปชั่นประเภทนี้ออกไดเปน ๓ กรณีคือ
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(๑) การซือ้ หาความไดเปรียบในการแขงขัน เปนกรณีทภี่ าคเอกชนจายเงินโดยมิชอบเพือ่ ให
ตนไดเปรียบในการแขงขัน โดยไมตองเพิ่มประสิทธิภาพที่แทจริง ซึ่งมีหลักการคือ การกีดกันไมใหมี
การแขงขันสมบูรณในวงกวางตามอุดมการณทนุ นิยมเสรี เชน การล็อคสเปค การฮัว้ ราคาในกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจางในภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แตทรี่ ะบาดอยูใ นปจจุบนั คือ การใหใบอนุญาตพิเศษหรือการให
สัมปทานสําหรับกิจการผูกขาด/มีคูแขงนอยราย หรือเพื่อใชทรัพยากรสาธารณะ โดยไมมีกระบวนการ
แขงขันสมบูรณ หรือกระบวนการควบคุมไมใหไดประโยชนเกินควร ซึ่งการทุจริตประเภทนี้มีปริมาณ
วงเงินสูงสุดและกอใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
(๒) การซือ้ หาความสะดวก เปนกรณีทปี่ ระชาชนหรือภาคเอกชนซึง่ จะตองไดรบั การอนุญาต
หรือไดรับการบริการจากภาครัฐจําเปนตองจายสินบนหรือคานํ้ารอนนํ้าชา เพื่อไมใหเกิดอุปสรรคหรือ
ตนทุนที่สูงเกินไปในการดํารงชีวิตหรือการดําเนินกิจการ ทั้งนี้ โดยมีสาเหตุจากการที่มีกฎระเบียบหรือ
วิธีปฏิบัติที่ซับซอน ยุงยาก ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการใหอํานาจในการใชดุลพินิจแกเจาหนาที่รัฐ
เปนตน ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดเปดโอกาสใหผูที่จายสินบนไดรับความสะดวกรวดเร็วหรือมีคาใชจาย
ที่ตํ่ากวา
อนึ่ง แมวาในระยะเวลาที่ผานมา หลายหนวยงานจะไดปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการ
ใหโปรงใสและมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เชน การใหเอกชนรับชวงงานบริการ ซึง่ พิสจู นแลววามีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และมีตนทุนที่ตํ่ากวามากก็ตาม แตยังมีงานบริการอีกเปนจํานวนมากที่ผูใชบริการยังคง
จายสินบนกัน เชน งานขออนุญาตกอสรางตาง ๆ งานระเบียบพิธกี ารศุลกากร งานสรรพากร งานตํารวจ
งานทะเบียนตาง ๆ และงานแปลงสัญชาติคนตางดาว เปนตน
(๓) การซือ้ หาความไมผดิ หรือการจายสินบนเพือ่ บิดเบือนกระบวนการยุตธิ รรม เปนกรณีที่
ผูกระทําผิดหรือละเมิดกฎหมายสามารถใหสินบนเพื่อใหตนพนผิดหรือไดรับการตัดสินที่เปนประโยชน
โดยมิควรในกระบวนการทางกฎหมาย
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๒. กลยุทธของการคอรัปชั่น
แมวา การปราบปรามคอรัปชั่นจะเปนนโยบายสําคัญตลอดมาทุกยุคทุกสมัยและมีความพยายาม
ในการสรางกระบวนการเพือ่ ปองกันและปราบปราม รวมทัง้ จัดสรรทรัพยากรไมนอยเพือ่ การนีก้ ็ตาม
แตขอ เท็จจริงกลับปรากฏวามีการคอรัปชั่นมากขึ้นและกวางขวางขึ้น ทั้งนี้เพราะทั้งผูใ หและผูร บั สินบน
ไดมกี ารพัฒนากลยุทธตา ง ๆ เพิม่ ขึน้ และลึกซึ้งขึน้ กวาเดิม โดยกลยุทธท่ใี ชกนั อยางแพรหลายในปจจุบนั
นั้นเมื่อวิเคราะหแลวพบวามี ๓ กุลยุทธ ดังนี้
กลยุทธแรก ขอเรียกวาเปน “กลยุทธไดกระจุก - เสียกระจาย” เปนกลยุทธท่ใี ชหลักการทีว่ า
เมือ่ ไมมีผูรูสึกเสียหายยอมไมมีผูรองเรียนและไมมีแรงจูงใจในการปองกันปราบปราม เพราะเปนการ
ทุจริตที่กระจายตนทุนความเสียหายไปทั่ว เชน การทุจริตจากงบประมาณลงทุนหรือจัดซื้อจากสวนกลาง
ซึ่งภาระจะกระจายไปสูประชาชนทุกคน จนทุกคนไมรูสึกถึงความเสียหายรายแรงอื่น ๆ ตัวอยางเชน
ถาทุจริต ๖,๕๐๐ ลานบาท จากงบประมาณสวนกลาง ทุกคนจะเสียหายเพียงคนละ ๑๐๐ บาท ซึง่ เปน
จํานวนนอยเสียจนไมรูสึกถึงผลกระทบอื่น ๆ และจะเห็นไดวาไมมีการรองเรียน
กลยุทธที่ ๒ ขอเรียกวาเปน “กลยุทธไดวันนี้ เสียวันหนา” เปนกลยุทธที่ใชหลักการที่วา
การทุจริตทีไ่ มสงผลเสียในทันทียอมมีโอกาสที่จะถูกตอตาน ถูกตรวจสอบ หรือปองกันปราบปรามได
นอยกวา เชน การลงทุนขนาดใหญในภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มกี ารตัดคาเสื่อมราคาระยะยาว โดยสามารถ
กลาวอางหรือคาดคะเนถึงความคุม คาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปนเรื่องยากที่จะพิสจู นผลไดในระยะสั้น
ทัง้ นี้ จะผลักภาระตนทุนความเสียหายใหแกผเู สียภาษีในอนาคตผานกระบวนการหนี้สาธารณะ หรือใหแก
ผูใ ชบริการในอนาคตผานโครงสรางการผูกขาดของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และในบางกรณีอาจจะจางผูเ ชี่ยวชาญ
กํามะลอมาชวยยืนยันขอมูลในการศึกษาความเปนไปได เพือ่ ผลักดันโครงการทีไ่ มมีความคุมคา
อยางแทจริงดวยก็ได
ตัวอยางเชน การลงทุนในโครงการขนสงสาธารณะ ที่มกี ารคาดคะเนวาจะมีผใู ชบริการวันละ
หลายหมืน่ คน แตเมือ่ โครงการแลวเสร็จกลับมีผูใชบริการจริงเพียงวันละไมกี่พันคน แลวก็ไมมีการ
ตรวจสอบยอนหลังและยังขอลงทุนเพิ่มโดยขออางตาง ๆ นานา เชน การขออนุมัติงบประมาณซอม
สนามบินดอนเมืองกวาพันลานบาท อยางรีบดวน ทั้ง ๆ ทีไ่ มมีแผนการใชงานที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
ซึ่งปจจุบันขาดทุนเดือนละกวายี่สิบลานบาท เปนตน
กลยุทธที่ ๓ เปนกลยุทธของกลไกตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานการทุจริตทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะและเปนการถาวร สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการในการคอรัปชัน่ ใหแก
ทุกขั้วอํานาจการเมืองไดอยางทัว่ ถึง ดังจะเห็นไดวา แมจะมีการเปลี่ยนขั้วอํานาจในทางการเมือง
กระบวนการคอรัปชั่นก็ยังคงมีตัวแทน ตัวกลาง หรือผูประสานงานเปนเจาเดิม ซึ่งการทุจริตประเภทนี้
นํามาซึ่งปญหา “คาเชาทางเศรษฐกิจ” ทีส่ ูงมาก เพราะมีการใชทรัพยากรจํานวนมากโดยไมไดสราง
คุณคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตเอาสวนแบงคาตอบแทนในสัดสวนที่สูง ตัวอยางเชน การจัดซื้อจัดจาง
ดานสารสนเทศ ซึ่งเปนทรัพยสินที่ไมมีรูปรางและยากที่จะประเมินมูลคาได จะเห็นไดวาบริษัทเจาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ทีแ่ ทจริงไมเคยเขาทําสัญญาซื้อขายโดยตรงกับภาครัฐเลย ทั้ง ๆ ที่
หนวยงานภาครัฐไดจัดซือ้ จัดจางระบบประเภทนีเ้ ปนจํานวนมากปละหลายหมืน่ ลานบาท แตจะใชวิธี
การแตงตั้งตัวแทนนายหนาซึ่งจะไดรับสวนแบงเขามาดําเนินการแทน
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๓. โทษของการคอรัปชั่น
การคอรัปชัน่ เปนทีร่ บั รูก นั โดยทัว่ ไปวาเปนเรือ่ งชัว่ ราย และเปนความผิดทัง้ ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยการปลูกจิตสํานึกในบาปบุญคุณโทษตามความเชื่อทางศาสนานั้นเห็นวายังไมไดผล
เพราะดวยผลประโยชนทมี่ หาศาลและคานิยมทางวัฒนธรรมทีผ่ คู นยังนิยมยกยองผูท มี่ อี าํ นาจและมัง่ คัง่
รวมทัง้ คานิยมทีเ่ ชือ่ วาสามารถ “แกกรรม” ได เชน หากโกงก็ไปแกกรรมดวยการสรางวัดหรือสรางพระ
เปนตน ดังนัน้ หากจะตอสูก บั การคอรัปชัน่ ใหไดผลจึงมีความเห็นวา สังคมตองรับรูร ายละเอียดของโทษ
ในการคอรัปชั่นอยางชัดเจนซึ่งสรุปได ๖ ประการ ดังนี้
(๑) ความไมมีประสิทธิภาพของนโยบายการคลัง
ในทางเศรษฐศาสตร “นโยบายการคลัง” คือ การเคลื่อนยายทรัพยากรจากภาคสวนที่มั่งคั่ง
กวาไปสูภาคอื่น ๆ ซึ่งเปนการกระจายรายไดและลดความเหลื่อมลํ้าจากภาคสวนที่จําเปนนอยกวา
สู  ภ าคส ว นที่ จํ า เป น มากกว า เช น ระบบบริ ก ารสาธารณะหรื อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมซึ่ ง หากจะแก ไ ข
โดยการกอหนีส้ าธารณะแลว เมือ่ มีการคอรัปชัน่ นอกจากจะทําใหทรัพยากรสวนนีร้ วั่ ไหลไมเกิดประโยชน
ตามสมควรแลว ยังทําใหเกิดการบิดเบือนการตัดสินใจในนโยบายการคลัง ทําใหทรัพยากรภาครัฐ
ซึ่งเปนทรัพยากรที่ใหญที่สุดของประเทศ ถูกจัดสรรและใชงานอยางไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะเปน
ตนเหตุของวิกฤติรายแรงตาง ๆ ในอนาคตได
(๒) คุณภาพและตนทุนของบริการพื้นฐาน
โดยเหตุที่รัฐเปนผูรับผิดชอบกิจการบริการพื้นฐานสาธารณะแทบทั้งหมด ดังนั้น การที่มี
การคอรัปชัน่ อยางกวางขวางยอมทําใหบริการพืน้ ฐานมีคณ
ุ ภาพตํา่ มีปริมาณไมพอเพียง และมีตน ทุนสูง
รวมทั้งยังทําใหระบบเศรษฐกิจไมมีประสิทธิภาพในการแขงขันดวย
(๓) การคอรัปชั่นทําใหเกิดการเบี่ยงเบนการจัดสรรทรัพยากรในภาคเอกชน
เนื่องจากการคอรัปชั่นขนาดใหญมักจะเกิดขึ้นในภาคที่ไมใชสินคาหรือบริการในตลาดโลก
(Non-Tradable) ซึง่ อํานาจรัฐสามารถเอือ้ ประโยชนไดมากเพราะชวยกีดกันการแขงขันได ดังนัน้ จึงทําให
เกิดกําไรเปนอยางมากในภาคนี้ และยังทําใหทรัพยากรจํานวนมากไหลเขาสูภ าคนีเ้ กินสมควร ไมวา จะเปน
ทรัพยากรเงินทุนหรือทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดังจะเห็นไดวา มหาเศรษฐีจาํ นวนมากอยูใ นภาคสวนนี้
และคนเกงจํานวนไมนอยจะมีอาชีพที่เกี่ยวของกับภาคสวนที่มีการคอรัปชั่น
(๔) การบั่นทอนศักยภาพการแขงขันของประเทศโดยรวม
เปนทีท่ ราบกันดีแลววาประเทศไทยจัดอยูใ นกลุม ประเทศกําลังพัฒนามากวา ๕๐ ปนบั ตัง้ แต
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึง่ แมวา เราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มามากกวา ๑๐ ฉบับ
แล วก็ตาม๑๐ ก็ยังไมสามารถก าวผานความเป นประเทศกําลังพัฒนาได ซึ่งเชื่อวาการคอรัปชั่น
เปนอุปสรรคทีส่ าํ คัญของการพัฒนา เพราะการทีม่ ชี อ งทางมากมายทีจ่ ะซือ้ หาความไดเปรียบหรือกีดกัน
การแขงขัน การที่ทรัพยากรบุคคลคุณภาพไมไดไหลเขาสูภาคที่ตองพัฒนาการแขงขันอยางแทจริง
ประเทศไทยมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งปจจุบันอยูภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙)
ซึ่งประกาศใชอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕.
๑๐
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และการที่ไมตอ งปรับปรุงประสิทธิภาพอยางแทจริง ยอมทําใหขาดแรงกดดันและความจําเปน ซึ่งในที่สดุ
จะทําใหภาคเอกชนขาดการพัฒนา ดังจะเห็นไดจากการลงทุนในตางประเทศซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะกดดัน
ใหมีการพัฒนาศักยภาพและเกิดการกระจายรายไดในประเทศดวย แตเนื่องจากในตางประเทศนั้น
ไมสามารถหาชองทางซื้อหาความไดเปรียบไดโดยสะดวกเหมือนในประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี
การลงทุนในตางประเทศตํ่ามาก
(๕) ความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
ความเหลื่อมลํา้ ทางสังคมถือเปนปญหาที่สําคัญเปนอยางยิง่ ในปจจุบัน ซึ่งสาเหตุสวนใหญ
มีท่มี าจากการคอรัปชั่น โดยการไมปรับปรุงศักยภาพในการแขงขันจึงทําใหภาคเศรษฐกิจจําเปนตองไป
กดเงินคาแรง เงินเดือน คาจาง หรือราคาสินคาเกษตร ซึ่งผูรับคาตอบแทนดังกลาวเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ และการมีการซื้อหาความไดเปรียบ ความสะดวก หรือความไมผดิ เกิดขึ้น ยอมทําใหสงั คม
เกิดหลายมาตรฐานอันเปนสวนสําคัญทีจ่ ะทําใหทรัพยากรและโอกาสไมไดรับการกระจายอยางทัว่ ถึง
และเปนธรรม
(๖) ความแตกแยกในสังคม
การทีม่ คี นกลุมใหญใชความพยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะเขาถึงหรือไดมาซึง่ อํานาจรัฐ โดยไม
คํานึงถึงวิธีการและตนทุนทีใ่ ช เพราะเนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงและคุมคา นอกจากจะกอใหเกิด
ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมดังกลาวแลว ยังเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งของปญหาความแตกแยก
อยางรุนแรงในสังคมไทยซึ่งเรากําลังเผชิญอยูในปจจุบันอีกดวย
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๔. ประโยชนของการคอรัปชั่น
การทีค่ นจํานวนไมนอ ยเชือ่ วาการคอรัปชัน่ มีประโยชนและสรางความเจริญไดบา ง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ในระยะสั้นจะทําใหเกิดการลงทุน การบริโภค การจางงาน รวมทั้งเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การผลิต แตอยางไรก็ตาม การลงทุนหรือการใชจายของทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะดังกลาวนั้น
เปนประโยชนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น แตจะนํามาซึ่งผลเสียหายรายแรงหลายเทาทวีคูณ
จนเปนปญหาสะสมที่ยากจะแกไขได และสงผลตอคนในรุนตอ ๆ ไปที่จะตองมารับภาระชดใช
๕. มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น
มาตรการในการขจัดคอรัปชัน่ นัน้ หากแบงเปนยุทธศาสตรสามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน คือ
ปลูกฝง ปองกัน และปราบปราม โดยมาตรการตาง ๆ ที่เสนอนี้จะกระจัดกระจายอยูในทุกยุทธศาสตร
ซึง่ หลาย ๆ มาตรการก็ไดดาํ เนินการไปแลว แตอยางไรก็ตาม จําเปนตองปรับปรุงเพือ่ ใหมคี วามเขมขน
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือตองนําไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูรายละเอียดในภาคปฏิบัติตอไป
มาตรการในการขจัดคอรัปชั่น ไดแก
มาตรการแรก การเปลี่ยนทัศนคติของสังคม
การเปลีย่ นทัศนคติของสังคมเปนมาตรการในยุทธศาสตร “ปลูกฝง” โดยตองเปลีย่ นทัศนคติเดิม
ทีเ่ คยยอมรับหรือวางเฉยกับความชัว่ รายทีเ่ กิดขึน้ ใหเปนการปฏิเสธและตอตาน หรือตองเปลีย่ นทัศนคติ
ของคนสวนใหญจากการแค “ไมทําชั่ว” ใหเปน “ไมยอมใหมีการทําชั่ว” ใหได ซึ่งวิธีการคือตองทําให
ประชาชนเขาใจในโทษของการทุจริตคอรัปชั่น และผลลบอยางรายแรงซึ่งจะตองเกิดขึ้นกับตนเอง
ในที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่ไดรับผลประโยชนเพียงระยะสั้น
มาตรการที่ ๒ การกระจายอํานาจรัฐ
การกระจายอํานาจนอกจากจะมีประโยชนในมิตดิ า นอืน่ ๆ แลว ยังมีสว นชวยลดการคอรัปชัน่
ไดอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระจายอํานาจในการกําหนดงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
และการควบคุมการใชงบประมาณใหแกทองถิ่นลงไปจนถึงระดับเล็ก ทั้งนี้เพราะจะเกิดแรงจูงใจ
ใหประชาชนในทองถิ่นติดตามดูแลและตรวจสอบไมใหมีการรั่วไหลจากการมีสวนไดเสียโดยตรง
มาตรการที่ ๓ การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต
การขจัดเงื่อนไขที่เอื้อใหมีการทุจริต เชน การลดขั้นตอนในระบบราชการ การแกไขระเบียบ
ปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่อนุญาตใหมีการใชวิจารณญาณของผูมีอํานาจ
การแบงงานบริการตาง ๆ ใหแกเอกชนเขามาดําเนินการ (Outsource) การกําหนดมาตรฐานการบริการ
ขั้นตํ่า (Service Level Agreement) โดยทุก ๆ บริการจะตองมีขอกําหนดอยางชัดเจนวากี่วัน
จะตองไดรับผล ถาไมไดรับผลก็ตองมีเหตุผลชี้แจง และการมีชองทางใหประชาชนรองเรียนไดอยาง
สะดวก เปนตน
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มาตรการที่ ๔ การเพิ่มความโปรงใสภาครัฐ
ในปจจุบันแมวาจะมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งทําให
ประชาชนมีโอกาสในการไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐไดตามสมควร
แตอยางไรก็ตาม ยังมีข้นั ตอนยุง ยากที่ควรไดรบั การปรับปรุง และควรกําหนดใหมีการใหขอ มูลภาคบังคับ
ในเรื่องสําคัญโดยที่ไมตองรองขอ เชน การเปดเผยการศึกษาความคุมคาในโครงการลงทุนภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ การติดตามประเมินผลการลงทุน การจัดซื้อจัดจางทุกกระบวนการ การกําหนดเงื่อนไขราย
ละเอียด การกําหนดราคากลาง และการเปดเผยผลการประมูลอยางละเอียด รวมทัง้ อาจจะนําไปสู
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อจัดจางทั้งหมดของภาครัฐ ตามวิธีการสากลซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ
ไดมีการดําเนินการ โดยกําหนดใหรัฐวิสาหกิจทุกแหงซึ่งแมจะไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ตองมีกระบวนการเปดเผยขอมูล และมีมาตรฐานบรรษัทภิบาลในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียน
โดยมี ส ํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย คอยติ ด ตามดู แ ลควบคุ ม
และหากเปนไปไดควรเปลี่ยนระบบบัญชีและผูตรวจสอบบัญชีใหเปนสากล โดยยังคงใหสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําหนาทีเ่ หมือนผูตรวจสอบภายในตอไป ทัง้ นี้เพื่อใหเกิดมาตรฐานและ
ภาคประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบความผิดปกติตาง ๆ ไดโดยสะดวก
มาตรการที่ ๕ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ
แมวาเราจะมีรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมากกวา ๑๐ แหงก็ตาม
แตอาจกลาวไดวา ไมเคยมีการแปรรูปโดยสมบูรณเลย เพราะภาคการเมืองและขาราชการยังคงมีอทิ ธิพล
หรือบทบาทเหนือรัฐวิสาหกิจทุกแหงที่จดทะเบียน และยังคงสภาพการผูกขาดอยูอกี ดวย ดังนั้น
รัฐจึงควรดําเนินการแปรรูปใหสมบูรณโดยตองขจัดหรือมีวธิ กี ารควบคุมสภาพการผูกขาดใหหมดสิ้นไป
เพราะนอกจากจะเพิ่มความโปรงใสแลว ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนสินคาและบริการอีกดวย
มาตรการที่ ๖ การเปดเสรีระบบเศรษฐกิจยิ่งขึ้น
ในทางทฤษฎีเปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวาวิธีการลดคอรัปชั่นทีไ่ ดผลดีทสี่ ุดคือ การแขงขัน
โดยสมบูรณในกลไกทุนนิยมเสรี หรือการขจัดเงื่อนไขที่สามารถทําใหเกิดการกีดกันการแขงขันใหมาก
ทีส่ ดุ ซึง่ ก็คอื การเปดเสรี การสงเสริมใหมกี ารแขงขันอยางกวางขวาง การลดเงือ่ นไขในการจํากัดจํานวน
ใบอนุญาต หรือเงื่อนไขมาตรฐานผูเขาแขงขันใหเหลือเฉพาะที่จําเปนและเกี่ยวของ รวมทั้งการลดการ
ใชดุลพินิจของผูมีอํานาจรัฐ ตลอดจนการยกเลิกการกําหนดราคาที่บิดเบือนกลไกตลาดทั้งปวง
มาตรการที่ ๗ การสงเสริมองคกรภาคประชาชน
การสงเสริมองคกรภาคประชาชนซึ่งมีวัตถุประสงคและระบบการทํางานทีช่ ัดเจนในการ
ตอตานการคอรัปชั่นเปนมาตรการที่สําคัญประการหนึ่งในการตอสูกับการคอรัปชั่นได โดยควรจัดสรร
ทรัพยากรสวนหนึ่งเพื่อจัดตั้งหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอ และมีกระบวนการ
ทีเ่ รียกวา “สุนัขเฝาบาน” หรือ “Watchdog” คอยทําหนาทีต่ ิดตามตรวจสอบการกระทําที่ไมชอบ
อยางกวางขวาง หรือวิเคราะหเจาะลึกขอมูลการทุจริตตาง ๆ แลวเผยแพรหรือประสานงานกับ
ฝายปราบปรามหรือผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
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มาตรการที่ ๘ การรวมมือกับนานาชาติและองคกรระหวางประเทศ
การรวมมือกับนานาชาติและองคกรระหวางประเทศถือเปนเรือ่ งทีด่ เี ปนอยางยิง่ เพราะปจจุบนั
ทัว่ โลกมีการตืน่ ตัวอยางมากในการสรางความรวมมือเพือ่ ชวยขจัดการคอรัปชัน่ ในประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา
และดอยพัฒนา โดยหลายประเทศไดออกกฎหมายที่มีบทลงโทษคอนขางรุนแรง เชน สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี และอังกฤษ เปนตน จนเปนที่นาสังเกตวาหนวยงานของรัฐซื้อสินคาและบริการจากประเทศ
เหลานี้ลดลง นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือกันในหลาย ๆ ชองทาง เชน องคกรระหวางประเทศ
หลายแหงพร อ มที่ จ ะให ค วามช ว ยเหลื อ ทั้ ง ในส ว นของความรู  ประสบการณ และเงิ น ทุ น เช น
ธนาคารโลก (World Bank), ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia Development Bank หรือ ADB),
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International), สถาบัน Open Society Institute
และมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation เปนตน
สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ผูเขียนมีความเห็นวา
“ปญหาเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรม” นับเปนปญหาทีส่ รางผลกระทบใหเกิดแกประเทศชาติเปนอยางมาก
ซึ่งไมเพียงแตตองดําเนินการตามแนวทางหรือขอเสนอแนะที่ทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดกลาวมา
ขางตนแลว “ผูตรวจการแผนดิน” ก็นับเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญองคกรหนึ่งในการดําเนินการ
ดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางยิ่งดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินเปนองคกรอิสระ
องคกรหนึ่งเพื่อทําหนาตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติ
หน า ที่ ห รื อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยไม ช อบด ว ยกฎหมายขององค ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค ก ร
ในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล, การดําเนินการเกีย่ วกับ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม๑๑ และ
มาตรา ๒๘๐๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, การติดตาม ประเมินผล
และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่ จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน เพือ่ ใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา
การฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่ ใหถอื วาเปนการกระทําผิดทางวินยั ในกรณีทผี่ ดู าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ าม ใหผตู รวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิน่ ทีเ่ กีย่ วของ แลวแตกรณี
และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสง เรือ่ งใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพจิ ารณาดําเนินการ โดยใหถอื เปน
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใดเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย
การเลือ่ นตําแหนง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนัน้ จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกลาวดวย.
๑๒
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่รับผิดชอบ
ในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการ
ของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได.
๑๑
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

รัฐธรรมนูญในกรณีทเี่ ห็นวาจําเปน, การหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาไดเองโดยไมตองมีการรองเรียน
(Own motion) หากเปนกรณีทผี่ ูตรวจการแผนดินเห็นวาการละเลยการปฏิบัติหนาทีห่ รือการปฏิบัติ
หนาทีโ่ ดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐมีผลกระทบตอความเสียหาย
ของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไมตองมีการรองเรียนก็ได๑๓
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติทกี่ ําหนด
ใหมีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
อีกดวย เชน
- มาตรา ๗๘ (๔) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน
โดยพัฒนาระบบงานภาครัฐ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
- มาตรา ๘๔ (๒) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสนับสนุน
ใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลควบคูกับการประกอบกิจการ
- มาตรา ๑๓๔ กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
- มาตรา ๓๐๔ กําหนดใหหนวยงานของรัฐดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี๑๔
้
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินการดานจริยธรรมเกิดผลในทางปฏิบตั แิ ละเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการดําเนินการอยางผสมผสานในหลายแนวทาง ทัง้ ในดาน
“การปลูกฝงคานิยมดานจริยธรรม” ทีไ่ มเพียงเฉพาะสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น แตตองปลูกฝง
ไปถึงประชาชนทั่วไปดวย ตั้งแตอยูในวัยเด็กหรือเยาวชน โดยเริ่มตั้งแตกลไกที่เล็กทีส่ ุดคือ สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน แลวขยายออกไปสูส ถาบันทางสังคมอืน่ ๆ ในวงกวาง เชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา
รวมไปถึง “การใหการศึกษาอบรม” เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญ
ของจริยธรรมใหแกบคุ คลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป และเมื่อมีการฝาฝนจริยธรรม
ก็จะตองมี “กลไกบังคับการและกระบวนการแกไข” ที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ตลอดจน “การสราง
เครือขาย” และแสวงความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมทั้งภายในและระหวางประเทศตอไปดวย
ซึ่งหากสังคมผนึกกําลังรวมกันดําเนินการดังกลาวอยางจริงจังและจริงใจแลว ปญหาเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมซึ่งเปนบอเกิดของการทุจริตคอรัปชั่นยอมถูกขจัดออกไปจากสังคมไดอยางแนนอน.

สวนวิจัยและวิชาการ สํานักงานผูตรวจการแผนดิน, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ๒๕๔๙.
ภายใน ๑ ปนับแตวนั ประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.
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คำคม

้น เพียงแตใหสิทธิและ
“ การปกครองคนนั
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
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ณ ปจจุบัน*
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
มีผูเสนอตอประธานรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา จำนวน ๓ ฉบับ คือ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
เสนอโดยคณะรั ฐ มนตรี ชุด ที ่มี น างสาวยิ ่ง ลั ก ษณ ชิ น วัต ร เป น นายกรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่
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
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ และไดรบั การบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ ๑
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภาครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันเสารที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ทีป่ ระชุมรวมกันของรัฐสภาได
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕.
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

พิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..) พุ ท ธศั ก ราช ....
(คณะรั ฐ มนตรีเ ปน ผูเ สนอ) รางรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ เปนผูเสนอ)
โดยที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ทัง้ ๓ ฉบับ และมีมติใหตงั้ คณะกรรมาธิการ จำนวน ๔๕ คน เพือ่ พิจารณาในวาระทีส่ อง
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และกำหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน
ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖
เมื่อคณะกรรมาธิการฯ ไดพิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
ตอประธานรัฐสภา และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ ๓ (สมัยสามัญนิติ
บัญญัต)ิ ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ และรัฐสภาไดพจิ ารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ฉบับนี้ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
โดยเริ่มตนดวย ชื่อราง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบรางในคราวประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ปจจุบันรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
อยูระหวางรอการพิจารณาตอไปในวาระที่ ๓

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
หลักการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้

**เนื่องจากมีผูยื่นคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ วาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้มีผลทำใหเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อันเปนการกระทำเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจ
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 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แจงตอรัฐสภาใหรอการดำเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง

๘๘
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๑) กำหนดใหรัฐสภาประชุมรวมกันในกรณีการใหความเห็นชอบสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมรัฐสภา และกรณีการใหความเห็นชอบญัตติใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม (เพิ่ม (๑๗) และ (๑๘) ของมาตรา ๑๓๖)
(๒) กำหนดใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญเพือ่ ทำหนาทีจ่ ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกำหนด
กระบวนการจั ด ทำร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม (เพิ ่ม หมวด ๑๖ การจั ด ทำรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม
มาตรา ๒๙๑/๑ ถึงมาตรา ๒๙๑/๑๗)
(๓) กำหนดใหมีการจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ (มาตรา ๕)

เหตุผล
โดยทีเ่ ปนการสมควรกำหนดใหมีวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทัง้ ฉบับเพื่อเปนพื้นฐาน
สำคัญในการปฏิรูปการเมือง โดยใหมีส ภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสองประเภท
ประเภททีห่ นึง่ มาจากการเลือกตัง้ ในจังหวัด และประเภททีส่ องมาจากรัฐสภาคัดเลือกบุคคลจากหลาย
สาขาอาชีพ รวมเปนองคกรในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ เพือ่ ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึน้ ใหม
ใหมเี สถียรภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุมัติรัฐธรรมนูญ
โดยการออกเสียงประชามติไดดวย ทั้งนี้ โดยยังคงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขไวตลอดไป จึงจำเปนตองตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
(๑) สภารางรัฐธรรมนูญ
กำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทำหนาทีจ่ ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๙๙ คน ประกอบดวย
(๑) สมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน
จำนวน ๗๗ คน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา จำนวน ๒๒ คน
ดังตอไปนี้
(๑) ผูเชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำนวน ๖ คน
(๒) ผูเชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตรหรือรัฐประศาสนศาสตร จำนวน ๖ คน
(๓) ผูมีประสบการณดา นการเมือง การบริหารราชการแผนดิน เศรษฐกิจ สังคม
กฎหมาย หรือการรางรัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑที่ประธานรัฐสภาประกาศกำหนด จำนวน ๑๐ คน
(มาตรา ๒๙๑/๑)
(๒) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ก. คุณสมบัติของบุคคลผูมสี ทิ ธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

(๒) มีอายุไมต่ำกวา ๓๕ ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรือเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
การศึกษาหรือเคยรับราชการ หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป (มาตรา ๒๙๑/๒)
ข. ลักษณะตองหามของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ
(๑) เปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๒) เปนขาราชการซึง่ มีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๓) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมือง
(มาตรา ๒๙๑/๓)
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึง่ มาจากการคัดเลือกโดยทีป่ ระชุมของรัฐสภาตามขอ ๑)
(๒) ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก. (๑) และ (๒) และไมมีลักษณะตองหามตามขอ ข. (๑) และ (๓)
(มาตรา ๒๙๑/๔)
(๓) การไดมาซึ่งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
๓.๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ
ทั้งนี้ กำหนดใหมีการดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐสภามีมติใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามหมวดนี้
ซึ่งตองกำหนดวันเลือกตั้งภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๕๐ วัน แต ไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่
พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ และตองกำหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมือ่ พระราชกฤษฎีกามีผลใชบงั คับแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศ
กำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งภายใน ๒๐ วันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ
สำหรับหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหนำพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึง่
สมาชิกวุฒสิ ภา ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา เวนแตบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการเสียสิทธิจาก
การไมไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ การแจงเหตุทไี่ มอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้ และบทบัญญัตใิ นสวนที่ ๙ การลงคะแนน
เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ของหมวด ๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาใชบังคับโดยอนุโลม
เทาทีไ่ มขดั หรือแยงกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ ทัง้ นี้ บรรดาบทบัญญัตใิ ด ๆ
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ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภา ถาบทบัญญัตดิ งั กลาวบัญญัตใิ หกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒสิ ภาเปนความผิด และมีบทกำหนดโทษสำหรับความผิดนั้น ใหนำมาใชบงั คับกับการกระทำใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวย โดยใหถืออัตราโทษอยางเดียวกัน
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหเปนไปตามมาตรา ๙๙ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๐๐ (๑) (๓) และ (๔) และตองมีช่อื อยูในทะเบียนบาน
ในเขตจังหวัดมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง ในกรณีทีม่ ีการยายทะเบียนบานออกจาก
เขตจังหวัดหนึ่งไปยังอีกเขตจังหวัดหนึ่ง อันทำใหบุคคลมีชือ่ อยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดเปนเวลา
ติดตอกันนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตัง้ ใหบคุ คลนัน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในเขตจังหวัด
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๙๐ วัน
เมือ่ ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวนั เลือกตั้ง โดยใหผสู มัครที่
ไดรับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งแตละจังหวัดเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญของ
จังหวัดนั้น
ทัง้ นี้ กอนประกาศรับรองผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ มีอำนาจสัง่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมหากมีหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวาการเลือกตัง้ เปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย เวนแตการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น
คำรองตอศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีทผี่ มู ีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดจะยื่นคำรอง
คัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมถกู ตองหรือไมชอบ
ดวยกฎหมาย ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคำรองภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคำรองดังกลาวแลว หากเปนคำรอง
ทีไ่ ดรับกอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนเพื่อหา
ขอเท็จจริงใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แตหากเปนคำรองที่ไดรบั
หลังประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ สืบสวนสอบสวนเพือ่ หาขอเท็จจริง
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคำรองนั้น
อนึ่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อำนาจกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการสืบสวนสอบสวน วิธีการยืน่ คำรองคัดคาน
และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ตลอดจนการยื่นคำรองตอศาลฎีกา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการพิจารณาและมีคำวินิจฉัย ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของ
ทีป่ ระชุมใหญศาลฎีกามีอำนาจออกขอกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใหการพิจารณา
เปนไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรมและใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตหากระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
เหลือไมถึง ๙๐ วัน ตามมาตรา ๒๙๑/๘ และศาลฎีกายังไมมีคำวินิจฉัย ใหการพิจารณาของศาลฎีกา
เปนอันยุติ ในการนี้อาจกำหนดใหศาลชัน้ ตนในเขตจังหวัดนั้นเปนผูร บั คำรองแทนเพื่อจัดสงใหศาลฎีกา
วินิจฉัยหรืออาจใหศาลชั้นตนเปนผูสืบพยานหลักฐานหรือดำเนินการอื่นที่จำเปนแทนศาลฎีกาได
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ในกรณีทศี่ าลฎีกาสัง่ ใหมกี ารเลือกตัง้ ใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ของสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูนั้นสิ้นสุดลง และใหนำมาตรา ๙๒
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๕)
๓.๒) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการคัดเลือก
กำหนดใหรฐั สภาดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จำนวน ๒๒ คน
ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วันนับแตวนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกากำหนดวันสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้ น ตอนแรก ให อ งค ก รดั ง ต อ ไปนี้ ได แ ก สภาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
องคกรภาคเศรษฐกิจสังคม และองคกรภาคเอกชนแตละแหงดำเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่จะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ประเภทละไมเกิน ๒ คน
โดยจัดทำเปนบัญชีรายชื่อของแตละประเภท พรอมทั้งรายละเอียดตามที่ประธานรัฐสภากำหนด
แลวสงใหประธานรัฐสภาภายใน ๑๕ วันนับแตวันพนกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
ขั้ น ตอนที่ ส อง ใหประธานรัฐสภาแตงตั้งคณะกรรมการจำนวน ๑๕ คน
ตามหลั ก เกณฑ ที่ ป ระธานรั ฐ สภากำหนด โดยหลั ก เกณฑ นี้ ใ ห ร วมถึ ง การประชุ ม การลงมติ
การดำเนิ น การของคณะกรรมการเงิ น และประโยชน ต อบแทนอย า งอื่ น ของกรรมการด ว ย เพื่ อ
ดำเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มผู ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ เป น สมาชิ ก สภาร า ง
รัฐธรรมนูญตามขอ ๑) (๒) (ก) (ข) และ (ค) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน และสงผลการตรวจสอบตอ
ประธานรัฐสภา โดยในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนำบทบัญญัตวิ า ดวยเอกสิทธิต์ ามมาตรา ๑๓๐
และความคุมกันตามมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวใหประธานรัฐสภาจัดทำบัญชีรายชื่อ
ของบุคคลทีค่ ณะกรรมการสงมาแยกเปนประเภทแตละบัญชีโดยใหเรียงรายชือ่ ตามลำดับอักษร และให
ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาภายใน ๑๕ วัน นับแตไดรบั ผลการตรวจสอบดังกลาว เพือ่ ใหรฐั สภา
ลงมติคัดเลือกผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจำนวน ๒๒ คน โดยใน
การคัดเลือกผูส มควรไดรบั การแตงตัง้ เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ ใหเลือกจากบัญชีรายชือ่ ดังกลาว
โดยการลงคะแนนใหกระทำเปนการลับ
ทั้งนี้ ใหผูไดรับคัดเลือกซึ่งไดคะแนนสูงสุดตามลำดับตามจำนวนที่กำหนดไว
ตามขอ ๑) (๒) เปนผูไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ แตในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน
ในลำดับใดอันเปนเหตุใหจะมีจำนวนผูไ ดรบั คะแนนสูงสุดเกินจำนวนดังกลาว ก็ใหดำเนินการลงคะแนนใหม
เฉพาะผูไดรับคะแนนเทากันนั้น ถายังมีคะแนนเทากันอีก ใหประธานรัฐสภาทำการจับสลากวาผูใด
เปนผูไดรับคัดเลือก
อนึ่ง ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการสมัครรับคัดเลือกและการคัดเลือกสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ ใหประธานรัฐสภากำหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อวินิจฉัยปญหาดังกลาว
ใหประธานรัฐสภาประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๒๙๑/๖)
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(๔) ในกรณีทร่ี ฐั สภาจะตองดำเนินการใดตามหมวดนีใ้ นระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา
ใหประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุม
สมัยวิสามัญและใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แตถา อายุของสภาผูแทน
ราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรและมีกรณีทีร่ ัฐสภาจะตองดำเนินการใดภายในระยะ
เวลาที่กำหนดตามหมวดนี้ มิใหนับระยะเวลาตั้งแตวันทีอ่ ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี จนถึงวันประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายหลังจากมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร รวมเขาในระยะเวลาที่รฐั สภาจะตอง
ดำเนินการ (มาตรา ๒๙๑/๗)
(๕) การเริ่มตนและการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้งหรือวันที่รฐั สภา
มีมติ แลวแตกรณี และกำหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) สภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๙๑/๑๕
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๙๑/๒ หรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๒๙๑/๓
ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๑)
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙๑/๒ (๑) หรือ (๒) หรือมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๒๙๑/๓ (๑) หรือ (๓) ในกรณีของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑ (๒)
ทัง้ นี้ เมื่อตำแหนงสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) วางลงเพราะเหตุอ่นื ใด
นอกจากถึงคราวออกตามขอ ๙) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือประธานรัฐสภาดำเนินการเลือกตั้งหรือ
คัดเลือกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญขึน้ แทนตำแหนงที่วา งภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน เวนแตระยะเวลา
การจัดทำรางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญจะเหลือไมถึง ๙๐ วัน
ในกรณีทสี่ มาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามขอ ๑) วางลง ใหสภารางรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่
ไดตอไป แตทัง้ นีส้ ภารางรัฐธรรมนูญจะตองมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไ มนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกตามขอ ๑) (มาตรา ๒๙๑/๘)
(๖) การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ
กำหนดใหมีการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหสภารางรัฐธรรมนูญมีประธานสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่ง
หรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภารางรัฐธรรมนูญตามมติของสภาราง
รัฐธรรมนูญและใหประธานสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยกำหนดใหประธานสภา
รางรัฐธรรมนูญมีอำนาจหนาทีด่ ำเนินกิจการของสภารางรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้ และใหรองประธาน
มีอำนาจหนาที่ตามที่ประธานมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
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อยางไรก็ตาม หากประธานและและรองประธานไมอยูใ นทีป่ ระชุม ใหสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกันขึ้นเองเปนประธานในคราวประชุมนั้น (มาตรา ๒๙๑/๙)
(๗) เงินประจำตำแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ของประธานและรองประธาน
สภารางรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการที่สภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งให
เปนไปตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (มาตรา ๒๙๑/๑๐)
(๘) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
๘.๑) ระยะเวลาการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
กำหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญจะตองจัดทำรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน
กำหนดเวลา ๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
๘.๒) หลักการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ
๑) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญนั้น สภารางรัฐธรรมนูญอาจนำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดฉบับหนึ่งที่เห็นวามีความเปนประชาธิปไตยสูงมาเปนตนแบบในการยกรางก็ได
๒) ในการจัดทำรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญตองจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคดวย
๓) ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ มี ผ ลเป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐ หรือเปลีย่ นแปลงแกไข
บทบัญญัติในหมวดวาด วยพระมหากษัตริ ยจะกระทำมิได ทั้ งนี้ ในกรณีที่รัฐสภาวินิ จฉัยวาราง
รัฐธรรมนูญมีลักษณะดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญเปนอันตกไป
อนึ่ง การที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรไมเปน
เหตุกระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญแตอยางใด (มาตรา ๒๙๑/๑๑)
๔) วิธกี ารพิจารณาและจัดทำรางรัฐธรรมนูญ การประชุม การลงมติ การแตงตัง้
กรรมาธิการและการดำเนินการของกรรมาธิการ การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่น
เพื่ อ ดำเนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ข องหมวดนี้ ให ใช ข อ บั ง คั บ การประชุ ม ของรั ฐ สภาโดยอนุ โ ลม
นอกจากนีใ้ หนำบทบัญญัตมิ าตรา ๑๒๖ วรรคหนึง่ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกบั การประชุมของ
สภารางรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม และใหนำบทบัญญัติวาดวยเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๓๐ และความคุมกัน
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๑ มาใชบังคับกับการประชุมของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการ
โดยอนุโลม (มาตรา ๒๙๑/๑๒)
๘.๓) เมือ่ สภารางรัฐธรรมนูญไดจดั ทำรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิน้ แลว ใหนำเสนอตอ
ประธานรัฐสภา และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแลว หากเห็นวารางรัฐธรรมนูญนั้นมิไดมี
ลักษณะเปนรางรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติใน
หมวดวาดวยพระมหากษัตริย ที่ตองเสนอใหรัฐสภาวินิจฉัย ใหประธานรัฐสภาสงรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญนั้นจากสภาราง
รัฐธรรมนูญ เพือ่ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ดำเนินการจัดใหมกี ารออกเสียงประชามติของประชาชน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

วาจะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม (มาตรา ๒๙๑/๑๓)
๘.๔) การจัดทำประชามติ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวัน
ออกเสียงประชามติภายในไมเกิน ๖๐ วันแตไมนอยกวา ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญจาก
ประธานรัฐสภาโดยใหกำหนดวันออกเสียงประชามติเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตเวลา
๘.๐๐ นาิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาิกา สำหรับหลักเกณฑและวิธกี ารออกเสียงประชามติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติ
ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวนั ออกเสียงประชามติ หากประชาชนผูมีสทิ ธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมาก
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) สภารางรัฐธรรมนูญมีจำนวนสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
ทัง้ หมด ทั้งนี้ ภายใตบังคับของมาตรา ๒๙๑/๘ วรรคสาม
(๒) สภารางรัฐธรรมนูญจัดทำรางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา
๒๔๐ วันนับแตวันถัดจากวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
(๓) เมื่อรางรัฐธรรมนูญไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชบงั คับเปนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
(๔) เมือ่ รางรัฐธรรมนูญตกไปเนื่องจากรัฐสภาวินิจฉัยวาเปนรางรัฐธรรมนูญ
ทีม่ ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยหรือ
ตกไปเนื่องจากมีประชามติไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญนั้น (มาตรา ๒๙๑/๑๕)
(๑๐) การเสนอญัตติเพื่อใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ในกรณีท่รี า งรัฐธรรมนูญที่จดั ทำขึ้นตามหมวดนี้ตกไปตามขอ ๘.๒) (๓) หรือการจัดทำ
รางรัฐธรรมนูญไมแลวเสร็จเพราะเหตุสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงตามขอ ๙) (๑) หรือ (๒) คณะรัฐมนตรี
หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ ีอยูข อง
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ ีอยูข องทั้งสองสภา มีสิทธิเสนอญัตติตอรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภามีมติใหมี
การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตามความในหมวดนีอ้ ีกได การออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบ
ของรัฐสภาตองไดเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ บุคคลที่เคยเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอีกไมได
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อนึง่ เมือ่ รัฐสภามีมติอยางหนึง่ อยางใดแลว จะมีการเสนอญัตติดงั กลาวอีกไมได เวนแต
จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม (มาตรา ๒๙๑/๑๖)
(๑๑) เลขานุการของสภารางรัฐธรรมนูญ
ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการ
ของสภารางรัฐธรรมนูญ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาขอมูล และกิจการตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานของสภารางรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙๑/๑๗)
(๑๒) การจัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใชบังคับ
ในวาระเริ่มแรกเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับแลว ใหจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมตาม
หมวด ๑๖ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญนี้ โดยใหดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๙๑/๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
และใหดำเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๕ (ขอ ๓.๑)) และมาตรา
๒๙๑/๖ (ขอ ๓.๒) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ (มาตรา ๕)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙๖

P87-96.indd 96

จุลนิติ

www.parliament.go.th
www.senate.go.th
www.krisdika.go.th
www.cabinet.thaigov.go.th

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/22/2012 4:18:23 PM

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ãá´§
¹ÔμÔ¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡¡®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

หลักการและเหตุผล
เพื่อใหมีสถาบันการดนตรีทีใ่ หความสําคัญตอดนตรีคลาสสิกอยางจริงจัง
โดยมุง เนนการเสริมสรางความรูค วามเขาใจ รวมทั้งเผยแพรความรูแ ละประสบการณ
ดานดนตรีคลาสสิกสูสาธารณชน เพื่อใหสังคมไทยมีโอกาสไดสัมผัสและซาบซึ้ง
ในดนตรีคลาสสิก รวมถึงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ
มีค วามเป น เลิศ ด า นดนตรี ค ลาสสิ ก และเพื ่อ เป น การสนองพระปณิ ธ านและ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ในฐานะองคอปุ ถัมภวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“สภาพนักงาน” หมายความวา สภาพนักงานสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
“พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“ผูปฏิบัติงานในสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบัน และลูกจาง
ของสถาบัน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) การจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขึ้นเปนนิติบุคคล โดยมีฐานะเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีรฐั มนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการรักษาการตามกฎหมายนี้
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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๓) บททั่วไป
๓.๑) การแบงสวนงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ให ส ถาบั น เป น สถานศึ ก ษาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั ้น สู ง มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรี
และศาสตรอ่นื ๆ ที่เกี่ยวของ ทําการสอน ทําการวิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสงั คม
และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ โดยสถาบันอาจแบงสวนงาน๑ ออกไดดังนี้
(๑) สํานักงานสถาบัน
(๒) สํานักวิชา
(๓) สวนงานอื่น
๓.๒) การจัดการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ภายใตวัตถุประสงคของสถาบัน สถาบันอาจรับสถานศึกษาชั้นสูง
หรือสถาบันอื่นเขาสมทบในสถาบันก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
และสถาบันอาจจัดการศึกษาและดําเนินการวิจัยรวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงหรือ
สถาบันวิจัยอืน่ ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการระหวางประเทศ โดย
ในการจัดการศึกษา สถาบันมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกับสถานศึกษาชั้นสูงนั้นแกผสู าํ เร็จการศึกษาได ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน
โดยที่กิจการของสถาบันนั้นไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน แตผปู ฏิบตั งิ านในสถาบันตองไดรบั การคุม ครองและประโยชนตอบแทน
ไมนอยกวาทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน และใหผปู ฏิบตั งิ านในสถาบันซึ่งไดรบั สวัสดิการและสิทธิประโยชน
รวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่สถาบันจัดใหแลว ไดรบั ยกเวนไมตอ งอยูภ ายใตบงั คับ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม แตไมตัดสิทธิที่จะประกันตนดวยความสมัครใจ
๓.๓) อํานาจและหนาที่ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหสถาบันมีอํานาจและหนาทีก่ ระทําการตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุไวในขอ ๓.๒) ซึ่งอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ทํานิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ ในทรัพยสิน และจําหนายสังหาริมทรัพยหรือ
อสังหาริมทรัพยท้ังภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงินหรือทรัพยสนิ
ที่มีผูอุดหนุนหรืออุทิศให
๑
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(๒) รวมมือกับหนวยงานอืน่ ทัง้ ของรัฐหรือของเอกชน หรือกับ
องคการหรือหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศ
(๓) กู  ย ืม เงิ น และให กู  ย ืม เงิ น โดยมี ห ลั ก ประกั น ด ว ยบุ ค คลหรื อ
ทรัพยสินการลงทุนหรือการรวมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกกิจการของสถาบัน
(๔) รับคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการ
ในการใหบริการภายในอํานาจหนาที่ของสถาบัน รวมทั้งทําความตกลงและกําหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนั้น
(๕) กําหนดคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษ รวมทัง้ สวัสดิการ
สิทธิประโยชนและประโยชนอยางอื่นใหแกผปู ฏิบตั งิ านในสถาบัน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในขอบังคับของสถาบัน
(๖) จัดใหมีทุนการศึกษา ทุนการวิจัย และทุนอุดหนุน
(๗) ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา จัดการ ใช และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถาบันและที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
(๘) จัดตัง้ หรือรวมกับบุคคลอืน่ ในการจัดตัง้ องคกรทีเ่ ปนนิติบุคคล
เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
(๙) จัดใหมีการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาพนักงานสถาบันอยาง
ตอเนื่อง
๓.๔) รายไดของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป
(๒) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกสถาบัน
(๓) เงินกองทุนทีร่ ัฐบาลหรือสถาบันจัดตั้งขึ้น และรายไดหรือผล
ประโยชนจากกองทุนดังกลาว
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ
ของสถาบัน
(๕) รายไดหรือผลประโยชนท่ไี ดจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนและ
จากทรัพยสินของสถาบัน
(๖) รายไดหรือผลประโยชนท่ไี ดจากการใชท่รี าชพัสดุหรือการจัดหา
ประโยชนในที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน
(๗) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ใหรายไดของสถาบันนั้นไมเปนรายไดทตี่ องนําสงกระทรวงการคลัง
ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณ และในกรณี
ทีร่ ายไดมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับคาใชจายในการดําเนินการของสถาบันและคา
ภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม และสถาบันไมสามารถหาเงินจากแหลงอืน่ ได รัฐบาล
พึงจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มเติมใหแกสถาบันตามความจําเปนของสถาบัน
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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๔) การดําเนินการ
๔.๑) สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหมสี ภาสถาบัน ประกอบดวยนายกสภาสถาบัน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งจะไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน อธิการบดีและประธาน
สภาพนักงาน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย
ประจําของสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจากผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบัน จํานวน ๑ คน ซึ่งเลือกกันเองจาก
ผูด าํ รงตําแหนงหัวหนาสํานักวิชาและหัวหนาสวนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา
โดยใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายก
สภาสถาบันและใหอปุ นายกสภาสถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายก
สภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
และใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาสถาบันตาม
คําแนะนําของอธิการบดีและจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภาสถาบันดวยก็ได
ทั้งนี้ นายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป แตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได
อํานาจและหนาที่ของสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ใหสภาสถาบันมีอํานาจและหนาทีค่ วบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอํานาจและหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถาบัน
(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน
ในการปฏิบตั งิ านของสถาบันและอาจมอบหมายใหสว นงานใดในสถาบันเปนผูอ อก
ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับสวนงานนั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
(๓) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานของสถาบัน
ตามขอ ๓.๑) รวมทั้งการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๔) อนุ มั ติ ก ารให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั ้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร ทัง้ ของสถาบันและที่
สถาบันจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให
ปริญญากิตติมศักดิ์
(๕) พิจารณาดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและ
พิจารณาถอดถอนนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
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(๖) แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ ตําแหนงทาง
วิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ
(๓) ประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
(๗) อนุมตั หิ ลักสูตรการศึกษาและการเปดสอน รวมทั้งการปรับปรุง
การยุบรวมหรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
(๘) อนุมัติการรับเขาสมทบ การจัดการศึกษารวม หรือการยกเลิก
การสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษารวมของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจยั อื่น
(๙) กําหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได จัดหา
แหลงทุนและทรัพยากรอื่นและการจัดตั้งองคกรที่เปนนิติบุคคล
(๑๐) อนุมตั กิ ารตั้งงบประมาณรายรับและอนุมตั งิ บประมาณรายจาย
ของสถาบัน
(๑๑) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพยสนิ
ของสถาบัน
(๑๒) ออกระเบียบวาดวยการแบงรายไดทีไ่ ดจากการหาประโยชน
จากทรัพยสินทางปญญาของสถาบันระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานในสถาบัน
(๑๓) แต ง ตั ้ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาสถาบัน รวมทั้ง
มอบอํานาจใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวทําการแทน
แลวรายงานใหสภาสถาบันทราบ
(๑๔) แตงตั้งผูม ีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๙ ใหรกั ษาการแทนอธิการบดี
ในกรณีที่ตําแหนงอธิการบดีวา งลง
(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) เสนอการให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิต ชั ้น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
(๕) เสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสวนงานตามขอ ๓.๑)
รวมทั้งเสนอการแบงหนวยงานภายในของสวนงานดังกลาว
(๖) พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เกี ย่ วกั บ การแต ง ตั ง้ และถอดถอน
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารยพเิ ศษ ผูช ว ยศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารยพเิ ศษ และตําแหนง
ทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอื่น รวมถึงการพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนหัวหนา
หนวยงานภายในของสวนงานตามขอ ๓) ดวย
(๗) จัดหาวิธีการอันจะทําใหการศึกษา การวิจัย การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของสถาบัน
(๘) แต ง ตั ้ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ บุ ค คลใด
บุคคลหนึง่ เพือ่ กระทําการใด ๆ อันอยูใ นอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย
๔.๓) คณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน
ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน ประกอบดวยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจํานวนหนึ่งซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากบุคคล
ภายนอกสถาบัน โดยมีหนาทีใ่ หคําแนะนําและคําปรึกษาตอสภาสถาบันและ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งหารายไดใหกับสถาบัน
๔.๔) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจและหนาที่พิจารณา
วิ น ิจ ฉัย อุ ท ธรณ คํ า สั ่ง ลงโทษ และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื ่อ งที ่ผู  ร  อ งทุ ก ข ถู ก สั ่ง ให
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ออกจากงาน หรือผูร อ งทุกข ไดรบั ความเดือดรอนเนื่องจากผูบ งั คับบัญชาใชอาํ นาจ
หนาที่โดยไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย หรือไมเปนธรรม
๔.๕) สภาพนักงาน
ใหมีสภาพนักงานเพื่อทําหนาทีใ่ หคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
อธิการบดีเกี่ยวกับกิจการดานตาง ๆ ของสถาบัน รวมทัง้ เสริมสรางจรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูปฏิบัติงานในสถาบัน
๔.๖) อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี
ใหอธิการบดีซ่งึ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนํา
ของสภาสถาบัน เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบันและอาจมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทงั้ รองอธิการบดี
และผูช ว ยอธิการบดีตามจํานวนที่สภาสถาบันกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบ
ตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
โดยใหอธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และจะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอกี ได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ
มิได แตหากเมื่อใดทีอ่ ธิการบดีพนจากตําแหนงแลว ก็ใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
อํานาจและหนาที่ของอธิการบดี
ใหอธิการบดีเปนผูแทนของสถาบันในกิจการทั้งปวง และมีอํานาจ
และหนาที่ดังนี้
(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาสถาบันเสนอตอสภาสถาบัน และ
ดําเนินการใหมีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน
(๒) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถาบัน
(๓) บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง การพัสดุ สถานที่ และ
ทรัพยสินอืน่ ของสถาบันใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของสถาบัน
(๔) บรรจุ แตงตั้ง ดําเนินการทางวินัยและถอดถอนผูปฏิบัติงานใน
สถาบัน
(๕) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงานตาม
ขอ ๓.๑) (๑) และรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)
(๖) จัดหารายไดและทรัพยากรอื่นจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินภารกิจของสถาบัน
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(๗) จัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายเพือ่ เสนอตอ
สภาสถาบัน
(๘) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
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
สวนงานคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดเพือ่ ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่หัวหนา
สวนงานมอบหมาย โดยใหหวั หนาสวนงานดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
๔ ปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
ใหอธิการบดีแตงตั้งรองหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓)
และมีอํานาจถอดถอนรองหัวหนาสวนงานนั้น โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงาน
และเมือ่ หัวหนาสวนงานพนจากตําแหนง ใหรองหัวหนาสวนงานพนจากตําแหนงดวย
และในสวนงานดังกลาวอาจใหมีคณะกรรมการประจําสวนงานโดยมีหัวหนา
สวนงานเปนประธานคณะกรรมการประจําสวนงานมีอํานาจและหนาที่บริหารงาน
ของสวนงานนั้น
ทั้งนี้ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
หัวหนาสวนงานหรือรองหัวหนาสวนงาน จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนง
ในขณะเดียวกันไมได และผูด าํ รงตําแหนงดังกลาวจะรักษาการแทนตําแหนงดังกลาว
ไดอีกเพียงหนึ่งตําแหนงแตตองไมเกิน ๑๘๐ วัน
ในกรณีที่มีกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งหรือกําหนดใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาที่อยางใด ใหผรู กั ษาการแทนทําหนาที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือมีอาํ นาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูด าํ รงตําแหนงนั้นในระหวางที่รกั ษาการแทนหรือปฏิบตั กิ าร
แทนดวย แลวแตกรณี เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในคําสั่ง
มอบอํานาจ
๕) การประกันคุณภาพและการประเมิน
สถาบันตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน โดยเมื่อครบ ๔ ปนับแตวันจัดตั้งสวนงานของ
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สถาบันตามขอ ๓.๑) (๒) และ (๓) ใหสถาบันจัดใหมีการประเมินสวนงาน
ดังกลาว โดยผูประเมินอิสระซึง่ สภาสถาบันแตงตัง้ จากผูซึง่ มิใชผูปฏิบัติงานใน
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
คุณภาพทางวิชาการ ความประหยัด การลดความซํ้าซอนและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารเปนสําคัญ พรอมทั้งระบุดวยวาสวนงานดังกลาวควรปรับปรุงการ
ดําเนินการใดหรือควรมีสวนงานนั้นหรือหนวยงานภายในของสวนงานนั้นตอไป
หรือไมดวย
๖) การบัญชีและการตรวจสอบ
ใหสถาบันวางและรักษาไวซึง่ ระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามสวนงานของ
สถาบันโดยมีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย หนี้ ทุน รายได
และคาใชจายตามความเปนจริงพรอมดวยขอความอันเปนทีม่ าของรายการนัน้ ๆ
และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
สถาบันตองจัดทํางบการเงินและบัญชีรายรับและรายจายสงผูส อบบัญชีของ
สถาบันภายใน ๙๐ วันนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรื อ บุค คลภายนอกซึ ่ง สภาสถาบั น แต ง ตั ้ง โดยความเห็ น ชอบของสํ า นั ก งาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูส อบบัญชีของสถาบันและใหทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของสถาบันทุกรอบปบัญชี โดยใหผูสอบบัญชีทํารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอตอสภาสถาบันภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันสิ้นป
บัญชี เพื่อสภาสถาบันเสนอตอรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ใหอธิการบดีเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๗) การกํากับดูแล
ใหรัฐมนตรีมอี าํ นาจและหนาที่กาํ กับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสถาบัน
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันเปนการเฉพาะ โดยในกรณีทมี่ ีปญหา
ขอขัดแยงในการดําเนินกิจการของสถาบันซึ่งอาจเกิดความเสียหายตอสวนรวม
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ใหรฐั มนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีวนิ จิ ฉัยเปนประการใด
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
ทัง้ นี้ ตําแหนงศาสตราจารยพิเศษนัน้ จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภาสถาบัน และตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษหรือ
ผูชวยศาสตราจารยพเิ ศษสภาสถาบันอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและ
มิไดเปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของอธิการบดีได และในสวน
ตําแหนงอาจารยพเิ ศษนัน้ อธิการบดีอาจแตงตั้งผูซ ่งึ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมิได
เปนคณาจารยประจําของสถาบัน โดยคําแนะนําของหัวหนาสวนงานตามขอ ๓.๑)
(๒) หรือ (๓) ได
๘.๒) คํานําหนานามของแตละตําแหนงทางวิชาการ
เมือ่ บุคคลใดไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
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.
ทั้งนี้ สภาสถาบันอาจกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ดวยก็ไดโดยทําเปนประกาศของสถาบัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา.
๒
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(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
ในสาขาวิชาทีม่ ีการสอนในสถาบัน และรวมใหปริญญาในสาขาวิชาทีม่ ีการจัดการ
ศึกษารวมกับสถานศึกษาชัน้ สูงอืน่ ในประเทศหรือตางประเทศหรือขององคการ
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
และอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบัน หรือสวนงานของ
สถาบันก็ได โดยทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ทัง้ นี้ การใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณดงั กลาวเพื่อการคา หรือ
การใชส่งิ ดังกลาวที่มใิ ชเพื่อประโยชนของสถาบันหรือสวนงานของสถาบัน ตองไดรบั
อนุญาตเปนหนังสือจากสถาบัน
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐) บทกําหนดโทษ
๑๐.๑) ผูใ ดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาและผูปฏิบัติงานในสถาบัน หรือสิ่งใด
ทีเ่ ลียนแบบสิ่งดังกลาว โดยไมมีสิทธิทีจ่ ะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตน
มีปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหนงใดในสถาบันโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อให
บุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิทจี่ ะใช 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
สถาบันหรือสวนงานของสถาบันที่วตั ถุหรือสินคาใด ๆ โดยฝาฝนมาตรา ๖๐ วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ปหรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แตถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒)
ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แตกระทงเดียว สวนความผิดตาม (๓) กฎหมายกําหนดให
เปนความผิดอันยอมความได
๑๑) บทเฉพาะกาล
(๑) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ งบประมาณ ภาระผูกพัน
รายได ลูกจาง และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวกับ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาในกํากับมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเปนของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาตามกฎหมายนี้ โดยใหผูปฏิบัติงานในสถาบันที่โอนมาไดรับเงินเดือน
คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอืน่ ตามทีส่ ภาสถาบันกําหนดซึ่งตอง
ไมนอ ยกวาเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่เคยไดรบั
อยูกอนเขาเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันตามกฎหมายนี้
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกาํ หนดใหสทิ ธิในการเขาสูต าํ แหนงศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูช ว ยศาสตราจารย หรือตําแหนงอื่นใดของพนักงานที่โอนมามิให
เสียไปเพราะเหตุทีโ่ อนมาเปนพนักงานสถาบัน รวมถึงใหนับเวลาทํางานในขณะที่
เปนพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอเนื่องกับเวลาทํางานของพนักงานสถาบัน
ตามกฎหมายนี้ดวย

๑๐๘
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(๒) ในระหว า งทีย่ ัง ไม มี ส ภาสถาบั น ตามกฎหมายนี ้ ให ส ภาสถาบั น
ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปนนายกสภาสถาบัน และกรรมการ
อํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
การบริหารจัดการคณะที่เปนหนวยงานในกํากับและคณะที่เปนสวนราชการซึ่งมี
ส ว นงานเป น หน ว ยงานในกํ า กั บ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง อยู  ใ นวั น ที ่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการสภาสถาบัน และใหผอู าํ นวยการสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปนกรรมการ
และเลขานุการสภาสถาบัน ทั้งนี้ จนกวาจะมีสภาสถาบันตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(๓) ในระยะเริ ่ม แรกให อ ธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรรั ก ษาการ
ในตําแหนงอธิการบดีตามกฎหมายนี้ จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และใหผรู กั ษาการในตําแหนงอธิการบดี แตงตั้งผูร กั ษาการ
ในตําแหนงรองอธิการบดีและผูช ว ยอธิการบดี ตามความเหมาะสมเพือ่ ปฏิบตั หิ นาที่
จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดีขึ้นใหมตามกฎหมายนี้
(๔) ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
และอาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เฉพาะในส ว นที ่เ กี ่ย วกั บ การจั ด การ
ศึกษาในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกํากับมหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีฐานะเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย หรืออาจารยตอไปตามกฎหมายนี้
(๕) ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติ
การตามกฎหมายนี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา 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

พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมพระธรรมนูญ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งด ว ยปริ ม าณงานตุ ล าการและงานธุ ร การคดี ข องศาลยุ ติ ธ รรมได
เพิ ่ม มากขึ ้น เป น ลํ า ดั บ แต ผู  รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ดู แ ลงานของศาลยุ ติ ธ รรม
ในสวนภูมิภาคมีอธิบดีผพู พิ ากษาภาคเพียงคนเดียว ไมมีผชู ว ยปฏิบตั ริ าชการ ทําให
ราชการของศาลยุติธรรมไมอาจดําเนินไปไดดวยความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร และปริมาณคดีท่เี พิม่ มากขึน้ ดังกลาวสงผลตอระยะเวลาใน
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตน ทําใหการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ชั้นตนมีความลาชากระทบตอการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนและคูความ
ในคดี ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการคดีของศาลยุตธิ รรมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย
ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม สมควรแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
โดยกํ า หนดตํ า แหน ง รองอธิ บ ดี ผู  พิ พ ากษาภาคและอํ า นาจหน า ทีข่ องอธิ บ ดี
ผูพิพากษาภาคและรองอธิบดีผูพิพากษาภาค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
(๑) ไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓ แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ในเรื่องการใหมีตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาภาค โดยการกําหนดใหมีอธิบดี
ผูพิพากษาภาค ภาคละ ๑ คน จํานวน ๙ ภาค มีสถานที่ตั้งและเขตอํานาจตามที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรมกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กับให
มีรองอธิบดีผูพิพากษาภาค ภาคละ ๓ คน ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชน
ในทางราชการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธาน
ศาลฎีกาจะกําหนดใหมรี องอธิบดีผพู พิ ากษาภาคมากกวา ๓ คนแตไมเกิน ๖ คนก็ได
โดยจากเดิมที่กําหนดใหมีแตเฉพาะอธิบดีผูพิพากษาภาคเทานั้น
โดยในกรณีท่ตี าํ แหนงอธิบดีผพู พิ ากษาภาควางลง หรือเมื่อผูดาํ รงตําแหนง
ดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได กฎหมายไดกําหนดใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาค

๑๑๐
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ที่มีอาวุโสสูงสุดเปนผูทําการแทน ถาผูที่มีอาวุโสสูงสุดไมอาจปฏิบัติราชการได ก็ให
ผูท ่มี ีอาวุโสถัดลงมาตามลําดับเปนผูท ําการแทน ทั้งนี้หากปรากฏวายังไมมีผทู ําการ
แทนดังกลาวอีก ประธานศาลฎีกาจะสัง่ ใหผพู พิ ากษาคนหนึง่ เปนผูท าํ การแทนก็ได
แตผูพิพากษาอาวุโสหรือผูพิพากษาประจําศาลจะเปนผูทําการแทนในตําแหนง
ไมได
(๒) ไดเพิม่ ความเปนวรรคสองของมาตรา ๑๔ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ในเรื่องอํานาจหนาที่ของรองอธิบดีผพู ิพากษาภาค โดยการกําหนด
ใหรองอธิบดีผูพิพากษาภาคเปนผูพิพากษาในศาลที่อยูในเขตอํานาจดวย โดยใหมี
อํานาจสั่งคํารองคําขอตาง ๆ ทีย่ ืน่ ตอตนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความ และใหมีหนาทีช่ วยอธิบดีผูพิพากษาภาคตามที่อธิบดีผูพิพากษา
ภาคมอบหมาย
(๓) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม เรื่องการใหผูพิพากษานั่งพิจารณาคดีแทน กลาวคือ หากปรากฏวา
ในระหวางการพิจารณาคดีใด มีเหตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุจาํ เปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได
ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้น ไมอาจจะนั่งพิจารณาคดี
ตอไป กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก อธิบดีผูพิพากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผพู พิ ากษาภาค ผูพ พิ ากษา หัวหนาศาล หรือรองอธิบดีผพู พิ ากษา
ศาลชัน้ ตน รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาในศาลชั้นตนของศาลนัน้
ซึ่งอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล
แลวแตกรณี มอบหมาย นั่งพิจารณาคดีนั้นแทนตอไปได
(๔) ไดแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ของมาตรา ๒๙ แหงพระธรรมนูญ
ศาลยุ ติธรรม ในเรื่องอํานาจในการลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา กลาวคือ
ในระหวางการทําคําพิพากษาคดีใด หากมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอืน่ อันมิอาจ
กาวลวงได ทําใหผูพิพากษาซึ่งเปนองคคณะในการพิจารณาคดีนั้นไมอาจจะทํา
คําพิพากษาในคดีนั้นตอไปได กฎหมายไดกําหนดใหผูพิพากษาในศาลชั้นตน ไดแก
อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค รองอธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
รองอธิบดีผูพิพากษาภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาล แลวแตกรณี มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อทําคําพิพากษา และมีอํานาจทําความเห็นแยง ทั้งนี้ หลังจากไดตรวจ
สํานวนคดีนั้นแลว
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินีใ้ หใชบังคับเมือ่ พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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คำคม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะ
ชอบธรรมก็ตอเมื่อไมขัดกับกฎหมายและ
ความยุติธรรมทั้งชอบดวยเหตุผล
ประชาธิปไตยเปนการปกครอง
โดยราษฎรสวนมากที่สุดที่จะมากได
การปกครองนั้นจะตองจัดใหเปนประโยชน
แกราษฎรทั่วหนากัน ผูปกครองจะเปน
ราษฎรปกครองดวยตนเอง หรือราษฎร
ตั้งผูแทนทำการแทนก็ตาม
การปกครองจะตองดำเนินภายใตกฎหมาย
ความยุติธรรม และเหตุผล
ไมใชวากระทำไปตามความพอใจ
ของผูปกครอง
ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๑๑)

๑๑๒
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สสรุรุปคคำพิ
ำพิพาากษาของศาล
กษาขของศาล แและผลการวิ
ละผลการวินิจฉััยปปญหหาข
าขอกกฎหมายที
ฎหมายที่นาสนใจ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๒/๒๕๕๕
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.
พ ศ ๒๕๔๕ มาตรา
มาต 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
พนักงานอัยการจังหวัดบุรรี มั ย ไดย่นื ฟองบริษทั เอเซี่ยน เจมส จำกัด จำเลยที่ ๑ และนายพิธาน
เชี่ยวหัตถพงษ จำเลยที่ ๒ ตอศาลจังหวัดบุรีรัมย ในฐานความผิดตอพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยจำเลยที่ ๒ ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจขายตรงไดดำเนินการในลักษณะที่เปนการ
ชักชวนใหบคุ คลเขารวมเปนเครือขายโดยสมัครเปนสมาชิกผูจำหนายอิสระและซื้อสินคาของจำเลยที่ ๑
และตกลงวาจะใหผลประโยชนตอบแทนเปนจำนวนเงินหากสมาชิกดังกลาวหาสมาชิกผูจำหนายอิสระ
มาเพิ่มเพื่อซื้อสินคา ซึ่งจำนวนเงินดังกลาวจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อสมาชิกผูจำหนายอิสระสามารถหา
สมาชิกเพิ่มขึ้นเปนชั้น ๆ ไป อันเปนการตกลงใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเปนสมาชิกเขารวม
เครือขายซึ่งคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้นอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ขอใหลงโทษ
จำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ มาตรา ๑๙
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔
ศาลจังหวัดบุรรี มั ยพพิ ากษาวา จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๔ จำเลยที่ ๑ ลงโทษปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
จำเลยที่ ๒ ลงโทษจำคุก ๕ ป จำเลยทั้งสองอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ๓ พิพากษายืน จำเลยทั้งสอง
ฎีกาคัดคานคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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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 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ กลาวคือ ในกรณีทโ่ี จทกนำสืบไดความวา
นิติบุคคลซึ่งเปนจำเลยที่ ๑ กระทำความผิดตามกฎหมายดังกลาว และศาลพิพากษาใหนิติบุคคลนั้น
รับโทษแลว กรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้
ตองรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยโจทกไมตองนำสืบวาจำเลยที่ ๒
ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการไดรวมกระทำความผิดดวยหรือไม กฎหมายดังกลาวไดบัญญัติใหกรรมการ
ผูจ ดั การหรือผูจ ดั การตองรับผิดโดยทันทีและผลักภาระใหจำเลยที่ ๒ นำสืบตอสูว า มิไดมสี ว นในการ
กระทำความผิดของนิตบิ คุ คลซึง่ เปนการปฏิเสธหรือตัดอำนาจของศาลในการรับฟงพยานหลักฐาน
ของโจทกท่ีนำสืบมาในทางที่เปนคุณประโยชนตอกรรมการผูจัดการ และผูจัดการ นอกจากนี้
นิ ติ บุ ค คลยั ง ได รั บ สิ ท ธิ จ ากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วในการสั น นิ ษ ฐานไว ก อ นว า เป น ผู บ ริ สุ ท ธิ์
แตกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการ ซึ่งเปนจำเลยที่ ๒ ไมไดรับสิทธินี้ แตกลับถูกกฎหมายใหตอง
รับผิดตามนิตบิ คุ คล เวนแตจะพิสจู นไดวา ไมมสี ว นในการกระทำความผิดนัน้ ดวย บทบัญญัตดิ งั กลาว
ไมไดคุมครองจำเลยที่ ๒ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการ ภายใตหลักที่วา “ในคดีอาญาตองสันนิษฐาน
ไวกอนวาจำเลยเปนผูบริสุทธิ์”
ศาลฎีกามีคำสั่งใหสงความเห็นและขอโตแยงของจำเลยที่ ๒ ตามทางการเพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นตามคำรองมีขอโตแยงวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม ซึ่งศาลฎีกาจะนำบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดีและ
ยังไมมคี ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วกับบทบัญญัตนิ ม้ี ากอน กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม

๑๑๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๕)
เปนบทบัญญัตใิ นหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม
โดยมาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลย
ไมมีความผิด เปนบทบัญญัติทมี่ งุ คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจำเลยในคดีอาญาโดยใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทำความผิด
ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูต องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ (Presumption of Innocence)
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสองนี้ เปนขอสันนิษฐานอันมีทม่ี าจากหลักสิทธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึง่ ถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา มีสิทธิทจี่ ะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
บริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย และผูนั้นไดรับ
หลักประกันทัง้ หลายที่จำเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทำความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนทีจ่ ะไมถูกลงโทษ
ทางอาญาจนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูก ระทำความผิด และเปนหลักการทีส่ ำคัญ
ประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ทีไ่ ดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและ
ระดับระหวางประเทศ อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal
Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก
มีพันธกรณีอยูดวย
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๐ (๕) เป น บทบั ญ ญั ติ ท รี ่ ั บ รองสิ ท ธิ ข องผู เ สี ย หาย ผู ต อ งหา
จำเลย และพยานในคดีอาญา ใหไดรับความคุมครอง และความชวยเหลือทีจ่ ำเปนและเหมาะสม
จากรัฐโดยคาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จำเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สวนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนที่ ๒ ความเสมอภาค โดยรับรองใหบุคคลมีความเสมอกันในกฎหมายและไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลเพราะเหตุที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว จะกระทำมิได
สำหรับพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนกฎหมายที่ตราขึ้น
โดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองผูบ ริโภคจากการเสนอขายสินคาหรือบริการแกผบู ริโภคโดยตรง ณ ทีอ่ ยู
อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผูบริโภคหรือของบุคคลอื่น หรือสถานที่อื่นที่ไมใชสถานที่ประกอบ
การคาเปนปกติธรุ ะ โดยผานผูจ ำหนายอิสระหรือตัวแทนขายตรง ทำใหผบู ริโภคตกอยูใ นสภาวการณ
ที ่ไมอาจตัด สิน ใจตกลงซือ้ สิน คาหรือ รับบริการไดอ ยางอิสระและรอบคอบ นอกจากนี้ ยังมี
การประกอบธุรกิจจำหนายสินคาหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารขอมูลเพือ่ เสนอขายสินคา
หรือบริการโดยตรงตอผูบริโภค ซึง่ สินคาหรือบริการดังกลาวอาจไมตรงกับคำกลาวอางตามที่
ไดโฆษณาไว อีกทั้งการทำตลาดขายตรงและตลาดแบบตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวน
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และจัดใหประชาชนทั่วไปเขารวมเปนเครือขายในธุรกิจดังกลาว โดยตกลงจะใหผลประโยชน
ตอบแทนจากการหาผูเขารวมเครือขายดังกลาวซึ่งคำนวณจากจำนวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้น
อันมีลักษณะเปนการหลอกลวงประชาชน ทำใหประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผูบริโภคตกอยูใน
ฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิดความไมเปนธรรมและไมสงบสุขในสังคม จึงมีบทกำหนดโทษ
ในมาตรา ๕๔ ซึ่งบัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
นิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษตามทีก่ ฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา
ตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น
เห็นวา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนขอสันนิษฐาน
ตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจำเลย โดยโจทกไมจำตองพิสูจนใหเห็นถึงการ
กระทำหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจำเลยกอน เปนการนำการกระทำความผิดของบุคคลอื่น
มาเป น เงื่ อ นไขของการสั น นิ ษ ฐานให จ ำเลยมี ค วามผิ ด และต อ งรั บ โทษทางอาญา เนื่ อ งจาก
การสันนิษฐานวา ถาผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ต อ งร ว มรั บ ผิ ด กั บ นิ ติ บุ ค คลผู ก ระทำ
ความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทำความผิดของนิติบุคคล
ดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทำหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทำ
ความผิดของนิตบิ คุ คลอยางไร คงพิสจู นแตเพียงวานิตบิ คุ คลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และจำเลยเปนกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิ คุ คล
เทานั้น กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทำความผิดดวย อันมีผลเปนการผลัก
ภาระการพิ สู จ น ค วามบริ สุ ท ธิ์ ไ ปยั ง กรรมการผู จั ด การ ผู จั ด การ และบุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐาน
ความผิ ด ของผู ต อ งหาและจำเลยในคดี อ าญาโดยอาศั ย สถานะของบุ ค คลเป น เงื่ อ นไข มิ ใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็น
ถึ ง การกระทำอย า งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความผิ ด ที่ จ ำเลยถู ก กล า วหา และยั ง ขั ด กั บ หลั ก
นิติธรรมขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทำความผิดของจำเลยใหครบ
องคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนำบุคคลเขาสูกระบวน
การดำเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจำเลย ซึ่งทำใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้น
ไดกระทำการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาว
ในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจำเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจำเลยได
กระทำการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๕ คน คือ นายวสันต สรอยพิสุทธิ์
นายจรัญ ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล เอกอุรุ นายชัช ชลวร และนายบุญสง กุลบุปผา วินิจฉัยวา
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนทีส่ ันนิษฐาน
ใหบรรดากรรมการผูจัดการ ผูจ ัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคล
นัน้ ตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล 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
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สนั นิษฐานใหกรรมการผูจดั การ ผูจดั การ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบคุ คลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลโดยไมปรากฏวามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจำตองวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไม อีกตอไป
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คำวิ
๒๘ พฤษภาคม
มีนาคม พ.ศ.พ.ศ.๒๕๕๕
คำวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญทีที่ ่ ๑๒/๒๕๕๕
๑๓/๒๕๕๕ วัวันนทีที่่ ๑๘
๒๕๕๕

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๓/๒๕๕๕
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ประธานสภาผูแ ทนราษฎรสงเรือ่ งของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ขอใหศาล
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
ทัว่ ไปตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันอาทิตยที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดย
มีผถู กู รองเปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ลำดับที่ ๘ ของพรรคเพือ่ ไทย
ภายหลังการเลือกตัง้ นายตุลย สิทธิสมวงศ ไดยนื่ คำรองฉบับลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และนายมงคลกิตต
สุขสินธารานนท นายชาติชาย แสงสุข และนายวิวฒ
ั นชยั กุลมาตย ยืน่ คำรองฉบับลงวันที่ ๖ มิถนุ ายน
๒๕๕๔ โดยยื่นเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตอประธานกรรมการการเลือกตั้ง กลาวหาวาผูถูกรอง
ซึง่ เปนผูส มัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพือ่ ไทย
เนือ่ งจากกอนทีจ่ ะสมัครรับเลือกตัง้ ผูถ กู รองไดถกู คุมขังอยูโ ดยหมายของศาลเปนผลใหผถู กู รองเปนบุคคล
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ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และมีผลใหสมาชิกภาพ
ของผูถ ูกรองขาดจากการเปนสมาชิกพรรคเพื่อไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๑๙ และมาตรา ๘ และขอบังคับพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ ซึ่งทำใหผูถูกรองขาดคุณสมบัติทจี่ ะไดรับการประกาศชื่อใหเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการไตสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนคำรอง
ทัง้ สองดังกลาว แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใหผูถูกรองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และมีมติใหสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดวยวากรณี
ของผูถูกรองมีเหตุจะตองดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ หรือไม
ต อ มา คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง ได พิ จ ารณาผลการดำเนิ น การของสำนั ก งานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากวา เมื่อผูถูกรองถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ของศาลจึงเปนบุคคลผูม ลี กั ษณะตองหามมิใหใชสทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๐ (๓) ซึง่ เปนลักษณะเดียวกันกับการหามบุคคลเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ ประกอบ
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และยอมมีผลทำใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคเพื่อไทยของผูถกู รองสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๒๐ (๓) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
กรณีจงึ มีผลใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถกู รองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา ๑๐๑ (๓) เนื่องจากขาดจากการเปนสมาชิกพรรคการเมืองในวัน
เลือกตัง้ จึงใหสงเรือ่ งไปยังผูรองเพือ่ ใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑
วรรคสาม เพื่อวินิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
ปรากฏตามคำวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔๗๖/๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนีไ้ วพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๑ หรือไม
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูถูกรองขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเปนเหตุใหสมาชิกภาพของผูถ กู รองสิน้ สุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ประกอบมาตรา
๑๐๑ (๓) แลวมีมติใหสงเรือ่ งไปยังประธานสภาผูแทนราษฎร และเมื่อประธานสภาผูแทนราษฎร
สงเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีจึงเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม
ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี ิจารณาและการทำคำวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๓)
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินจิ ฉัย
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คำวิ
๒๘ พฤษภาคม
มีนาคม พ.ศ.
คำวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญทีที่ ่ ๑๒/๒๕๕๕
๑๓/๒๕๕๕ วัวันนทีที่ ่ ๑๘
พ.ศ.๒๕๕๕
๒๕๕๕

กอนการพิจารณาคดี นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แถลงดวยวาจาตอศาล
แสดงเหตุที่ตนอาจถูกคัดคานตามขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๐ (๖) เนือ่ งจากภริยาเปนโจทกฟอ งผูถ กู รองเปนจำเลยในคดีอาญาและคดีอยูใ นระหวาง
การพิจารณา จึงขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี นายจรูญ อินทจาร นายสุพจน ไขมกุ ด และนายเฉลิมพล
เอกอุรุ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นคำแถลงเปนหนังสือตอศาลขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดี
เนื่ อ งจากได เ ป น โจทก ยื่ น ฟ อ งนายพสิ ษ ฐ ศั ก ดาณรงค กั บ พวก ในคดี อ าญาหมายเลขดำที่
อ.๓๙๓๐/๒๕๕๓ ซึ่งผูถูกรองเปนบุคคลคนหนึ่งที่รวมกันใหขาว แตมิไดระบุชื่อไวในคำฟองโดยตรง
ในขณะฟอง แตหากมีการสืบพยานอาจตองมีการเบิกความถึงบุคคลที่ใหขาวซึ่งหมายถึงผูถูกรอง
ศาลพิจารณาแลว อนุญาตใหนายจรัญ ภักดีธนากุล ถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีได สำหรับ
นายจรูญ อินทจาร นายสุพจน ไขมุกด และนายเฉลิมพล เอกอุรุ ศาลไมอนุญาต เนื่องจากเหตุผล
ที่ ข อถอนตั ว ไม เ ป น ไปตามข อ กำหนดศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยวิ ธี พิ จ ารณาและการทำคำวิ นิ จ ฉั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กอนที่จะพิจารณาวินิจฉัยประเด็นแหงคดี มีประเด็นที่ตองพิจารณากอนตามคำชี้แจง
แกขอกลาวหาของผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อประกาศรับรองคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อไปแลวตามมาตรา ๔๓ จนกระทั่ง
เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง และได ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง แล ว โดยไม มี ก ารยื่ น คำร อ งต อ ศาลฎี ก า
กฎหมายไมใหอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะกลับมาตรวจสอบคุณสมบัติความเปนผูสมัคร
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอีก นั้น เห็นวา การดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ ประกอบมาตรา ๔๐ เปนขั้นตอนในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อกอนการเลือกตั้ง แตตามคำรองที่ผูรองสงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อขอใหวิ นิจฉัยวาสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลง เปนการขอ
ใหตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
และเปนการดำเนินการที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคสาม ใหอำนาจกระทำได ดังนั้นหาก
ภายหลังวันเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใด
คนหนึง่ มีเหตุสน้ิ สุดลง ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ วรรคหนึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้
ยอมมีอำนาจที่จะสงเรื่องนั้นไปยังผูรอง เพื่อใหสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยการสิ้นสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นได ขอโตแยงของผูถูกรองในประเด็นนี้ จึงฟงไมขึ้น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัย มีดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ผู ถู ก ร อ งเป น บุ ค คลต อ งห า มมิ ใ ห ใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๑๐๐ หรือไม

๑๒๐

P113-123.indd 120

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/23/2012 1:20:09 PM

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พิจารณาแลวเห็นวา ผูถ ูกรองถูกฟองคดีอาญาในฐานความผิดรวมกันกอการราย รวมกัน
ทำใหปรากฏแกประชาชนดวยวาจา มัว่ สุมกันตัง้ แตสิบคนขึน้ ไปใชกำลังประทุษรายฯ ใหเกิดความ
วุนวายขึ้นในบานเมือง โดยผูกระทำคนใดคนหนึ่งมีอาวุธ รวมกันชุมนุมหรือมั่วสุมฝาฝนขอกำหนด
ทีอ่ อกตามบทบัญญัติแหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตามคดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๕๔๒/๒๕๕๓ ของศาลอาญา โดยผูถ กู รองไดรบั การปลอยชัว่ คราวในระหวาง
พิจารณา แตเมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ศาลไดมคี ำสัง่ เพิกถอนสัญญาประกันและผูถ ูกรองไดถูกคุมขังไว
ทีเ่ รือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กอนถึงวันเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผูถูกรองไดยืน่ คำรองขอให
ปลอยชั่วคราวตอศาลเพื่อออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตศาลไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ดังนั้น ในวันที่ ๓
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึง่ เปนวันเลือกตั้ง ผูถูกรองยังคงถูกคุมขังอยูที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ตามหมายของศาลในคดี อ าญาดั ง กล า ว ผู ถู ก ร อ งจึ ง เป น บุ ค คลต อ งห า มมิ ใ ห ใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ง
เนื่องจากเปนบุคคลที่ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓)
ประเด็นที่สอง การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐
(๓) เปนลักษณะตองหามของบุคคลซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองและมีผลใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึง่ (๓) ประกอบมาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ และมาตรา ๘ วรรคหนึง่ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ผูซ่งึ จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองจะตองมีคณ
ุ สมบัตคิ อื เปนบุคคลธรรมดา
มีสัญชาติไทยไมวาจะโดยการเกิดหรือโดยการแปลงสัญชาติซึ่งตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา
หาป มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา ๘ เปนการเขียนขอความใหรับกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๐ กลาวคือ กำหนดใหกรณี
ตองคุมขังอยูโ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายเปนลักษณะตองหามของผูท เ่ี ปนสมาชิก
พรรคการเมือง ดังนั้น เมื่อผูเปนสมาชิกพรรคการเมืองมิไดปฏิบัติตนอยูภายในกรอบของกฎหมาย
จนตองถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังอยูโ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายโดยมิไดรบั
การปลอยชั่วคราวในวันเลือกตั้ง ทำใหเปนบุคคลตองหามมิใหใชสทิ ธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๐๐ (๓) ยอมถือวาเปนลักษณะตองหามของบุคคลผูซ่งึ จะเปนสมาชิกพรรคการเมืองดวย จึงเห็นวา
การเปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) เปนลักษณะตองหาม
ของบุ ค คลซึ ่ง จะเป น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัตวิ า “สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อ...(๓) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตองหาม
ตามมาตรา ๑๙” แลว เห็นวา บุคคลที่จะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากจะตองไมมลี กั ษณะ
ตองหามในขณะสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองแลว จะตองไมมลี กั ษณะตองหามตลอดเวลาทีเ่ ปน
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คำวิ
๒๘ พฤษภาคม
มีนาคม พ.ศ.พ.ศ.๒๕๕๕
คำวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญ
ญทีที่ ่ ๑๒/๒๕๕๕
๑๓/๒๕๕๕ วัวันนทีที่่ ๑๘
๒๕๕๕

สมาชิกพรรคการเมืองดวย หากสมาชิกพรรคการเมืองผูใดมีลักษณะตองหามเกิดขึ้นในภายหลัง
ยอมมีผลใหสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรคการเมืองของผูนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น เมื่อผูถูกรอง
เป น บุ ค คลต อ งคุ ม ขั ง อยู โ ดยหมายของศาลตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๐๐ (๓) ผู ถู ก ร อ ง
จึงเปนบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตองหามมิใหใชสทิ ธิเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญอันเปนลักษณะตองหามของบุคคล
ซึ่งจะเปนสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และเปนผลใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกพรรคเพื่อไทยของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๓)
ประเด็ น ที่ ส าม การสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพสมาชิ ก พรรคการเมื อ งของผู ถู ก ร อ งเป น กรณี
ที่ทำใหขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปนเหตุใหสมาชิกภาพการเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การทีร่ ฐั ธรรมนูญกำหนดใหความเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนคุณสมบัติ
ของผูม สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและกำหนดระยะเวลาในการเปนสมาชิกพรรค
การเมืองกอนการเลือกตัง้ ก็เพือ่ ใหสมาชิกพรรคการเมืองมีระเบียบวินยั ยึดมัน่ ในเจตนารมณทางการเมือง
และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมกับพรรคการเมืองตลอดไป เพื่อใหพรรคการเมืองมีความเขมแข็ง
เปนสถาบันหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้น
คุณสมบัตขิ องการเปนสมาชิกพรรคการเมืองจึงไมเพียงตองมีอยูใ นขณะสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรเทานัน้ แตจะตองคงมีอยูต ลอดระยะเวลาของการเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดวย
สวนกรณีทบี่ คุ คลตองคุมขังอยูโ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสัง่ ทีช่ อบดวยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๐ (๓) นั้น แมวารัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๒ (๓) จะไมกำหนดใหเปนลักษณะของบุคคล
ทีต่ อ งหามมิใหใชสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรก็ตาม แตการสมัครรับเลือกตัง้
กับการใชสิทธิเลือกตั้งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นกอนและหลังตางเวลากัน แมบุคคลที่ตองคุมขัง
อยูโดยหมายของศาลจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอันไมเปนลักษณะตองหาม แตการใชสิทธิเลือกตั้ง
และการพิ จ ารณาการสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพการเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรเป น คนละกรณี
หากในวันเลือกตั้งบุคคลดังกลาวยังคงถูกคุมขังอยู ยอมตองถือวาเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหาม
มิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๐ (๓) และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว อันเปน
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓)
ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ (๔) ที่บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง
เมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑ แลว เห็นวา คุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว
มิใชตองมีอยูในขณะสมัครรับเลือกตั้งเทานั้น แตตองคงมีอยูตลอดระยะเวลาของการเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใดมิไดเปนสมาชิกพรรคการเมืองเมื่อใดยอมทำให
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สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น เมื่อสมาชิกภาพการเปนสมาชิกพรรค
เพือ่ ไทยของผูถ กู รองสิน้ สุดลง จึงเปนกรณีท่ที ำใหขาดคุณสมบัตติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๓) และเปน
เหตุ ใ ห ส มาชิ ก ภาพการเปน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรของผู ถู ก ร อ งสิ ้น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ
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

Rule of Law
“ หลัเปกนThe
หลักที่จะตองยึดถือ
ถาไมมีก็ตองสรางขึ้นมา
เจาหนาที่ของรัฐจะตองมีกฎหมาย
กำหนดอำนาจให
และการกระทำจะตองไมกระทบกระเทือน
สิทธิโดยชอบดวยกฎหมายของคนอื่น
ถาเจาหนาที่ของรัฐไมมีกฎหมายใหอำนาจ
ก็จะไปแตะตองสิทธิของผูอื่นไมได
ศาสตราจารย ดร. ปรีดี เกษมทรัพย
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๑๓)
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GOVERNMENT

สภาพบังคับทางกฎหมาย

เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มีเจตนารมณทีส่ ําคัญเพื่อกําหนดเจตจํานงใหคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจบริหารไดบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ
แผนดินเกิดความตอเนือ่ งมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได โดยกอนทีค่ ณะรัฐมนตรีจะเขา
บริหารประเทศนั้นจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาใหเปนที่ปรากฏชัดกอนวาจะดําเนินการในเรื่องใดบาง
และมีกําหนดระยะเวลาเปนประการใด เพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐและจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคเสนอตอรัฐสภา
ปละหนึ่งครั้งเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดซักถามหรือใหขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตอ งจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
เพื่อแสดงมาตรการ แนวทาง และงบประมาณการปฏิบตั ริ าชการในดานตาง ๆ รวมทั้งแผนการตรากฎหมาย
ในแตละปซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปน
แนวทางใหหนวยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ และเปนประโยชนแกประชาชนในการติดตามตรวจสอบวา
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตละดานไดรับการสนองตอบจากรัฐบาลหรือไมเพียงใด
อยางไรก็ตาม เมือ่ มีการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว
แนวนโยบายพื ้น ฐานแห ง รั ฐ ดั ง กล า วจะมีส ภาพบั ง คับ หรื อ ไม มีผ ลผู ก พั น ให รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การ
ตามบทบัญญัติดังกลาวมากนอยแคไหนเพียงใดนั้น คําถามเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่เราตองหยิบยกขึ้นมา
พิจารณากันอยางจริงจังซึ่งในอดีตตั้งแตมีการบัญญัติรับรองเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐไวเปนครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ จนถึงกอนที่จะมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นัน้ ปญหาเหลานี้ไมเปนที่ถกเถียงกันมากเทาใดนัก ประกอบกับ
นักกฎหมายสวนใหญก็มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกันวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ใหรัฐตองปฏิบัติตาม เปนแตเพียงแนวทางในการดําเนินการของรัฐเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐโดยการกําหนดใหบทบัญญัติในหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
เปน “เจตจํานง” เพื่อใหคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไป
ตามที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใชในอดีตที่กําหนดเปนเพียง “แนวทาง”
ในการดําเนินการบริหารราชการแผนดินเทานัน้ ดังนัน้ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้
จึงขอนําเสนอเรื่อง “สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ” ดังนี้
๒. ความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สําหรับความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “แนวนโยบายแหงรัฐ” หรือ “แนวนโยบายพืน้ ฐาน
แหงรัฐ” ยังไมมกี ฎหมายหรือตําราทีใ่ หความหมายหรือคําจํากัดความทีแ่ นนอนตายตัว แตอยางไรก็ตาม
มีนักวิชาการไดใหความหมายแนวนโยบายแหงรัฐและแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไว ดังตอไปนี้
ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทยั ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายแหงรัฐ” (Directive Principle
of State Policy) หมายความถึงหลักการแหงนโยบายซึ่งรัฐจะตองปฏิบัติจัดทํา ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวา
พรรคการเมืองทีเ่ ปนฝายขางมากในรัฐบาลจะมีนโยบายอยางไร และจัดตัง้ รัฐบาลโดยมีนโยบายอยางใด
แนวนโยบายแหงรัฐไดวางหลักการไวเปนกลาง ๆ สําหรับรัฐบาลทุกรัฐบาลและรัฐสภาทุกรัฐสภาใหตอ ง
ดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางแหงนโยบาย๑
ผูชวยศาสตราจารย สมยศ เชื้อไทย ใหความหมายของ “แนวนโยบายแหงรัฐ” (State Policy)
หมายถึงนโยบายหลักซึง่ กําหนดไวในรัฐธรรมนูญเพือ่ เปนแนวทางทีร่ ฐั บาลจะตองปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
เกีย่ วกับนโยบายแหงรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐจะตองเขียนไวเปนหลักการกวาง ๆ ไมวา พรรคการเมืองใด
จะเขามาจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองนั้นหรือรัฐบาลนั้นจะกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือกระทําการ
ใหเปนการขัดกับแนวนโยบายแหงรัฐมิได๒
นายไกรสุข แสงสวาง ไดกลาวในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ มีใจความสําคัญวา “ขาพเจามีความเห็นวา แนวนโยบายที่กฎหมายกําหนดไวมีแต
แนวนโยบายสําคัญ ๆ ซึ่งสวนใหญไมวารัฐบาลใด ๆ ที่จะขึ้นมาบริหารประเทศชาติบานเมืองแลว
จะปราศจากนโยบายใหญ ๆ นีเ้ สียไมได ถาขาดไปแลวรัฐบาลนัน้ ก็จะเรียกวาขาดเสนโลหิตใหญของรางกาย”๓
ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม ไดอธิบายความหมายของ “แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ” ไววา
หมายถึงนโยบายหลักซึง่ กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ เพือ่ เปนแนวทางทีร่ ฐั บาลจะตองปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติ
เกีย่ วกับแนวนโยบายแหงรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐจะตองเขียนไวเปนหลักการกวาง ๆ ไมวา พรรคการเมือง
ใดจะเขามาจัดตัง้ เปนรัฐบาล พรรคการเมืองนัน้ หรือรัฐบาลนัน้ จะกําหนดนโยบายของรัฐบาลหรือกระทํา
การใหเปนการขัดแนวนโยบายแหงรัฐมิได๔
หยุด แสงอุทยั , คําบรรยายชัน้ ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตัง้ ทัว่ ไป, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๓) , น. ๑๓๘ – ๑๔๒ และ ๒๔๑ -๒๔๖.
๒
สมยศ เชื้อไทย, คําอธิบายหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๕) น. ๑๒๐.
๓
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, “รายงานการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑๗” มกราคม ๒๔๙๒.
๔
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ,พิมพครั้งที่ ๒ ,น. ๓๒๓.
๑
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ศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” หมายถึง
แนวนโยบายหลักของประเทศ (State Policy) ไมใชแนวนโยบายของรัฐบาลคณะใดคณะหนึง่ (Government
Policy) ในขณะที่แนวนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนไปไดตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามา
บริหารประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐจะไมผันแปรไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาล หากแตเปน
แนวทางขั้นพื้นฐานที่ทุกรัฐบาลจะตองปฏิบัตติ ามและทําใหเกิดขึ้นจริง๕
อาจารยคณิน บุญสุวรรณ ไดใหความหมายไววา “แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” หมายถึง
แนวนโยบายขัน้ พืน้ ฐานทีร่ ัฐ ฝายบริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชน
กับประเทศชาติและประชาชน๖
๓. สภาพบังคับทางกฎหมาย
เมื่อเราไดทราบถึงความหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาวมาแลวนั้น ประเด็นปญหา
ตอมาที่เราจะตองพิจารณากันก็คือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแทจริงแลว
มีสภาพบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามหรือไม เพียงไร หากรัฐฝาฝนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดังกลาว
ดวยการปฏิบัติขัดแยงหรือละเลยจะมีผลอยางไร
ในเบื้องตนขอนําเสนอแนวคิดทีเ่ กี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ซึ่งพบวามีแนวคิดเรื่องนี้เปน ๒ แนวทาง๗
แนวทางที่หนึ่ง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสถานะทางกฎหมาย แนวทางนี้เสนอวา
บทบัญญัตวิ า ดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญเปนเพียงการเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu)
เพื่อใหรฐั บาลเลือกดําเนินการ ถึงแมจะเปนบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
แตบทบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติทีม่ ีลักษณะพิเศษมากกวาสวนอื่น ๆ ของรัฐธรรมนูญในแงทวี่ า
มิไดมีสภาพบังคับอยางเด็ดขาดใหรัฐตองปฏิบัติตาม หากแตเปนสิทธิและเสรีภาพของรัฐบาลและ
รัฐสภาที่จะเลือกดําเนินนโยบายตามแนวนโยบายแหงรัฐหรือไมก็ได และถาหากใหรัฐบาลปฏิบัติตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัด จะทําใหรัฐบาลไมมีอิสระในการกําหนดนโยบายบริหาร
ประเทศ ดังนั้น แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจึงเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น
แนวทางที่สอง มองวาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสถานะในทางกฎหมาย แนวทางนี้มองวา
ในฐานะทีร่ ัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ
ตองกําหนดเสนทางหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลไมวา สังกัด
พรรคการเมืองใด จะตองนําประเทศไปสูเ สนทางการพัฒนาดังกลาวนี้ เพียงแตรฐั บาลมีเสรีภาพในการเลือก
มาตรการทางนโยบายและกําหนดนโยบายอื่นประกอบดวยได

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ,์ “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกบั แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ”, รัฐสภาสาร, ฉบับที่ ๔ ,
น. ๑ - ๒ (เมษายน ๒๕๔๖)
๖
คณิน บุญสุวรรณ, ปทานุกรมศัพทรัฐสภาและการเมือง, น.๕๖๕.
๗
รังสรรค ธนะพรพันธ, “บทบัญญัตวิ า ดวยแนวนโยบายแหงรัฐในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย”, เอกสารวิชาการหมายเลข
๖๐๓ , สํานักงานสงเสริมการวิจัยแหงชาติ, น. ๖๘ - ๗๐.
๕
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โดยสรุป แนวความเห็นทั้งสองแนวดังที่กลาวมาขางตนนั้น แมจะมีมุมมองและเหตุผลที่ตางกัน
แตก็มีเหตุผลที่รับฟงไดทั้งสองแนว ดังนั้นจึงขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของแตละรัฐวาจะใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมากนอยเพียงใด
สํ า หรั บ แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สภาพบั ง คั บ ของแนวนโยบายพื้ น ฐานแห ง รั ฐ ที่ ยึ ด ถื อ กั น อยู 
ในประเทศไทยนั้น สามารถสะทอนใหเห็นไดชัดเจนจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต
รัฐธรรมนูญฉบับปพุทธศักราช ๒๔๙๒ เปนตนมา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับ
ตามกฎหมายและใชเปนเพียงแนวทางในการบริหารปกครองประเทศเทานั้น จนกระทั่งมีการประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงถอยคําเกี่ยวกับสภาพบังคับอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นวา
แนวความคิดเกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปแลวหรือไม ในที่นี้ขอนําเสนอใหเห็นถึงความแตกตางของบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ในฐานะที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเหมือนกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมาในอดีต)
กับบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐๘
๓.๑ สภาพบังคับเกีย่ วกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐
บทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปรากฏอยูในมาตรา ๘๘ ดังนี้
“มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมายและกําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน...”
เมื่อพิจารณาจากถอยคําที่ใชในมาตรา ๘๘ ยอมแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา บทบัญญัติวาดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียง “แนวทาง” ในการตรากฎหมายและการกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น แมจะมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ก็มิไดมีสภาพบังคับตามกฎหมายแตอยางใด อยางไรก็ตาม แมแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จะไมมสี ภาพบังคับตามกฎหมายใหรฐั ตองปฏิบตั ติ าม แตในการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร
ก็จะตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติเสมอ ดังนั้น หากฝายบริหารฝาฝนหรือละเลยตอบทบัญญัติ
วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็อาจถูกควบคุมโดยฝายนิติบัญญัติดวยวิธีการตาง ๆ เชน การตั้ง
กระทูถาม การอภิปรายทั่วไป การอภิปรายไมไววางใจ เปนตน แตถึงกระนั้นก็ตาม การควบคุมทาง
การเมืองโดยวิธีการของฝายนิติบัญญัติที่กลาวมา แมสามารถทําไดในทางทฤษฎี แตในทางปฏิบัติ
ของการปกครองในระบบรัฐสภาแลวนัน้ ฝายรัฐบาลยอมเปนผูค มุ เสียงขางมากในรัฐสภา ดังนัน้ การควบคุม
โดยฝายนิติบัญญัติในความเปนจริงจึงทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร และไมคอยมีประสิทธิภาพเทาใดนัก๙
ไกรพล อรัญรัตน, “สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน” สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๕ จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1491
๙
เพิ่งอาง.
๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

เมื่อเปนเชนนี้ บทบัญญัตวิ า ดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และทุกฉบับที่ผา นมา จึงไมอาจทําหนาที่ในการควบคุมการกําหนดนโยบายของรัฐ
และไมสามารถเปนหลักประกันการกําหนดนโยบายที่ดีใหแกประชาชนไดตามที่ควรจะเปน ในที่นี้
ขอยกตัวอยางคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๘/๒๕๔๕ ซึ่งเปนคําวินิจฉัยทีส่ ะทอนใหเห็นถึงสภาพ
บังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดเปนอยางดี ดังนี้
“…พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ เปนบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และวรรคสอง บัญญัติวา
ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีท่จี ะเขาบริหารราชการแผนดิน ตองชี้แจง
ตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทัง้ ปญหาและ
อุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ จึงเปนบทบัญญัติทมี่ ีไวเปนแนวทาง
ในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาราชการแผนดิน อยูใ นความควบคุมของรัฐสภา... ”
จากการวิ เ คราะห ถึ ง แนวนโยบายพื น้ ฐานแห ง รั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น ไดขอสรุปวา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในอดีตนั้นไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายแตอยางใด อีกทัง้ การควบคุมการกําหนดนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสภานั้น ก็เปนสิ่งที่
ไมมีประสิทธิภาพและเกิดขึ้นไดยากมากในความเปนจริง ซึ่งขอสรุปในลักษณะเชนนี้ ก็เปนที่ยอมรับกัน
ในทางวิชาการในสมัยหนึ่ง จนกระทั่งไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓.๒ สภาพบังคับเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติที่สะทอนใหเห็นถึง
สภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐปรากฏอยูในมาตรา ๗๕ ดังนี้
“มาตรา ๗๕ บทบัญญัตใิ นหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรฐั ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผนดิน…”
เมือ่ พิจารณาจากถอยคําทีป่ รากฏในมาตรา ๗๕ จะเห็นไดถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ
อยางมากของบทบัญญัตวิ า ดวยแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ เพราะในรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนาทัง้ หลาย
ใชถอยคําที่มีลักษณะแตกตางออกไปอยางเชนในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ใชคําวา “เปนแนวทาง”
เปนตน แตในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กลับใชคําวา “เปนเจตจํานง” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่ตองการใหบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับใชอยางจริงจัง
และมีนํ้าหนักมากกวาเดิมอยางชัดเจน๑๐
๑๐

ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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สภาพบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เพื่อสนับสนุนขอคิดเห็นขางตน ขอนําเสนอถึงเหตุผลที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดทาํ การอธิบายถึงความเปลีย่ นแปลงในบทบัญญัตวิ า ดวย
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐครั้งนี้วา “กําหนดใหบทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงเพื่อมีสภาพบังคับ
ใหคณะรัฐมนตรีตอ งดําเนินการตรากฎหมายหรือกําหนดนโยบายใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดไว ซึง่ แตกตางจาก
รัฐธรรมนูญเดิมทีก่ าํ หนดเปนเพียงแนวทางในการดําเนินการ” ดังนัน้ ยอมทําใหเขาใจไดวา การเปลีย่ นแปลง
ถอยคําไปจากเดิมนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับความเขมขนในสภาพบังคับของแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐนั่นเอง
ประเด็นตอมาที่ตองพิจารณากันก็คือ การทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามที่
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดอธิบายไวนั้นหมายความวาอยางไร ซึ่งการทําความเขาใจ
ประเด็นนี้ ตองยอนกลับไปพิจารณาถึงสภาพบังคับของแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ป ๒๕๔๐ ที่ไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย อีกทั้งสภาพบังคับทางการเมืองหรือการควบคุมโดยรัฐสภา
ยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ ดังนั้นในการยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ จึงอาจมองได ๒ ทาง คือ การนําสภาพบังคับทางกฎหมายมาบังคับใช และ
การเพิ่มมาตรการควบคุมโดยรัฐสภาใหมีความเขมขนมากขึ้น๑๑
ในทีน่ เี้ ห็นวาการกําหนดใหแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับนัน้ นาจะหมายถึงการกําหนด
ใหมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวา หากจะไปพิจารณาวาการทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มีสภาพบังคับหมายถึงการเพิม่ สภาพบังคับทางการเมืองคือการควบคุมโดยรัฐสภานัน้ ยอมไมสมเหตุสมผล
เพราะถึงแมจะเพิม่ มาตรการตรวจสอบโดยรัฐสภาอยางใด ๆ ก็ตาม สุดทายแลว รัฐบาลผูค มุ เสียงขางมาก
ในรัฐสภามักจะชนะในการลงคะแนนเสียงอยูเสมอ การควบคุมโดยรัฐสภาก็ไมมีประสิทธิภาพอยาง
เพียงพอ ดังนั้น การยกระดับความเขมขนของสภาพบังคับนี้ นาจะหมายถึงการนําเอาสภาพบังคับ
ทางกฎหมายมาบังคับใชนั่นเอง๑๒
เมื่อการเปลี่ยนแปลงถอยคําของบทบัญญัติตามที่กลาวมา นํามาซึ่งสภาพบังคับทางกฎหมาย
ของแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ ผูท ตี่ อ งตกอยูภ ายใตบทบังคับอยางเครงครัดของมาตรา ๗๕ แหงรัฐธรรมนูญ
ก็คือ ฝายบริหารผูมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินนั่นเอง หากมีการฝาฝน
หรือละเลยไมปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตวิ า ดวยแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐแลวนัน้ ก็จะถูกตรวจสอบในทาง
กฎหมาย โดยองคกรที่จะเขามาตรวจสอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง
เมือ่ แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐเปนบทบัญญัตทิ มี่ คี า บังคับในระดับรัฐธรรมนูญแลว ศาลรัฐธรรมนูญ
ยอมมีเขตอํานาจในการตรวจสอบ แตที่ผานมาในอดีตศาลรัฐธรรมนูญจะวางแนวบรรทัดฐานเสมอมา
วาแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย จึงไมผูกพันใหฝายบริหารตองปฏิบัติตาม
อยางไรก็ตาม เมือ่ แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีสภาพบังคับตามกฎหมายตามทีไ่ ดกลาวมาแลวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญอาจมีการเปลีย่ นแนวบรรทัดฐาน
ที่เคยวางเอาไวในอดีตก็เปนได
๑๑

ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
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ในสวนของศาลปกครองนั้น จะเขามามีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินการของฝายบริหาร
มิใหขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจาณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ (๑) (๒) และ (๓) ดังนี้
“มาตรา ๙ ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอืน่ ใด เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจ
หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมายหรือโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญทีก่ ําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสรางขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระใหเกิด
กับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ
(๒) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร
(๓) คดีพพิ าทเกีย่ วกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอืน่ ของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตอ งปฏิบตั หิ รือปฏิบตั หิ นาที่ดงั กลาวลาชาเกินสมควร”
๔. ปญหาสภาพบังคับเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
จะพิ จ ารณาเห็ น ได ว  า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐนั้นมีสภาพบังคับทางกฎหมาย ในลําดับตอไปจะไดกลาวถึงปญหาและผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีสภาพบังคับทางกฎหมายดังกลาว โดยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ฝา ยบริหาร
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
การที่รฐั ธรรมนูญไดกาํ หนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไวมากมายเชนนี้ หากมองในแงมมุ หนึ่ง
ก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทวี่ าแนวนโยบายพื้นฐานเหลานี้สามารถเปนหลักประกันในการกําหนด
นโยบายที่ดแี ละครบถวนได แตถา มองในอีกมุมหนึ่ง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดานรวมถึงการที่แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามกฎหมาย
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ก็เปนการสรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับผูมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ดังกลาว ทั้งนี้เพราะบางครั้งแนวนโยบายที่กําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญก็เปนสิ่งที่ปฏิบัติตามไดยาก
หรืออาจไมสามารถปฏิบัติไดเลยในความเปนจริง ในที่นี้ขอยกตัวอยางแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ดานเศรษฐกิจบางมาตรา๑๓ เชน
มาตรา ๘๓ บัญญัตวิ า “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
การสนับสนุนใหประชาชนดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เปนสิ่งที่เหมาะสม
และสมควรทําในสภาวะสังคมปจจุบนั อยางไรก็ตามการกําหนดใหการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดังกลาวเปนสิง่ ทีร่ ฐั ตองสนับสนุนและสงเสริม อาจไมเหมาะสมและเปนสิง่ ทีส่ รางความลําบากใจ
ใหรฐั พอสมควร เพราะบางครัง้ เพือ่ ประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐอาจจําเปนตองดําเนินการ
ในลักษณะที่ไมเปนไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบาง เชน การจัดกองทุนใหประชาชนกูหรือ
การแจกเงินใหประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ ใหประชาชนนําไปใชสอย หรือการกอหนีส้ าธารณะของรัฐบาล
เพื่อนําเงินมาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ สิ่งเหลานี้ลวนเปนนโยบายในการกระตุนเศรษฐกิจทั้งสิ้น
แตก็อาจถูกตั้งคําถามถึงความสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเหมือนกัน๑๔
มาตรา ๘๔ บัญญัติวา “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน
ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานอันจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความเสียหายแกรัฐ
(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐานของรั ฐ อั น จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของประชาชน หรื อ เพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ ตกไป
เปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด จะกระทํามิได”
การหามมิใหระบบบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานตกไปเปนกรรมสิทธิข์ องเอกชนนัน้ ก็คงเปนเพราะ
ตองการควบคุมราคาคาบริการสาธารณะตาง ๆ ใหอยูในระดับที่ประชาชนทุกคนสามารถที่จะใชได
อยางไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาอาจมีความจําเปนทีจ่ ะตองมอบบริการสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานบางประเภท
ไปใหเอกชนเปนผูจ ดั ทํา ดวยสาเหตุในเรือ่ งภาระคาใชจา ยจํานวนมหาศาลทีร่ ฐั ตองอุดหนุนในการจัดทํา
บริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน รวมถึงเหตุผลในเรื่องระบบการบริหารงานและคุณภาพ
ของการจัดทําบริการสาธารณะทีเ่ อกชนมักจะมีความกาวหนากวาระบบราชการ ดังนัน้ การมอบบริการ
สาธารณะใหแกเอกชนไปจัดทําอาจเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองทําในอนาคตขางหนานี๑๕
้

ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
๑๕
ไกรพล อรัญรัตน, อางแลว เชิงอรรถที่ ๘.
๑๓
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บทสรุป
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐถือเปนนโยบายหลักของประเทศซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี
ทุกชุดที่จะเขามาบริหารประเทศจะตองใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีความตอเนื่อง ซึ่งตางกับนโยบายของรัฐบาลในแตละชุด
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามพรรคการเมืองและคณะรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ จึงไดบัญญัติใหแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ
เปนเจตจํานงใหรฐั ดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญที่เคยประกาศใชในอดีตที่กาํ หนดใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเปนเพียงแนวทางในการ
ดําเนินการบริหารราชการแผนดินเทานัน้ จึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามทีจ่ ะยกระดับใหแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับทางกฎหมายมากกวาการยกระดับสภาพบังคับทางการเมือง ซึ่งหากมอง
ในแงหนึ่งก็เปนผลดีตอประชาชนในแงทีว่ าแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
สามารถเปนหลักประกันในการกําหนดนโยบายที่ดีและครบถวนได
อยางไรก็ตามการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเอาไวมากมายครบทุกดาน
รวมถึงความพยายามในการยกระดับใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีสภาพบังคับตามกฎหมาย ก็เปนการ
สรางภาระและความผูกพันเปนอยางมากใหกับคณะรัฐมนตรีที่จะเขามาบริหารราชการแผนดิน เพราะ
บางครั้งแนวนโยบายที่กาํ หนดเอาไวในรัฐธรรมนูญก็เปนสิ่งที่ปฏิบตั ติ ามไดยากหรืออาจไมสามารถปฏิบตั ิ
ไดเลยในความเปนจริง ดังนั้น หากจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต ประเด็นเรื่องสภาพบังคับ
ทางกฎหมายของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะถูกหยิบยกขึ้นพิจารณาอยางจริงจัง ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนวาจะใหมีสภาพบังคับทางกฎหมายที่รฐั บาลจะตองรับผิดชอบและถูกตรวจสอบทางกฎหมาย
จากฝายตุลาการหากมีการละเลยหรือเพิกเฉย หรือจะใหเปนเพียงแนวทางในการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหาราชการแผนดินตามดุลพินิจของรัฐบาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
เขามาบริหารประเทศและอยูภายใตการตรวจสอบทางการเมืองจากฝายนิติบัญญัติเชนทีเ่ คยเปนมา
ในอดีต
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คำคม

ฒนากฎหมายและ
“การใชการพักฎหมายให
มีความแนนอน
ชัดเจนนี้ เปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง
สำหรับสังคมของมนุษยที่ยังมี
กิเลสตัณหา ตามธรรมดา
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาเครื่องมือ
ที่แนนอน ในการยุติขอพิพาท
สำหรับคนที่เปนกลางนำมาใช
อยางไมเขาใครออกใครนั่นเอง
ศาสตราจารย ดร. ปรีดี เกษมทรัพย
(จากหนังสือคำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร น. ๓๑)
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อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ของสมาชิกวุฒิสภา
๑. ความนํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจหนาทีใ่ นการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตทิ ่ไี ดผา นความเห็นชอบของสภาผูแ ทนราษฎรแลว ซึ่งเปนอํานาจหนาที่สาํ คัญ
ประการหนึ่งนอกเหนือจากอํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน การใหความเห็นชอบ
ในเรื่องสําคัญ การแตงตั้งและการถอดถอนบุคคลตามที่รฐั ธรรมนูญกําหนด ซึ่งเมื่อศึกษาจากเจตนารมณ
ของผูรางรัฐธรรมนูญ (สภารางรัฐธรรมนูญ ชุด พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐) แลว พบวา ผูรางรัฐธรรมนูญ
ประสงคใหวฒ
ุ สิ ภาเปนสภากลัน่ กรองกฎหมายเพือ่ ใหกฎหมายทีต่ ราออกมาใชบงั คับเปนประโยชนสงู สุด
ตอประชาชน อันเปนบทบาทที่คลายคลึงกับสภาขุนนางของสหราชอาณาจักร (House of Lords) ซึง่ มี
อํานาจหนาที่ในดานนิติบัญญัติในฐานะที่เปนสภากลั่นกรอง ตรวจสอบ หรือยับยั้งรางพระราชบัญญัติ
ของสภาผูแ ทนราษฎร โดยไมไดใหอํานาจสมาชิกสภาขุนนางในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ในขณะที่
รัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งถือไดวาเปนตนแบบของประชาธิปไตยสมัยใหม เชน สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส ไดบัญญัตใิ หสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัตไิ ดเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
จึงเปนเรื่องทีน่ าสนใจวาเหตุใดรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญของประเทศ
ฝรั่งเศสจึงไดบัญญัติใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการเสนอรางรัฐบัญญัติได และรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติ
ไดหรือไม และในลักษณะใด
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัตขิ องสมาชิกวุฒสิ ภา
ในตางประเทศ และอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “อํานาจในการเสนอ
รางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา” ดังนี้

๒. อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒส
ิ ภาในตางประเทศ

๒.๑ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ ไดแก ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเปนประเทศที่เปนตนแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (parliament system)
โดยรัฐสภาของประเทศอังกฤษเปนระบบสภาคู ประกอบดวยสภาสามัญ (House of Commons)
ซึ่งสมาชิกสภาสามัญมีทมี่ าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนชาวอังกฤษ และสภาขุนนาง
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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(House of Lords) ประกอบดวยขุนนางสืบฐานันดรศักดิ์โดยการเลือกตั้งภายใน ขุนนางตลอดชีพ และ
ขุนนางโดยตําแหนงที่เปนนักบวชสมณศักดิ์ โดยมีบทบาทดานนิติบัญญัติคือ การพิจารณารางพระราช
บัญญัติทีผ่ านการพิจารณาจากสภาสามัญ และสามารถยับยัง้ รางพระราชบัญญัติไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เทานั้น (ไมเกิน ๑ ป)๑
สรุปไดวาสมาชิกวุฒิสภาของอังกฤษ มีที่มาจากการแตงตั้ง และไมมีอํานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติ โดยมีเพียงอํานาจพิจารณาอนุมตั ริ า งพระราชบัญญัตทิ ผ่ี า นความเห็นชอบจาก
สภาสามัญเทานั้น
๒.๒ ประเทศที่สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติ
ในบรรดาประเทศที่เปนประชาธิปไตยในระดับสูง หรืออํานาจนิติบัญญัติมีพัฒนาการสูง
มักกําหนดรูปแบบรัฐสภาเปนระบบ ๒ สภา และจะกําหนดใหการถวงดุลยอํานาจระหวาง ๒ สภา
ในระดับทีเ่ ทาเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญของประเทศเหลานี้ถูกยึดเปนแมแบบในการจัดทํารัฐธรรมนูญ
นานาประเทศ ไดแก

๑) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป น ประเทศสาธารณรั ฐ ทีม่ ี รู ป แบบของรั ฐ เป น สหรั ฐ
(Federation) ประกอบดวยมลรัฐ ๕๐ มลรัฐ รวมเปนสหรัฐอเมริกา (United States of America)
เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนประมุข รัฐธรรมนูญ สหรัฐอเมริกา
ไดบัญญัตใิ หงานดานนิตบิ ัญญัตเิ ปนภารกิจของสภาคองเกรส (Congress) ประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎร
(House of Representative) และวุฒสิ ภา (Senate) ซึง่ สมาชิกของทั้งสองสภามีท่มี าจากการเลือกตัง้
โดยตรงของประชาชน สําหรับบทบาทดานนิติบัญญัติไดกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
มีฐานะเทาเทียมกันในการเสนอรางรัฐบัญญัติ และพิจารณาอนุมัตริ า งรัฐบัญญัตทิ ่อี ยูใ นอํานาจของสหรัฐ
(ไมใชอํานาจของมลรัฐ) เวนแตรา งรัฐบัญญัตทิ ่เี กี่ยวดวยการเงินเทานั้นที่ตอ งเสนอตอสภาผูแ ทนราษฎร
กอน และรางรัฐบัญญัติจะตองผานการพิจารณาของทั้งสองสภา แลวเสนอตอประธานาธิบดีลงนาม
กอนใชบังคับเปนกฎหมายได๒
สรุ ป ได ว  า สมาชิ ก วุฒ ิส ภาของสหรั ฐ อเมริ ก ามี ที ่ม าจากการเลื อ กตั ้ง โดยตรงของ
ประชาชน มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไปได
อรณิช รุงธิปานนท, รัฐสภาสหราชอาณาจักร สภาสามัญ สภาขุนนาง หนวยงานสนับสนุน, สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๓.
๒
สรรคชัย ชญานิน, อํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, น. ๗๗ – ๘๔.
๑

๑๓๖

P135-143.indd 136

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๕

7/23/2012 1:46:08 PM

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal ref lection

๒) ประเทศฝรั่งเศส เปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีประธานาธิบดี
เปนประมุข รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสไดบัญญัติใหงานดานนิติบัญญัติเปนภารกิจของรัฐสภา
ซึ่งเรียกวา เลอ ปารเลอม็อง (Le Parlement) ประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎร(I Assemblee) และวุฒสิ ภา
(Le Senat) โดยสมาชิกวุฒิสภามีท่มี าจากการเลือกตั้งโดยออม กลาวคือ ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจะเลือกผูแ ทนในระดับทองถิ่นที่เรียกวา “คณะผูเ ลือกตั้ง” ซึ่งประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาภาค และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทัง้ สิ้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐
คน จากนั้นคณะผูเลือกตั้งเหลานี้จะทําหนาทีเ่ ปนตัวแทนของประชาชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สําหรับบทบาทดานการตรากฎหมายไดกําหนดใหทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาง
มีสิทธิเสนอรางรัฐบัญญัตติ อ สภาของตนเองใหพจิ ารณากอน แลวจึงเสนอใหอกี สภาหนึ่งพิจารณาอนุมตั ิ
ตอไป เวนแตรางรัฐบัญญัตทิ ี่เกี่ยวดวยการเงินเทานั้นที่ตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน๓
สรุปไดวา สมาชิกวุฒิสภาของฝรั่งเศสมีท่มี าจากการเลือกตั้งโดยทางออมของประชาชน
มีอํานาจเสนอรางรัฐบัญญัติทั่วไป เวนแตเปนรางรัฐบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงิน

๓. อํ า นาจในการเสนอร า งพระราชบั ญ ญั ต ขิ องสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

รูปแบบของรัฐสภาไทยซึ่งเปนระบบสภาคูนั้น ไดแบงกระบวนการตรากฎหมายออกเปน
๕ ขั้นตอน ไดแก (๑) การเสนอรางพระราชบัญญัติ (๒) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของ
สภาผูแทนราษฎร (๓) การพิจารณารางพระราชบัญญัติของวุฒิสภา (๔) การนํารางพระราชบัญญัติ
ขึน้ ทูลเกลาฯ เพือ่ พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และ (๕) การประกาศกฎหมายใน
ราชกิจจานุเบกษา แตในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรอบดานอํานาจนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศไทย ใน ๒ รูปแบบ ไดแก (๑) รัฐธรรมนูญที่กาํ หนดใหสมาชิกวุฒสิ ภา
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ และ (๒) รัฐธรรมนูญที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
เสนอรางพระราชบัญญัติ
๓.๑ รัฐธรรมนูญที่กาํ หนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ริ า งพระราชบัญญัติ
เนือ่ งจากการพิจารณาอนุมตั ิรางพระราชบัญญัติเปนอํานาจหนาทีพ่ ื้นฐานของวุฒิสภา
ในกระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับซึ่งไดบัญญัติใหมีวุฒิสภาทุกฉบับจึงไดกําหนดใหวุฒิสภา
มีอํานาจอนุมัตริ า งพระราชบัญญัตทิ ่ผี า นการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผูแ ทนราษฎรมาแลวทั้งสิ้น 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)
นริศรา หงสกุล, วุฒิสภาแหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส, สํานักภาษาตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กําหนดใหมีวุฒิสภาในระบบรัฐสภาไทย ซึ่งในขณะนั้นเรียกวา “พฤติสภา” ประกอบ
ดวยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยทางออมของประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๔).
๓
๔
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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
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญ
ั ญัตถิ งึ รางพระราชบัญญัตทิ ่ตี อ งผานการพิจารณา
ของรัฐสภาไว ๔ ประเภทดวยกัน คือ (๑) รางพระราชบัญญัตทิ ่ัวไป (๒) รางพระราชบัญญัตเิ กี่ยวดวยการ
เงิน (๓) รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ และ (๔) รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ไดใหอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไวแตกตางกันออกไป โดยรัฐธรรมนูญที่
กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติได มีจํานวน ๖ ฉบับ ดังนี้

๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔)
ไดบัญญัติใหรัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภา และสภาผูแทน (มาตรา ๒๖) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวย
สมาชิกทีพ่ ระมหากษัตริยทรงเลือกตัง้ มีจํานวนเทาสมาชิกสภาผูแทน (มาตรา ๓๓) สมาชิกวุฒิสภา
มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติ คือ (๑) รางพระราชบัญญัติทั่วไป (๒) รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงินโดยมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี และ (๓) รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สําหรับขั้นตอน
การเสนอรางพระราชบัญญัตินัน้ ใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนกอน
หากสภาผูแ ทนไมเห็นชอบดวย รัฐธรรมนูญกําหนดใหรา งพระราชบัญญัตนิ ้นั เปนอันตกไป หากสภาผูแ ทน
ลงมติเห็นชอบดวยใหนําเสนอตอวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตอไป ตามกระบวนการและขั้นตอนที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดังนี้
“มาตรา ๓๑ รางพระราชบัญญัตทิ ้งั หลายจะเสนอมาจากคณะรัฐมนตรีหรือจากสมาชิก
รัฐสภาก็ได”
“มาตรา ๖๐ รางพระราชบัญญัตใิ หเสนอตอสภาผูแ ทนกอน เมื่อสภาผูแ ทนไดพจิ ารณา
ลงมติใหใชไดแลว ใหนําเสนอตอวุฒิสภา ถาวุฒิสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบดวยโดยไมแกไขแลว
ก็ดําเนินการตอไปตามความในมาตรา ๒๙ ...”
“มาตรา ๖๑ รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินนั้นจะเสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือ
โดยสมาชิกรัฐสภาซึ่งนายรัฐมนตรีรับรอง ...”
“มาตรา ๙๓ รัฐธรรมนูญนี้แกไขเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของรัฐสภา”
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๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) ไดบัญญัติ
ใหรฐั สภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแ ทน (มาตรา ๗๓) โดยใหวฒ
ุ สิ ภาประกอบดวยสมาชิกวุฒสิ ภา
มีจํานวนหนึ่งรอยคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงเลือกและแตงตั้ง (มาตรา ๘๒) สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติทัว่ ไป และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินทีส่ ภาผูแทนไดพิจารณา
ลงมติใหความเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๒๒) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทวั่ ไป 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) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘) ไดบญ
ั ญัตใิ หรฐั สภา
ประกอบดวยวุฒสิ ภาและสภาผูแ ทน (มาตรา ๗๑) โดยใหวฒ
ุ สิ ภาประกอบดวยสมาชิกซึง่ พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้งมีจาํ นวนสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแ ทน (มาตรา ๗๘) วุฒสิ ภามีอํานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทวั่ ไป รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน และญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยใหสมาชิกวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติทวั่ ไป และรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา เมื่อวุฒิสภาไดลงมติใหใชไดแลว ใหวุฒิสภาเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภาผูแทน
ถาสภาผูแ ทนเห็นชอบ ใหนายกรัฐมนตรีนาํ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย
และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป ถาสภาผูแ ทนไมเห็นชอบก็ใหรา งพระราชบัญญัตดิ งั กลาวเปนอันตกไป
นอกจากนีไ้ ดบญ
ั ญัติใหสมาชิกวุฒิส ภามีอาํ นาจเสนอญัตติของแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไดดวย
ตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้
“มาตรา ๑๑๗ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาผูแทน แตรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทน
จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี”
“มาตรา ๑๑๘ รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี และรางพระราชบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแ ทนใหเสนอตอสภาผูแ ทน รางพระราชบัญญัตขิ องสมาชิกวุฒิสภา ใหเสนอตอวุฒสิ ภา”
“มาตรา ๑๑๙ เมื่อสภาผูแทนหรือวุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ตามมาตรา ๑๑๘ และลงมติใหใชไดแลว ใหสภาผูแ ทน หรือวุฒสิ ภาเสนอรางพระราชบัญญัตนิ ้นั ตอวุฒสิ ภา
หรือสภาผูแทน แลวแตกรณี วุฒิสภาหรือสภาผูแทนตองพิจารณารางพระราชบัญญัติทีอ่ ีกสภาหนึ่ง
เสนอมานั้นใหเสร็จภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวย
การเงิน ตองพิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ...”
“มาตรา ๑๒๐ เมื่อวุฒิสภาหรือสภาผูแทนไดพิจารณารางพระราชบัญญัติเสร็จแลว
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(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาที่เสนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา ก็ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๗๔
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนหรือวุฒิสภาทีเ่ สนอรางพระราชบัญญัตินั้นมา
ในกรณี ท รี ่  า งพระราชบั ญ ญั ติ นั ้น เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท สี ่ ภาผู  แ ทนเสนอมา ก็ ใ ห ย ับ ยัง้ ร า ง
พระราชบัญญัตนิ ้นั ไวกอ น และสงรางพระราชบัญญัตนิ ้นั คืนไปยังสภาผูแ ทน ในกรณีท่รี า งพระราชบัญญัติ
นั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเสนอมา ก็ใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป ...”
“มาตรา ๗๔ รางพระราชบัญญัตซิ ่งึ ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรี
นํา ขึ ้น ทูล เกล า ฯ ถวายเพื ่อ พระมหากษั ต ริ ย  ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย และเมือ่ ได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได”

“มาตรา ๑๖๙ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดกแ็ ตโดยหลักเกณฑและวิธกี าร
ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผูแ ทนทั้งสองสภารวมกัน หรือจากสมาชิกของแตละสภา ไมตา่ํ กวาหนึง่ ในหาของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดของทั้งสองสภา
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”
๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๘๕) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง (มาตรา ๙๔) มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎร
มีมติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๔๐) สมาชิกวุฒิสภาไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทวั่ ไป และราง
พระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน ซึ่งการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๑๓๗) แตสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ และ
พิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได โดยมีขั้นตอนและกระบวนการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ดังนี้
“มาตรา ๒๑๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดกแ็ ตโดยหลักเกณฑ และวิธกี าร
ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
มีจํานวนไมนอยกวาหนึง่ ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาทีม่ ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
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สมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกสภาผูแทนมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาที่
มีอยูข องทั้งสองสภา สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติดงั กลาวไดเมื่อพรรคการเมือง
ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”
๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา (มาตรา ๙๐) โดยเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บญ
ั ญัติ
ใหสมาชิกวุฒิสภามีทมี่ าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ทีส่ ภาผูแทนราษฎรมีมติเห็นชอบแลว (มาตรา ๑๗๔) แตไมมีอาํ นาจเสนอรางพระราชบัญญัติทวั่ ไป
และรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน ซึง่ การเสนอรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวเปนอํานาจหนาทีข่ อง
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (มาตรา ๑๖๙) อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒสิ ภามีอาํ นาจเสนอ
และพิจารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได โดยมีข้นั ตอนและกระบวนการที่รฐั ธรรมนูญบัญญัตไิ ว ดังนี้
“มาตรา ๓๑๓ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจาํ นวนไมนอ ยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท า ที ่ม ีอ ยู  ข องทั ้ง สองสภา สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรจะเสนอหรื อ ร ว มเสนอญั ต ติ ดั ง กล า วได
เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นสังกัดมีมติใหเสนอได
ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีม่ ีผลเปนการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ...”
๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) ไดบัญญัติให
รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา (มาตรา ๘๘) โดยใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
จํานวนรวมหนึง่ รอยหาสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจาก
การสรรหาเทากับจํานวนรวมของสมาชิกวุฒิสภาหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทีม่ าจากการเลือกตั้ง
โดยใหมีอํานาจหนาที่หลักในการพิจารณารางพระราชบัญญัตทิ ่ผี า นการพิจารณาเห็นชอบจากสภาผูแ ทน
ราษฎรเปนหลัก (มาตรา ๑๔๖) แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป หรือรางพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงิน (มาตรา ๑๔๒) อยางไรก็ตาม สมาชิกวุฒสิ ภามีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญ และรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนี้
“มาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
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เทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา มีจาํ นวนไมนอ ยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ
(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและ
ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น”
“มาตรา ๒๙๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(๑) ญัตติขอแกไขเพิม่ เติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีจาํ นวน
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะเสนอมิได
(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและใหรัฐสภา
พิจารณาเปนสามวาระ ....”
ขอสรุป
๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ (ฉบับที่ ๔)
สมาชิกวุฒิสภามีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไป และรางพระราชบัญญัติ
เกี่ยวดวยการเงินตอสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา
๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (ฉบับที่ ๕) สมาชิกวุฒิสภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา
แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น
๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (ฉบับที่ ๘) สมาชิกวุฒิสภา
มีทมี่ าจากการแตงตัง้ มีอาํ นาจเสนอรางพระราชบัญญัตทิ วั่ ไป และรางพระราชบัญญัตเิ กีย่ วดวยการเงิน
ตอวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภารวมกับสมาชิกสภาผูแทนมีอํานาจเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตอรัฐสภา
๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๑๕) สมาชิกวุฒสิ ภา
มีที่มาจากการแตงตั้ง มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอ
รัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น
๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๑๖) สมาชิกวุฒสิ ภา
มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา แตไมมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติอื่น
๖) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘) สมาชิกวุฒิสภา
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มีท่ีมา ๒ ประเภท คือ สมาชิกวุฒสิ ภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในแตละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน
และสมาชิกวุฒสิ ภาที่มาจากการสรรหา มีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตอสภาผูแ ทนราษฎร และมีอํานาจรวมกับสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา

๔. บทสรุ ป

จะพิจารณาเห็นไดวาสมาชิกวุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสมาชิกวุฒิสภาของ
ประเทศฝรั่งเศสซึ่งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการเสนอรางรัฐบัญญัติไดนั้น ตางมีที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน โดยในสวนของประเทศไทยนั้น นับแตไดมีการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรมาแลวเปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ (ไมรวมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งในจํานวนนี้มีวุฒิสภา
เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญจํานวน ๙ ฉบับ เมื่อพิเคราะหแลวพบวา บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญที่กาํ หนดให
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีทมี่ าจากการเลือกตั้งของประชาชนไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตางก็ไมไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเสนอ
รางพระราชบัญญัติทั่วไป จะมีก็แตเพียงอํานาจในการพิจารณาอนุมัติรางพระราชบัญญัติ
แตในทางกลับกันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ไดบัญญัติใหสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีที่มาจาก
การแตงตั้งมีอํานาจเสนอรางพระราชบัญญัติทั่วไปได ดังนั้น จึงเปนปญหาในทางทฤษฎีที่จะตองคนหา
คาตอบกนตอไปวาสมาชกวุ
คําตอบกันตอไปวาสมาชิกวุุฒสภาในประเทศไทยควรทจะมอานาจเสนอรางพระราชบ
ิสภาในประเทศไทยควรที่จะมีอํานาจเสนอรางพระราชบับญญตทวไป
ญัติทวั่ ไป
หรือไม หรือหากควรมี ควรจะมีอยางไร
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คำคม

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)

๑๔๔
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พระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ.
๒๕๔๒
๑. บทนำ

“มวย” นัน้ ถือวาเปนกีฬาประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกีฬามวยไทยนั้น เปนศิลปะ
การตอสูและเปนวัฒนธรรมประจำชาติของไทยที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจากชาวไทยและ
ชาวตางชาติ รวมทั้งการแขงขันมวยไทยไดกลายเปนกีฬามวยที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ดังจะเห็นไดจากมีการจัดตั้งคายมวยไทยเพือ่ ฝกสอนมวยไทยขึ้นในประเทศตาง ๆ เชน ประเทศแคนาดา
ประเทศกรีซ ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเดนมารก ประเทศเคนยา ประเทศญี่ปุน ประเทศบาหเรน
และประเทศฟลิปปนส เปนตน และการทีม่ ีชาวตางชาติเขามาศึกษาศิลปะมวยไทยกับคายมวยไทย
ภายในประเทศเปนจำนวนมาก มวยไทยจึงนับเปนมรดกของชาติอันนาภาคภูมิใจ
อยา งไรก็ ต าม กี ฬ ามวยนั ้น เป น กี ฬ าประเภทที ่ม ีผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพอนามั ย ของ
นักมวย เพราะการชกมวยอาจนำมาซึ่งการบาดเจ็บและการเจ็บปวยเรื้อรัง และเสี่ยงตอการเสียชีวิตได
ประกอบกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายที่ควบคุมดูแลการแขงขันมวยและ
สง เสริ ม สนั บ สนุ น กี ฬ ามวยให ม ีม าตรฐานยั ง ไม ไ ด ถู ก นำไปใช บั ง คั บ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง
บุค คลในวงการกี ฬ ามวยและประชาชนยั ง ขาดความรู ค วามเข า ใจในกฎหมายดั ง กล า ว ดั ง นั้ น
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
สรุปจาก 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
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พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

“มวยไทย” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมใหคูชกใชเทา เขา และศอกได สำหรับ
ความเปนมาของมวยไทยนั้นเริ่มขึ้นเมื่อใดไมมีหลักฐานปรากฏแนชัด แตในสมัยโบราณประเทศไทยมี
อาณาเขตติดตอกับประเทศเพือ่ นบานหลายประเทศและมีการสูร บกันอยูเ สมอ ชายไทยจึงนิยมฝกมวยไทย
ควบคูกับการฝกอาวุธ ตอมามวยไทยไดพัฒนามาเปนศิลปะการตอสูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวมากขึ้น
มีลีลาการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แข็งแกรง ดุดัน และเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน
“มวยสากล” เปนกีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาหามคูชกใชอวัยวะอื่นใดชกนอกจากหมัด
เป น ศิ ล ปะการต อ สู ที่ มี ม าแต โ บราณโดยเป น การต อ สู ด ว ยมื อ เปล า ของทหารในสนามรบและได
พัฒนามาเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปคยุคโบราณ โดยนักมวยในยุคนั้นไมมีการจำกัดน้ำหนัก
ไมสวมเครื่องปองกันตัว ไมจำกัดวาตองใชหมัดเทานั้น และสามารถกัดหรือถองคูตอสูไดเปนการชก
ที่ไมมีกติกามากนัก แตตองถอดเสื้อผาทั้งหมดเพื่อปองกันการซอนอาวุธ ตอมาไดมีการกำหนดกติกา
ในการชกมวยสากลขึ้น มีการผลิตนวมขึ้นใช และพัฒนามาเปนมวยสากลในปจจุบัน
มวยสากลนั้ น ได แ พร เข า มาสู ท วี ป เอเชี ย ครั้ ง แรกที่ ป ระเทศฟ ลิ ป ป น ส โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนผูนำเขามา จากนั้นจึงแพรหลายเขาสูประเทศญี่ปุน สำหรับประเทศไทยมวยสากล
ไดเผยแพรเขามาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๔๕๕ มีแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ โดยนำมาเผยแพรที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และขยายตอไปยังโรงเรียนตาง ๆ มีการแขงขันมวยนักเรียนแบบมวยสากล
สมัครเลน ตอมามีการนำนักมวยสากลจากตางชาติมาชกโชว และเมือ่ เปนทีน่ ยิ มก็มกี ารคัดเลือกนักมวย
สากลชาวไทยขึ้นชกกับนักมวยตางชาติ ในป พ.ศ. ๒๔๗๒ จากนั้นกีฬามวยสากลในประเทศไทยก็ได
รับความนิยมเรื่อยมา
อยางไรก็ดี กีฬามวยเปนกีฬาประเภทที่นักมวยจงใจชกหรือทำรายซึ่งกันและกันให
บาดเจ็บเพื่อนำมาซึ่งคะแนนและชัยชนะ กีฬามวยจึงกอใหเกิดการบาดเจ็บตอสวนตาง ๆ ของรางกาย
ไดหลายสวน เชน บริเวณใตคางและบริเวณหนา ซึ่งจะเปนอันตรายตอผิวหนังเกิดบาดแผลและ
รอยฟกช้ำ บริเวณใบหนา กระดูกใบหนาแตก เปนอันตรายตอตาและฟน บริเวณกะโหลกศีรษะ อาจทำ
ใหกะโหลกแตก เสนเลือดและเสนประสาทฉีกขาด และการถูกชกซ้ำ ๆ อาจทำใหเปนโรคพารกินสัน
สมองเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง มีเลือดคั่งในสมองและอาจสงผลถึงชีวิตได

๓. พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

เมือ่ กีฬามวยเปนกีฬาและศิลปะการตอสูท เี่ ปนอันตรายตอสุขภาพ รัฐจึงจำเปนตองเขามา
ควบคุมดูแลการแขงขันมวยใหมมี าตรฐาน จัดสวัสดิการแกนกั มวยและบุคคลในวงการมวยอยางเหมาะสม
โดยการตราพระราชบัญญัตกิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒๒ เพือ่ สงเสริม สนับสนุน อนุรกั ษ เผยแพรกฬี ามวย และ
คุมครองความปลอดภัย สวัสดิภาพอนามัยของนักมวย ซึ่งพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสำคัญดังนี้
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๘ ก หนา ๑๑ วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๒.
๒
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๓.๑ บทนิยามสำคัญ
“กีฬามวย” หมายความวา การแขงขันชกมวยตามกติกาของศิลปะมวยไทยหรือ
กีฬามวยสากล
“นักมวย” หมายความวา ผูซึ่งเขาแขงขันกีฬามวย
“นายสนามมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่จัดการหรือดำเนินกิจการสนามมวย
“ผูจดั การนักมวย” หมายความวา ผูทำหนาที่เปนผูแทนและจัดการดูแลผลประโยชน
ของนักมวยโดยไดรับคาตอบแทน
“ผูจัดรายการแขงขันมวย” หมายความวา ผูจัดใหมีการแขงขันกีฬามวย
“หัวหนาคายมวย” หมายความวา ผูเปนเจาของคายมวย
“ผูตดั สิน” หมายความวา ผูหา มมวยบนเวทีและผูใหคะแนนในการแขงขันกีฬามวย
“การลมมวย” หมายความวา การเขาแขงขันกีฬามวยโดยแสรงชกแพ และให
หมายรวมถึงการเขาแขงขันกีฬามวยโดยไดมีการกำหนดผลการแขงขันไวเปนการลวงหนา หรือมีเจตนา
เพื่อใหผลการแขงขันกีฬามวยเปนไปตามที่กำหนดผลลวงหนา
“เงินรางวัล” หมายความวา เงินที่ใหเปนคาตอบแทนแกนกั มวยในการแขงขันกีฬามวย
แตละครั้งตามที่ไดทำความตกลงไว
“บุคคลในวงการกีฬามวย” หมายความวา นักมวย ผูฝก สอน ผูตดั สิน ผูจดั การนักมวย
หัวหนาคายมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันมวย
๓.๒ คณะกรรมการกี ฬ ามวย กำหนดให ม ีก ารจั ด ตั ้ง คณะกรรมการกี ฬ ามวยขึ ้น
ประกอบดวย รัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามอบหมายเปนประธาน
กรรมการ ผูวา การการกีฬาแหงประเทศไทย ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง
ผูแ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ ทนกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
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ผูแทนกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนไมเกิน ๗ คน และใหผอู ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจและหนาที่ที่สำคัญคือ สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ
และเผยแพรกีฬามวย โดยวางแผนและกำหนดมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับกีฬามวย เพื่อคุมครองความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักมวย และพิจารณาและเสนอความเห็นในการออกกฎระเบียบเพือ่ ใชเปน
มาตรฐานในการปฏิบัติหนาที่และจรรยาบรรณของบุคคลในวงการกีฬามวย
๓.๓ การสงเสริมและคุม ครอง กำหนดใหคณะกรรมการกีฬามวยมีอำนาจใหทนุ ทรัพยสนิ
หรือประโยชนอนื่ ใดเพือ่ สงเสริมสวัสดิการใหแกบคุ คลทีอ่ ยูใ นวงการกีฬามวย ในกรณีทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ
เจ็บปวยจากการแขงขันกีฬามวยและยังมีอำนาจใหทุน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อสงเสริม
สนับสนุน อนุรักษ และเผยแพรกิจกรรมกีฬามวย และใหคณะกรรมการกีฬามวยจัดใหมีระเบียบและ
กติกามาตรฐานสำหรับการแขงขันกีฬามวย เพื่อใชในการแขงขันกีฬามวย โดยจัดใหมีมาตรการเพื่อ
ความปลอดภัยสำหรับนักมวย และกำหนดหลักเกณฑในการจายเงินรางวัลหรือคาตอบแทนใหแกนกั มวย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด
๓.๔ การควบคุม กำหนดใหจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยขึ้นมีฐานะเปน
หนวยงานของการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมีผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยซึ่งได
รับการแตงตั้งจากผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวย
มีอำนาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ พนักงาน และลูกจางในสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
ให น ายทะเบี ย นจั ด ทำทะเบี ย นประวั ติ บุ ค คลในวงการกี ฬ ามวย โดยให อ อก
บัตรประจำตัวนักมวย ผูฝ ก สอน และหัวหนาคายนักมวยตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกีฬามวยกำหนด
การควบคุมกีฬามวยใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่นายทะเบียนมอบหมาย มีอำนาจเขาไปในสนามมวยในระหวางเวลาที่ทำการอยู เพื่อ
ตรวจสอบใบอนุญาต สภาพและลักษณะของสถานที่ทำการ เครื่องมือเครื่องใชและยานพาหนะ
เพื่อการพยาบาลที่ใชในการแขงขันกีฬามวย ตลอดจนเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกีฬามวย
และยังสามารถเรียกบุคคลในวงการกีฬามวยหรือตัวแทนมาใหถอยคำ หรือชี้แจงหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬามวยเพื่อทำการพิจารณาและทำการตรวจสอบ
การจัดแขงขันกีฬามวย การจัดตั้งสนามมวย การจดทะเบียนนักมวย ผูฝกสอน
ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการนักมวย นายสนามมวย และผูจัดรายการแขงขันกีฬามวยจะตอง
ทำการขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากนายทะเบี ย นตามเงื่ อ นไขและหลั ก เกณฑ ที่
กำหนด ทั้งนี้ นักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองเปนบุคคลที่มสี ัญชาติไทย มีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดใหโทษหรือเปนโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด ไมเปน
คนวิกลจริตหรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบ ไมเปนผูม คี วามประพฤติเสียหาย ซึง่ คณะกรรมการกีฬามวย
เห็นวาจะนำมาซึ่งความเสียหายแกวงการกีฬามวย และนักมวยที่จดทะเบียนแลวตองสังกัดคายมวยใด
คายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว และตองปฏิบัติตามระเบียบของคายมวย
โดยเครงครัด

๑๔๘
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หากนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาทีท่ นี่ ายทะเบียนมอบหมายพบการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สามารถทำการเพิกถอนทะเบียนเปนการชั่วคราวหรือสั่งพักใช
ใบอนุญาตโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ ๖ เดือน
ในสวนของนายสนามมวย ผูตัดสิน หัวหนาคายมวย ผูจัดการแขงขันกีฬามวย ยังมี
หนาที่ตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดเปนการเฉพาะดวย
นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑอันเปนขอหามทีเ่ กีย่ วของกับการใหประโยชนแกบุคคล
ในวงการกีฬามวย ซึ่งจะทำใหนักมวยทำการลมมวย ผูตัดสินไมตัดสินตามระเบียบและกติกา
๓.๕ กองทุนกีฬามวย กำหนดใหมกี ารจัดตั้งกองทุนกีฬามวย ในการกีฬาแหงประเทศไทย
เพื ่อ เป น ทุน หมุ น เวี ย นสำหรั บ ใช จ า ยเกี ่ย วกั บ การดำเนิ น งานที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม คุ ม ครอง
และควบคุมกีฬามวย โดยกองทุนกีฬาประกอบดวยเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให เงินอุดหนุนจาก
การกีฬาแหงประเทศไทย เงินหรือทรัพยสินที่ผูอุทิศให ดอกผลและประโยชนทเี่ กิดจากกองทุนเงิน
ที่ไดจากคาธรรมเนียมและคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ และรายไดท่เี กิดจากการดำเนินการกองทุน
นอกจากนี ้ ยั ง ได ก ำหนดบทลงโทษว า ผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
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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๔.๑ นักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
กำหนดใหนักมวยที่จะจดทะเบียนไดตองมีอายุไมต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ และการจดทะเบียนผูเยาว๓
เปนนักมวยตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูแทนโดยชอบธรรม ซึ่งผูเยาวที่จดทะเบียนเปน
นักมวยแลวสามารถทำนิตกิ รรมอันเกีย่ วกับการเขาแขงขันกีฬามวยไดโดยไมตอ งไดรบั ความยินยอมจาก
ผูแทนโดยชอบธรรม อยางไรก็ดี แมวานักมวยที่มีอายุต่ำกวา ๑๕ ปบริบูรณ จะยังไมอาจจดทะเบียน
เปนนักมวยได แตนกั มวยทีม่ อี ายุตำ่ กวา ๑๕ ปบริบรู ณ ก็สามารถเขาแขงขันกีฬามวยได ตามมาตรา ๒๖
วรรคสอง ที่กำหนดใหผูจัดการแขงขันกีฬามวยจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ
การอนุญาตใหจดั การแขงขันกีฬามวย ในกรณีนกั มวยทีม่ อี ายุตำ่ กวา ๑๕ ปบริบรู ณ จะกระทำไดเฉพาะ
มีอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในขณะที่เขาแขงขัน อนึ่ง คำวา “อุปกรณในการปองกัน
ความปลอดภัย”๔ ในที่นี้ กฎหมายมิไดกำหนดบทนิยามเอาไว แตตามเจตนารมณของกฎหมายยอม
หมายถึงเครื่องมือเครื่องใชที่มีไวเพื่อตานทานหรือคุมครองนักมวยที่เขาแขงขันใหพนอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นไดในระหวางการแขงขัน ซึ่งเครื่องปองกันศีรษะ (HEADGUARD) และนวมก็ถือเปนอุปกรณ
ในการปองกันความปลอดภัยตามความหมายดังกลาว
๔.๒ การสังกัดคายมวย พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กำหนดให
นักมวยที่จดทะเบียนตองสังกัดคายมวยใดคายมวยหนึ่งในการชกแตละครั้งแตเพียงคายมวยเดียว
และตองปฏิบตั ติ ามระเบียบของคายมวยทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการกีฬามวยโดยเครงครัด
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวยวาดวยการสังกัดและยายสังกัดคายมวย พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๑๐ กำหนดใหนกั มวยมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของคายมวยทีต่ นสังกัดอยู และตองปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของนักมวยโดยเครงครัด และตกลงมอบใหหวั หนาคายมวยมีอำนาจในการกำหนดแผน
การฝกซอม การเขารวมแขงขัน การกำหนดเงินรางวัล และโตแยงสิทธิตาง ๆ แทนนักมวย และขอ ๑๑
กำหนดใหนกั มวยทีส่ งั กัดคายมวยจะตองเขาแขงขันในนามของคายมวยทีต่ นสังกัดและใชชอื่ แขงขันตาม
ที่กำหนดในสัญญาเทานั้น ในกรณีที่นักมวยจะเขาแขงขันในนามอื่นใหกระทำไดโดยความยอมเปน
ลายลักษณอักษรจากหัวหนาคายมวย
ดังนั้น ในกรณีที่มีนักมวยขึ้นชกมวยโดยไมสังกัดคายหรือไมไดรับอนุญาตจาก
คายมวย จึงถือวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ซี้ งึ่ นายทะเบียนจะมีอำนาจ
ตามมาตรา ๓๙ เพิกถอนทะเบียนนักมวยไดโดยมีกำหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกินครั้งละ
๖ เดือน โดยมิใชกรณีที่นักมวยจะตองรับโทษจำคุกอยางที่หลาย ๆ คนเขาใจกันผิดไป เวนแตจะไดมี
การฝาฝนกระทำการใด ๆ ในระหวางเวลาทีถ่ กู เพิกถอนทะเบียนดังกลาวอีก จึงจะตองรับโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บุคคลยอมพนจากภาวะผูเยาวและบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ และผูเยาวยอมบรรลุนิติภาวะเมื่อ
ทำการสมรส.
๔
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือเกี่ยวกับอุปกรณในการปองกันความปลอดภัยในการแขงขัน
กีฬามวยตามความในพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขเสร็จ ๒๔๖/๒๕๔๔.
๓

๑๕๐
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๔.๓ สภาพปปญหา ภายหลังั จากที่ไี ดม ีการประกาศใช
ป
ใ พ ระราชบัญั ญัตั กิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไดจัดใหมีการทำวิจัยเรื่องการใชบังคับพระราชบัญญัติกีฬามวย
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อใหทราบวามีเรื่องใดบางทีจ่ ะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งจากผลการวิจัยพอสรุปไดวา ในปจจุบันยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการสงเสริมและ
การใหสวัสดิการแกบุคคลในวงการกีฬามวย ปญหามาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักมวย
ปญหาเรื่องการจายเงินรางวัลแกนกั มวยซึ่งกฎหมายกำหนดวาตองไมนอ ยกวา ๕๐% แตในความเปนจริง
อาจต่ำกวาทีก่ ฎหมายกำหนด ปญหาเรื่องระเบียบกติกาการแขงขันที่ขาดการประชาสัมพันธ
ปญหาการหลีกเลี่ยงหรือการอาศัยชองวางของกฎหมาย ปญหาจรรยาบรรณของบุคคลในวงการ
กีฬามวย และปญหาการลมมวย เปนตน

๕. บทสรุป

การพัฒนาวงการกีฬามวยโดยเฉพาะมวยไทยอันเปนมรดกของชาติใหมีมาตรฐานนัน้
ไมใชเรื่องยาก หากแตการพัฒนากีฬามวยจักตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวนโดยภาครัฐ
จะตองใหความสำคัญกับกีฬามวย สนับสนุนกีฬามวยทั้งทางดานงบประมาณ บุคลากร อุปกรณท่ีทนั สมัย
การประชาสัมพันธ และสงเสริมใหมีการสืบทอดกีฬามวยสูคนรุนใหม บุคคลในวงการกีฬามวยจะตอง
ศึกษาและเคารพในบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตกิ ฬี ามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎ ระเบียบ ตลอดจนขอบังคับ
ทีเ่ กีย่ วของ และภาคประชาชนจะตองสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬามวยอยางเปนธรรม ไมสงเสริมใหมี
การพนันหรือการลมมวย หากทุกภาคสวนกระทำไดดังนีแ้ ลวการพัฒนาวงการกีฬามวยใหมีมาตรฐาน
และมีความเปนสากล ก็คงจะเปนจริงไดอยางแนนอน
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คำคม

องใชบังคับกฎหมายใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
“ ศาลจะต
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)

๑๕๒
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ห
นังสือแสดงเจตนา :
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต
ปจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทยมคี วามเจริญกาวหนามาก มีอปุ กรณเครื่องมือ
ทางการแพทยทที่ ันสมัย ทำใหการรักษาพยาบาลของแพทยสามารถที่จะยืดชีวิตของ
ผูป วยออกไปไดระยะหนึ่ง จึงทำใหบุคคลทั่วไปเขาใจกันวาโรคทุกโรคสามารถที่จะ
รั ก ษาให ห ายได ผ ปู   ว ยจึ ง ไมต อ งเสี ย ชี วิ ต ในเวลานั ้น ซึ ่ง แพทย แ ละบุ ค ลากรทาง
การแพทยตางก็ตองการที่จะชวยชีวิตผูปวยและพยายามยืดระยะเวลาเพื่อใหผูปวย
สามารถทีจ่ ะมีชวี ติ อยูไ ดใหยาวนานทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะกระทำไดไมวา จะดวยวิธกี ารใด ๆ แมการ
รักษานั้นจะมีคาใชจายมากเพียงใด และผูปวยจะมีชีวิตอยูในสภาพเชนใดก็ตาม ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความประสงคของญาติทีต่ องการใหผูปวยซึ่งเปนทีร่ ักนั้นมีชีวิตอยู
ใหยาวนานที่สุด โดยมักจะรองขอใหแพทยทำการรักษาผูปว ยใหดที ่ีสดุ จนวาระสุดทาย
แมผปู วยจะมีคุณภาพชีวิตทีย่ ่ำแยหรือมีอาการทีท่ รุดหนักเพียงใดก็ตาม ในขณะที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ นั้นไดกำหนดใหบุคคลมี
สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพือ่ ยุติการทรมานจากการเจ็บปวยได จึงทำให
ผูปวยหรือญาติหาทางออกที่จะยุติวิธีการรักษาที่จะทำใหผูปวยมีชีวิตอยูอยางทรมาน
หรือไรสิน้ หนทางจะเยียวยารักษาไดโดยการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับ
การรักษาพยาบาลอีกตอไป
ดั ง นั้ น เพื ่อ ให ท ราบถึ ง แนวทางในการปฏิ บั ติ ส ำหรั บ ผู ป ว ยหรื อ ญาติ
ในการที ่จ ะทำหนั ง สื อ แสดงเจตนาว า ไม ป ระสงค ท ีจ่ ะรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข นั ้น
มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำหนังสืออยางไร และหากแพทย พยาบาล
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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หรื อ บุ ค ลากรด า นการสาธารณสุ ข ไม ท ำการรั ก ษาผู ป ว ยตามความประสงค
ในหนั ง สื อ แสดงเจตนาดั ง กล า วนั้ น จะมี ค วามผิ ด ตามกฎหมายหรื อ ไม อ ย า งไร
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “หนังสือแสดงเจตนา :
ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต” ดังนี้

๑. การยุติความทรมานจากการเจ็บปวยโดยทำหนังสือแสดง
เจตนาไมรับบริการสาธารณสุข
ในอดีตการเสียชีวิตของผูปวยหรือปู ยา ตา ยาย มัก
จะเกิ ด ขึ้ น ที่ บ า นโดยการจากไปอย า งสงบท า มกลางลู ก หลาน
แต ใ นป จ จุ บั น เมื่ อ ถึ ง คราวจะต อ งตายหรื อ เสี ย ชี วิ ต ของผู ป ว ย
ก็มิอาจจากไปไดโดยงายดาย ทั้งนี้ เพราะดวยเทคโนโลยีทาง
การแพทยที่สามารถชวยใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวตอไปไดอีก และ
ในหลายกรณีเทคโนโลยีกลับกลายเปนการยื้อความตาย และเพิ่ม
ความทุกขทรมานแกผปู ว ยใหยาวนานออกไป พรอมกับคาใชจา ยที่
ตามมาอีกมากมายในการรักษาพยาบาล ซึง่ ผูป ว ยในระยะสุดทาย
หลายคนจึงมีความประสงคที่จะไมรับการรักษาตอไป เชน ไมอยากใหใสเครื่องชวย
หายใจเพือ่ ยืดการตายออกไป แตกม็ กั จะถูกปฏิเสธทัง้ จากญาติและแพทยผใู หการรักษา
ทัง้ นีเ้ พราะแพทยผทู ำการรักษายังมีความวิตกกังวลวาจะถูกฟองรองดำเนินคดีไดหากไม
ใหการรักษาผูปวยจนวาระสุดทาย จึงเปนสาเหตุใหผูปวยตองเสียชีวิตอยางทน
ทุกขทรมาน และไรซึ่งศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ในขณะเดียวกันบรรดาญาติ ๆ
และครอบครัวตางตองตกอยูในภาวะแหงความเศราหมอง ไรสิ้นหนทางที่จะรักษา
พยาบาลผูปวยใหมีชีวิตอยูตอไปได ซึ่งปจจุบันเริ่มมีแนวคิดในเรื่อง“สิทธิที่จะปฏิเสธ
การรักษาในวาระสุดทายของชีวติ ” ซึง่ ถือเปนสิทธิของผูป ว ยทีจ่ ะตัดสินใจดวยตนเอง
เมื่อวาระสุดทายมาถึง อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้
โดยเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑ ที่ไดบัญญัติ
ในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของบุคคลไวใน
มาตรา ๔ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง โดยถือวาสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลนี้เปนเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพ ซึ่งเปน
เรื่องของสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายใหการรับรองและคุมครองให
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไวดังนี้
“มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง
มาตรา ๒๘ บุคคลยอมอางศักดิศ์ รีความเปนมนุษยหรือใชสทิ ธิและเสรีภาพของตนไดเทาทีไ่ มละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๒ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย.”
๑
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ความกาวหนาของเทคโนโลยีทีท่ ันสมัยซึ่งสามารถชวยยืดชีวิตผูปวย
ออกไปไดนนั้ จึงทำใหมองขามความเปนจริงในชวงวาระสุดทายของชีวิต ซึ่งปจจุบัน
ปญหานี้สามารถแกไขโดยการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครบั บริการสาธารณสุข
ในวาระสุดทายเพื่อยืดชีวติ หรือยุตคิ วามทุกขทรมานจากการเจ็บปวยที่ไมอาจรักษาได
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ ที่กำหนดให
“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไป
เพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตตน หรือเพือ่ ยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวยได” ดังนั้น ผูปว ยจึงมีสทิ ธิตดั สินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความเจ็บปวยของตนเองได
โดยสามารถระบุการรักษาบางอยางที่ไมตอ งการในวาระสุดทายของชีวติ ไวลว งหนาได
เชน การปมหัวใจ กอนที่ผูปวยจะไมรูสึกตัว หรือไมสามารถสื่อสารกับผูอื่นได รวมทั้ง
สามารถระบุความตองการพิเศษในวาระสุดทาย เชน ตองการเสียชีวิตทีบ่ าน รวมถึง
การระบุวา ตองการใหใครเปนผูตดั สินใจแทนตนเองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในวาระ
สุดทายของชีวิต ซึ่งผูปวยตองแจงใหญาติไดรับรูความตองการของตนเองดวย เพื่อให
แพทยและบุคคลในครอบครัวสามารถปฏิบตั ติ อ ผูปว ยในวาระสุดทายของชีวติ ไดอยาง
ถูกตองตรงกัน เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได

๒. ความหมายของหนังสือแสดงเจตนาไมรบั บริการสาธารณสุข
“หนังสือแสดงเจตนา” คือ “หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนาไวลวงหนาวา
ไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย”๒ ดังนั้น หนังสือแสดงเจตนาจึงเปน
หนัง สือ ทีร่ ะบุถึ ง ความประสงค ข องผู ท ำหนั ง สื อ ซึ ่ง ไม ต อ งการรั บ บริ ก าร
สาธารณสุขหรือวิธีการรักษาบางอยางไวลวงหนาในขณะที่ตนไมอาจแสดงเจตนา
โดยวิ ธี ก ารสือ่ สารกั บ ผู อื ่น ตามปกติ ไ ด เช น ขณะทีห่ มดสติ อาการทรุ ด หนั ก
หรือขณะที่อยูในภาวะที่ไมสามารถใหความยินยอมเกี่ยวกับวิธกี ารรักษาดวยตนเองได
ซึ่งหนังสือแสดงเจตนานี้จะชวยใหผปู ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไมวา จะเปนแพทย
หรือพยาบาลที่ใหการดูแลผูป ว ย และญาติสามารถวางแผนการรักษาไดโดยใชหนังสือ
ดังกลาวเปนขอมูลประกอบในการดูแลรักษา
ทั้งนี้ ผูท ำหนังสือสามารถระบุเนื้อหาของการแสดงเจตนาที่ไมประสงคจะรับ
บริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ ตนได กลาวคือ
ในกรณีทผ่ี ทู ำหนังสือทีอ่ ยูใ นภาวะใกลเสียชีวติ ไมตอ งการไดรบั การรักษาดวยวิธกี ารทีเ่ กิน
ความจำเปน ไมตองการถูกยื้อชีวิตดวยเครื่องมือทางการแพทย แตตองการเสียชีวิต
อยางสงบตามธรรมชาติ หรือผูทำหนังสือไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒.
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ทำใหเกิดความทุกขทรมานตอรางกาย เชน การผาตัดที่ไมจำเปน การใชเคมีบำบัด
การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ เปนตน
ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นสาธารณสุ ข และเจ า หน า ที่ ข องสถานบริ ก าร
สาธารณสุข เปนผูที่มีบทบาทสำคัญในการใหขอมูลหรือคำแนะนำในการทำหนังสือ
แสดงเจตนาแกผปู ว ยหรือผูท สี่ นใจทำหนังสือแสดงเจตนานี้ ซึง่ ผูป ว ยสามารถใชหนังสือ
นีเ้ ปนสวนหนึง่ ในการวางแผนการรักษาลวงหนา ทำใหเกิดความเขาใจทีต่ รงกันระหวาง
แพทยผใู หการรักษากับญาติผปู ว ย และชวยลดความขัดแยงหรือความเขาใจทีไ่ มตรงกัน
อันเกิดมาจากการรับบริการสาธารณสุขได

๓. แบบของหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครบั
บริการสาธารณสุข
แมพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
จะไมไดกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการทำหนังสือแสดง
เจตนาไว แตแนวทางการปฏิบัติในการแสดงเจตนาไมประสงค
จะรับบริการสาธารณสุข๓ ไดกำหนดเพื่อใหหนังสือแสดงเจตนา
มีความชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะดำเนินการตามความประสงคของผูท ำ
หนังสือดังกลาวได จึงควรมีขอมูลดังนี้
๑) ขอมูลสวนบุคคลของผูทำหนังสือและพยาน ไดแก ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูทำหนังสือและพยาน และความเกี่ยวของ
ระหวางพยานกับผูท ำหนังสือแสดงเจตนา ทีอ่ ยู หรือหมายเลขโทรศัพททตี่ ดิ ตอไดของ
ผูท ำหนังสือ เพือ่ ความสะดวกในการติดตอ การทำหนังสือแสดงเจตนาควรมีพยานรูเ ห็น
ดวยเพือ่ ประโยชนในการพิสจู นหรือยืนยันเนือ้ หาในหนังสือดังกลาวในกรณีทมี่ ขี อ สงสัย
เรื่องความถูกตอง โดยพยานอาจเปนสมาชิกในครอบครัว ญาติ คนใกลชิด แพทย
หรือพยาบาลก็ได แตแพทยเจาของไขและพยาบาลผูจัดการรายกรณี ไมควรลงชื่อ
เปนพยานในหนังสือแสดงเจตนาของผูป ว ยทีอ่ ยูใ นการดูแลของตน เพราะจะทำใหผปู ว ย
และญาติเกิดความเขาใจผิดวาแพทยและพยาบาลนั้นจะไมใหการรักษาหรือละทิ้ง
ผูป ว ยเพราะไมอาจทีจ่ ะรักษาใหหายจากโรคทีเ่ ปนอยูไ ด เมือ่ ไดทำหนังสือแสดงเจตนา
แลวผูท ำหนังสือควรแจงใหผทู ไี่ ววางใจ สมาชิกในครอบครัวหรือญาติทราบ เพือ่ ปองกัน
ปญหาที่ไมมีผูใดทราบวาเคยมีการทำหนังสือนี้มากอน จนอาจไดรับการรักษาดูแลที่
ขัดตอความประสงคของผูปวยได
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเรือ่ ง“แนวทางการปฏิบตั งิ านของสถานบริการสาธารณสุข ผูป ระกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขและเจาหนาทีข่ องสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารดำเนินการตามหนังสือแสดง
เจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ
เจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓.
๓
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สารพันปญหากฎหมาย

๒) วัน เดือน ปทีท่ ำหนังสือแสดงเจตนามีความสำคัญ เนื่องจากทำให
ทราบวาหนังสือฉบับใดเปนฉบับลาสุดถามีการทำหนังสือไวหลายฉบับ เพราะในกรณี
ที่ทำหนังสือไวหลายฉบับใหถอื ฉบับที่ทำหลังสุดที่ไดย่นื ตอผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เปนฉบับที่มีผลบังคับ
๓) ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขที่ไมตองการรับบริการ เชน
วิธกี ารรักษาที่ย้อื ชีวติ และเกินความจำเปน หรือการรักษาที่ทำใหเกิดความทุกขทรมาน
อาจมีผลเสียมากกวาผลดี หรือเปนการรักษาทีต่ องเสียคาใชจายสูง เชน การผาตัด
การใชเคมีบำบัด การเจาะคอเพื่อใสทอชวยหายใจ การชวยชีวิตเมื่อหัวใจหยุดเตน
การถายเลือด การลางไต การนำเขาหอผูปว ยหนัก หอผูปว ยวิกฤตเมื่ออยูในวาระสุดทาย
เปน ต น อยา งไรก็ ดี ผู ท ำหนั ง สื อ ควรปรึ ก ษาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นสาธารณสุ ข
เจ า หนา ทีข่ องสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข หรื อ ผู ม ีค วามรู ค วามเข า ใจในเรื ่อ งนี ้
เพื่อประโยชนของผูปวย
๔) การทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถ ทำได ๒ วิธีการ คือ วิธีการแรก
ผูท ำหนังสือแสดงเจตนาเขียนหรือพิมพดวยตัวเอง และลงลายมือชื่อ วิธีการที่สอง
เปนกรณีท่ผี ทู ำหนังสืออยูในภาวะที่ไมสามารถเขียนหนังสือเองได แตยังสื่อสารพูดคุย
และมี ส ติ ส ัม ปชั ญ ญะดี อ ยู  โดยการให ผู อื ่น ช ว ยเขี ย นหรื อ พิ ม พ ข อ ความแทนได
และควรระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูเขียนหรือผูพิมพ
ไวดวย และลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือของผูแสดงเจตนา ในกรณีพิมพลายนิ้วมือใหมี
พยานลงนามรับรองสองคน
สำหรับรูปแบบของหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครบั บริการสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ๔ กำหนดไวมี ๒ รูปแบบ
ซึ่งแตละรูปแบบจะมีขอความที่สำคัญดังนี้
แบบที่ ๑ มีลกั ษณะเปนขอความอยางเปนทางการ เชน ในกรณีท่ขี า พเจา
ตกอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เชน ไมรูสึกตัวอยางถาวร มีอาการสับสนอยางถาวร
ไมสามารถใชชวี ติ ประจำวันตามปกติไดอยางอิสระ อยูในภาวะสุดทายของการเจ็บปวย
ให ถื อ ว า เป น วาระสุ ด ทา ยของชี วิ ต ของข า พเจ า และข า พเจ า ไม ต อ งการตกอยู 
ในสภาพเชนนัน้ โปรดใหการรักษาขาพเจาตามความประสงค ดังตอไปนี้ เชน
การฟนฟูการเตนของหัวใจและการหายใจ หมายถึงการปม หรือกระตุนหัวใจให
กลับเตนขึ้นใหม การพยุงการมีชีวิต การรักษาภาวะทีเ่ กิดภาวะแทรกซอนขึ้นใหม
การใหอาหารทางทอ โดยมีชองใหระบุวา จะยอมรับหรือไมยอมรับการรักษาเหลานี้
หากไมยอมรับก็หมายความวา ปลอยใหสิ้นลมไปโดยสงบ
เรือ่ งเดียวกัน .
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แบบที่ ๒ มีลักษณะเปนขอความระบุความตองการที่ชัดเจน เชน
ไมตอ งการใหเจาะคอเพือ่ ใสทอ ชวยหายใจ หรือไมตอ งการใชเครือ่ งชวยหายใจ รวมทัง้
การใหสารอาหารและน้ำทางสายยาง การรักษาในหองไอซียู การฟน ชีพเมือ่ หัวใจหยุดเตน
เปนตน๕
โดยในการทำหนังสือแสดงเจตนานั้นจะทำ ณ สถานที่ใดก็ได แตเพื่อ
ความรอบคอบ ละเอียด ถูกตอง ควรจะทำในสถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถ
ขอคำแนะนำจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รักษาหรือเคยใหการรักษาตนเอง
หรือจากผูป ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และเจาหนาทีข่ องสถานบริการสาธารณสุข
เพื่อความถูกตอง และเปนประโยชนแกผูปวยมากที่สุด

๔. บุคคลผูมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา
การรับรองสิทธิของผูป ว ยทีอ่ ยูใ นวาระสุดทายของชีวติ
ใหสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว
ลวงหนาได ซึง่ ถือเปนหลักการของกฎหมายทีก่ ำหนดไวใหสามารถ
กระทำได แตบุคคลใดจะทำหรือไมทำหนังสือแสดงเจตนานั้น
ก็ได กฎหมายไมไดบงั คับ และแมกฎหมายดังกลาวจะมิไดกำหนด
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ท ำหนั ง สื อ แสดงเจตนาไว ว า ต อ งมี อ ายุ เ ท า ใด แตตโ ดยทั่ ว ไปแล ว
บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปบริบูรณขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี สามารถที่จะทำ
หนังสือแสดงเจตนาได กลาวคือ บุคคลทีม่ สี ขุ ภาพรางกายแข็งแรง ผูส งู อายุ หรือผูป ว ย
ที่สามารถตัดสินใจดวยตัวเองได สามารถที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาได แตหากผูปวย
ที่เปนเด็กหรือผูเยาวซึ่งมีอายุต่ำกวา ๑๘ ป และเจ็บปวยดวยโรคหรือการบาดเจ็บ
ซึ่งไมสามารถรักษาใหหายขาดไดจนตองกลายเปนผูปวยในระยะสุดทาย หากตอง
การทำหนังสือแสดงเจตนาจะตองไดรับความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือ
ผูอุปการะเลี้ยงดูกอน หรือใหบุคคลดังกลาวเปนผูทำหนังสือแทน
โดยในการทำหนั ง สื อ แสดงเจตนานั้ น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ด า น
สาธารณสุ ข หรื อ เจ า หน า ที่ ข องสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข สามารถที่ จ ะประเมิ น
ได ว า ผู ท ำหนั ง สื อ นั้ น มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะเพี ย งพอที่ จ ะทำหนั ง สื อ แสดงเจตนาด ว ย
ตนเองได ห รื อ ไม โดยพิ จ ารณาว า ผู นั้ น มี ค วามสามารถสื่ อ สารกั บ คนทั่ ว ไปได
ตามปกติ ห รื อ ไม เข า ใจกาลเวลาและสภาพแวดล อ มต า ง ๆ รอบตั ว ได ห รื อ ไม
จดจำเรือ่ งราวในอดีตของตนเอง หรือมีความเขาใจเนือ้ หาสาระในหนังสือแสดงเจตนา
และสามารถวางแผนลวงหนาเกีย่ วกับชีวติ ของตนเองไดหรือไม ทัง้ นี้ ผูป ระกอบวิชาชีพ
ดานสาธารณสุขหรือเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขจะตองอธิบายใหผูที่ตอง
เอกสารเรือ่ ง “ความตองการครัง้ สุดทายของชีวติ (Living Will) หนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๑๒”, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.
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การทำหนังสือแสดงเจตนาและญาติใหทราบถึงวัตถุประสงคในการทำหนังสือนี้ ผลดี
หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นในกรณีท่เี ปนผูปว ย และแนวทางการรักษาในอนาคตเมื่ออยูใน
วาระสุดทายของชีวิต และขอมูลเกี่ยวกับภาวะและความเปนไปของโรคที่เปนจริงใน
ขณะนั้นใหผปู ว ยทราบกอนการทำหนังสือ โดยไมควรปกปดขอมูลเพราะจะเปนผลเสีย
มากกวาผลดี หากเปนความตองการของญาติท่จี ะปกปดขอมูลแลว แพทยควรที่จะพูด
คุยกับญาติเพือ่ หาสาเหตุของการปกปดและหาเวลาทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะแจงใหผปู ว ยทราบ
ยกเวนกรณีที่ผูปวยมีสภาพจิตหรืออารมณไมปกติในขณะนั้น
เมือ่ ผูท ำหนังสือแสดงเจตนาเขารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข
ใหนำหนังสือแสดงเจตนายื่นตอผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขของสถานบริการ
สาธารณสุขนัน้ โดยไมชักชา แตในกรณีทีผ่ ูปวยถูกนำตัวมารักษาในสถานบริการ
สาธารณสุขและผูปว ยอยูในวาระสุดทายของชีวติ เมื่อผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข
ทราบวาผูปวยไดทำหนังสือแสดงเจตนาไมรับบริการสาธารณสุขไว ผูประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูทำหนังสือแสดงเจตนาควรพิจารณายุติการรักษาที่
ดำเนินการไปแลว แตยังคงใหการดูแลรักษาแบบประคับประคอง ทั้งนี้ผปู ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมที่ใหการดูแลรักษาผูปวยสามารถที่จะพูดคุยกับญาติหรือบุคคลใกลชิดกอน
ดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อปองกันความเขาใจผิด สวนในกรณีทผี่ ูปวยมิไดทำหนังสือ
แสดงเจตนาไว ผูป ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขสามารถนำเเนวทางการปฏิบัตินี้มา
พิจารณาปรับใชได โดยควรพิจารณาปจจัยประกอบตาง ๆ เชน คุณภาพชีวติ ของผูปว ย
ประโยชน ท จี ่ ะเกิ ด กั บ ผู ป  ว ยในระยะยาว ความประสงค ข องผู ป  ว ยหรื อ ญาติ
ภาระคาใชจา ย ในการดูแลรักษาผูปว ย เปนรายกรณีไป โดยตองไมถอื เอาผลประโยชน
ทางธุรกิจเปนเกณฑในการตัดสิน
หนังสือแสดงเจตนานัน้ ผูท ำหนังสือสามารถทีจ่ ะยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลง
แกไขขอความเมื่อใดก็ไดตามความตองการ แตควรแจงใหแพทย หรือญาติที่เคยไดรับ
หนังสือแสดงเจตนากอนหนานี้ทราบดวย๖ และหากมีสำเนาหนังสือแสดงเจตนาเก็บไว
ทีส่ ถานบริการสาธารณสุข เจาของสำเนาหนังสือนั้นจะตองไปแกไขสำเนาหนังสือ
แสดงเจตนาใหตรงกับที่แกไขฉบับใหมดวย

๕. ผลทางกฎหมายของบุ ค คลทีเ่ กี ่ย วขอ งในหนัง สื อ
แสดงเจตนา
ผูป ระกอบวิ ช าชี พ ด า นสาธารณสุ ข ทีไ่ ด ดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ย และเป น
ผูท จี่ ะตองปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาของผูปวยใหเปนไปตามจริยธรรมแหง
วิ ช าชี พ เพื ่อ ให ผู ท ำหนั ง สื อ แสดงเจตนามี คุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น และปฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข ที่เปนไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๕.
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หนังสือแสดงเจตนา : ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต

ความประสงคที่แสดงไวในหนังสือแสดงเจตนาไมถือเปนความผิดตามกฎหมายทั้ง
ทางแพงและอาญาแตอยางใด ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ วรรคสาม ซึ่งกำหนดวา “เมื่อผูประกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุ ข ได ป ฏิ บั ติ ต ามเจตนาของบุ ค คลผู ท ำหนั ง สื อ แสดงเจตนาแล ว
มิใหถือวาการกระทำนั้นเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดทั้งปวง” ทั้งนี้
ในการใหบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพที่
เกี่ ย วข องกับการใหบริ การใหผูรั บบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูรั บบริ การจะใช
ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธ
ไมรบั บริการใด จะใหบริการนัน้ มิได และในกรณีทเี่ กิดความเสียหาย
หรืออันตรายแกผรู บั บริการเพราะเหตุทผ่ี รู บั บริการปกปดขอเท็จจริง
ทีต่ นรูแ ละควรบอกใหแจง หรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใ หบริการ
ไมตองรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปน
กรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง๗
เนือ่ งจากกฎหมายตองการใหผปู ระกอบวิชาชีพดาน
สาธารณสุขเกิดความสบายใจไมตองวิตกกังวลวาจะมีความผิด
เมื่อไดปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนานั้นแลว ในทางกลับกัน
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขที่ไมยินยอมปฏิบัติตามหนังสือดังกลาวก็็ไมถือวามีี
ความผิดตามกฎหมาย หากไดปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพในการดูแลรักษา
ผูปวยที่ทำหนังสือแสดงเจตนา แตผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขยังคงมีหนาที่
ตองแจงใหผูทำหนังสือแสดงเจตนา ญาติหรือผูใกลชิดทราบถึงเหตุผลที่ไมปฏิบัติตาม
หนังสือแสดงเจตนานัน้ แตอยางไรก็ตามผูป ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขทีไ่ มปฏิบตั ิ
ตามหนังสือแสดงเจตนาควรแนะนำใหผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขคนอื่น ๆ
เขามาชวยดูแลผูทำหนังสือแสดงเจตนาตามความเหมาะสม
หากพิจารณาความสัมพันธระหวางแพทยกบั ผูป ว ย จะเห็นวาความสัมพันธ
ดังกลาวมีลกั ษณะเปนความสัมพันธทางสัญญาชนิดหนึง่ ซึง่ แพทยและผูป ว ยยอมมีสทิ ธิ
ที่จะปฏิเสธความสัมพันธระหวางกันได กลาวคือ ผูปวยมีสิทธิที่จะไมยอมใหแพทย
คนใดคนหนึง่ รักษาตนดวยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ก็ได สวนแพทยกม็ สี ทิ ธิทจี่ ะปฏิเสธการ
ใหการรักษาแกผูปวยคนใดคนหนึ่งได แตแพทยนั้นมีจรรยาแพทยกำกับไวอีกชั้นหนึ่ง
วาแพทยจะปฏิเสธการใหบริการแกผูปวยโดยเลือกปฏิบัติเรื่อง ฐานะ สัญชาติ ศาสนา
สังคม หรือสิทธิการเมืองมิได รวมทัง้ ตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผูท อี่ ยูใ นระยะอันตราย
จากการเจ็บปวย เมื่อไดรับการรองขอและตนอยูในฐานะที่จะชวยได
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สำหรับผูประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุขในสถานบริการของรัฐ
หรื อ ในฐานะเจ า หน า ทีข่ องรั ฐ ไม มี สิ ท ธิ ท จี ่ ะปฏิ เ สธการให บ ริ ก ารแก ผู ป ว ย
โดยไมมีเหตุสมควรในทุกกรณี เพราะตองใหบริการในฐานะการบริการสาธารณะ
สวนผูป วยทีไ่ ปขอรับบริการนั้น เมือ่ ไดรับคำอธิบายจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จนเขาใจลักษณะของการบริการตางๆ แลว มีสิทธิทจี่ ะเลือกรับหรือปฏิเสธบริการ
ประเภทใดประเภทหนึ ่ง ก็ ไ ด หากตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก ารใดบริ ก ารหนึ ่ง แล ว ก็ แ สดง
ความยินยอมใหแพทยทำการรักษาโดยความยินยอมจากผูปวยถือเปนเงื่อนไขสำคัญ
ในการใหบริการ เพราะถาไมไดรับการยินยอมจากผูปวย แพทยผูใหบริการอาจตอง
รับผิดหากเกิดการรักษาที่ผิดพลาดขึ้น ทั้งตามกฎหมายแพง และกฎหมายอาญา

บทสรุป
ความตายนั้นเปนกฎธรรมชาติทมี่ นุษยทุกคนเกิดมาตองประสบและไมมี
หนทางใดที่จะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การแสดงเจตนาเปนหนังสือไวลวงหนา
วาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขซึ่งเปนความตองการครั้งสุดทายของชีวิตผูปวย
จึงควรจะใหผูปวยที่สิ้นหวัง ไมสามารถรักษาไดแลว มีสิทธิในการตัดสินใจวาจะมีชีวิต
อยูโ ดยการรักษาพยาบาลตอไป หรือเลือกที่จะหยุดการรักษา เพราะการเลือกที่จะมี
ชีวิตอยูต อไปหรือไมนั้นเปนสิทธิสวนบุคคลโดยเฉพาะ ถือเปนสิทธิผูปวยอยางหนึ่ง
ตามปฏิญญาลิสบอนวาดวย “สิทธิผูปวย” โดยรับรองสิทธิในการแสดงเจตนาไม
ประสงคจะรับบริการสาธารณสุขของผูปว ยในวาระสุดทายอยางมีศกั ดิ์ศรี มีมนุษยธรรม
วาเปนเรื่องสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง และสอดคลองกับเรื่องการตาย
อยางสงบตามธรรมชาติ โดยไมถูกเหนี่ยวรั้งการตายดวยวิธีการรักษาหรือเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เกินความจำเปนและไมสมควร
การที่ผปู วยทำหนังสือแสดงเจตนาไวลวงหนาเพื่อวาระสุดทายของชีวิตนั้น
เปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยย้ำเตือนใหญาติและครอบครัว รวมทั้งแพทย และบุคคล
ทีเ่ กี ่ย วข อ งได ท ราบถึ ง เจตนาของผู ป ว ยในระยะสุ ด ทา ย อีก ทัง้ เป น แนวทาง
ให ท ุก คนทีเ่ กี ่ย วข อ งปฏิ บั ติ ต ามความต อ งการครั ้ง สุ ด ทา ยของผู ป ว ยทีต่  อ งการ
จากไปอย า งสงบ ดั ง นั้ น กฎหมายจึ ง ได ก ำหนดให ญ าติ ห รื อ บุ ค คลผู ใ กล ชิ ด
ทำหนาทีต่ ัดสินใจหรือปรึกษากับแพทยเพื่อวางแผนการรักษาผูปวยตามที่ระบุไว
เพราะหากมิไดกำหนดไวจะทำใหเกิดความยุง ยากในการตัดสินใจระหวางแพทย
กับญาติทมี่ ีความเห็นแตกตางกันในการที่จะรักษาผูปวย ซึ่งการที่จะใชกฎหมาย
เปนแนวทางในการปฏิบัติเพือ่ ยุติการทรมานจากการเจ็บปวยเพื่อใหไดประโยชน
สูง สุด ตามวั ต ถุ ป ระสงค ที ่ไ ด แ สดงเจตนาไว จ ำต อ งอาศั ย ความเข า ใจของ
บุ ค คลทั ้ง ๓ ฝ า ย คื อ ผู ป ว ย ญาติ และแพทย ผู ท ำการรั ก ษา ซึ ่ง บุ ค คล
ดั ง กลา วจะต อ งเข า ใจและนำไปปฏิ บั ติ ใ ห ต รงกั น ตลอดจนต อ งเข า ใจในเรื ่อ ง
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หนังสือแสดงเจตนา : ความตองการครั้งสุดทายของชีวิต

ของชีวิต และความตายที่เกิดขึ้นทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมและศาสนาควบคูกันไป
เพือ่ ใหผปู ว ยไดจากไปดวยความสงบโดยไมตอ งทุกขทรมานเกินทีธ่ รรมชาติของรางกาย
และจิตใจจะรับไหวใหสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเปนไปตามความประสงคของ
ผูปวยและสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายตลอดไป

เอกสารอางอิง
• พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐.
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๓.
• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เรือ่ ง “แนวทางการปฏิบตั งิ านของสถานบริการสาธารณสุข
ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขและเจาหนาที่ของสถานบริการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดทาย
ของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บปวย พ.ศ. ๒๕๕๕”.
• เอกสารเรือ่ ง “ความตองการครัง้ สุดทายของชีวติ (Living Will) หนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒”, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ.
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เกร็ดกฎหมายนารู
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต
โดยทีก่ ารแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
ดวยการเพิ่มหมวด ๑๖ วาดวยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อกําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมา
ทําหนาที่จดั ทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม นับวาเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ครั้งสําคัญครั้งหนึง่ ในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทยที่ไดรับความสนใจและมีการ
วิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง เพราะมีทัง้ ฝายทีเ่ ห็นดวยและไมเห็นดวยกับการทีจ่ ะใหมีการ
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
ด ว ยเหตุ ท ยี ่ ัง มีค วามคิ ด เห็ น ทีแ่ ตกต า งดั ง กล า ว ส ง ผลทํ า ให เ มื ่อ รั ฐ สภาพิ จ ารณาร า ง
รัฐธรรมนูญฯ ในวาระที่ ๒ เสร็จสิ้นแลว ระหวางที่รอไว ๑๕ วัน เพื่อพิจารณาตอไปในวาระที่ ๓ นั้น
ก็ไดมีบุคคลเสนอคํารองเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘
เนือ่ งจากเห็ น ว า การแก ไขเพิ ่ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ครั ้ง นี ้ม ีผ ลทํา ให เ ป น การยกเลิ ก รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการกระทําเพือ่ ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง
มิไดเปนไปตามวิถที างที่บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญไดพจิ ารณาและมีคาํ สั่งใหรบั คํารอง
ไวพิจารณา พรอมทั้งมีคําสัง่ ถึงเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อใหรอ
การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ไวกอนจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในกรณีดังกลาว เมือ่ วันศุกรที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
โดยวินิจฉัยวา การดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาดังกลาว ไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และไมเปนการกระทําเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
พรอมทั้งมีขอ แนะนําตอไปวา เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน
ก.ค. - ส.ค. ๕๕
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

ดังนั้น การที่จะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมก็ควรที่จะใหประชาชนไดลงประชามติเสียกอนวาสมควร
จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาควรใชอํานาจในการแกไขรัฐธรรมนูญเปนรายมาตรา
จะเปนความเหมาะสมทางอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได นั้น
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ดังกลาว คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงใครขอเสนอเรื่อง “ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต” โดยผูเขียนจะไดกลาวถึงรูปแบบและขอจํากัด
ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปในตางประเทศ รูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งจะไดนําเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญของไทยในอนาคต ซึ่งควรมีการหยิบยกขึ้นพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
อันเปนรูปแบบที่มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริง
ทั้งกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รูปแบบ และขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยทั่วไป

๑.๑ รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แมวารัฐธรรมนูญจะถือเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ก็มิไดหมายความวาจะ
แกไขเพิม่ เติมไมไดเลย เพราะรัฐธรรมนูญมีความสัมพันธกบั สภาพทางการเมืองของประเทศอยางใกลชดิ
ดังนัน้ จึงตองสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือแกไขเพิม่ เติมไดตามสมควร อยางไรก็ตาม การแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญโดยปกติแลวจะตองกระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา ทั้งนี้ เพื่อให
รัฐธรรมนูญมีความมัน่ คงถาวรพอสมควรและสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ อาจจําแนกออกเปน ๒ วิธใี หญ ๆ คือ การแกไขเพิม่ เติมตามวิถที าง
ที่รัฐธรรมนูญกําหนด และการแกไขเพิ่มเติมนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ โดยปกติ แ ล ว จะต อ ง
กระทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา
ทัง้ นี้ เพือ
่ ใหรฐั ธรรมนูญมีความมัน
่ คงถาวรพอสมควร
และสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ

๑.๑.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
เปนการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยอาศัยวิธกี ารหรือหลักเกณฑทบี่ ญ
ั ญัตไิ วใน
ั ญัตวิ ธิ กี ารหรือหลักเกณฑในการแกไขเพิม่ เติมไวกอ็ าจแกไข
รัฐธรรมนูญ หรือกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิไดบญ
เพิ่มเติมโดยผานองคกรหรือสถาบันทางการเมืองที่มีอยูตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงอาจแบงไดเปน ๒ กรณี คือ กรณีมีบทบัญญัติ
บอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ และกรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติม
ตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
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๑) กรณีมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
รูปแบบในการบัญญัติวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาจแบงได
เปน ๒ รูปแบบ คือ
๑.๑) รูปแบบในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
โดยหลักแลวรัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับจะมีบทบัญญัติในการ
แกไขเพิม่ เติมตนเองไวเสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหรฐั ธรรมนูญมีความเหมาะสมกับสถานการณและสภาพของบานเมือง
ทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญในแตละประเทศ
อาจมีความแตกตางกันไป โดยอาจแบงตามวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมได ๒ ประเภท คือ รัฐธรรมนูญ
ที่แกไขเพิ่มเติมไดงาย กลาวคือ อาจแกไขเพิ่มเติมโดยวิธีการเชนเดียวกันกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ธรรมดา เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน และรัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมไดยาก กลาวคือ
รัฐธรรมนูญที่แกไขเพิ่มเติมไดดว ยวิธพี เิ ศษและยากกวากฎหมายธรรมดา ซึ่งประเทศตาง ๆ สวนใหญจะ
กําหนดใหรัฐธรรมนูญมีการแกไขเพิ่มเติมดวยวิธีพิเศษและยากกวากฎหมายธรรมดาทั้งสิ้น
๑.๒) รูปแบบในการจัดทํารัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
โดยปกติรัฐธรรมนูญทีบ่ ัญญัติหลักเกณฑในการจัดทํารัฐธรรมนูญไว
ทัง้ ฉบับมักจะเปนรัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวและมีวตั ถุประสงคทจ่ี ะจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึน้ ใชบงั คับ
ในภายหลัง จึงไดมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรไว สวนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
โดยทัว่ ไปจะไมมีบทบัญญัติในการจัดทําทัง้ ฉบับไวแตอยางใด จะมีก็แตเฉพาะบทบัญญัติในการแกไข
เพิ่มเติมเทานัน้ ดังนั้น จึงอาจกอใหเกิดปญหาตามมาวากรณีที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับจะกระทําไดหรือไม ดังเชนที่เกิดขึ้นในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในปจจุบัน
๒) กรณีมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไวในรัฐธรรมนูญ
แมในรัฐธรรมนูญบางฉบับมิไดมบี ทบัญญัตบิ อกวิธกี ารแกไขเพิม่ เติมตนเองไว
แตจะตีความวารัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะแกไขเพิ่มเติมมิไดหาไดไม เพราะวาผูรางรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจ
อันใดที่จะไปผูกพันชนรุนหลังใหมีระบอบการปกครองตายตัวเชนเดียวเสมอไป เนื่องจากรัฐธรรมนูญที่
บัญญัตขิ ้นึ ในสมัยหนึ่ง ยอมมีความเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองในสมัยนั้น ๆ เมื่อสถานการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญก็จะตองเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวการณนั้นดวย
ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีเชนนี้ยอมสามารถกระทําไดทุกสวนและตลอดเวลา สําหรับ
วิธกี ารในการแกไขเพิ่มเติมนั้นจะตองคํานึงถึงที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ วามีท่มี าหรือกําเนิดขึ้นมา
อยางไร กลาวคือ รัฐธรรมนูญฉบับนั้นไดกาํ เนิดมาโดยใครก็พงึ แกไขเพิ่มเติมโดยบุคคลนั้น ซึ่งโดยปกติจะ
มีอยู ๓ ทางดวยกัน คือ รัฐธรรมนูญที่ประมุขแหงรัฐใหเอง รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยประมุขแหงรัฐตกลง
กับราษฎร และรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นโดยราษฎรบัญญัตขิ ้นึ เอง แตอยางไรก็ตาม แมท่มี าของรัฐธรรมนูญ
จะไมไดมีท่มี าจากราษฎรก็ตาม กลาวคือ มีท่มี าจากประมุขแหงรัฐหรือโดยประมุขแหงรัฐตกลงกับราษฎร
แตวธิ กี ารแกไขเพิ่มเติมที่จะสงผลใหไดรบั การยอมรับนั้นก็ควรที่จะใหราษฎรเปนผูใหความเห็นชอบกับ
การแกไขเพิ่มเติมดวยการออกเสียงประชามติหรือโดยผานทางผูแทนเปนผูใหความเห็นชอบ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

๑.๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการใชกําลังเขายึดอํานาจรัฐหรือการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติหรือรัฐประหาร การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้ ผูทําการปฏิวัติ
หรือรัฐประหารอาจยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับหรือแตบางสวนก็ได ทัง้ นี้ เพราะการปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร
มีจดุ ประสงคเพือ่ ทีจ่ ะลมเลิกรัฐธรรมนูญโดยไมเคารพวิธกี ารตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนัน่ เอง และ
ผลของการปฏิวตั หิ รือรัฐประหารก็คอื การปรากฏตัวของอํานาจจัดใหมดี งั้ เดิม และอํานาจนีไ้ มมขี อ ผูกพัน
กับกฎหรือขอบังคับสูงสุดทีม่ อี ยูก อ น กลาวคือ มีอสิ ระเต็มทีใ่ นการวางรูปแบบการปกครองและเงือ่ นไข
ตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แมวา บทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญจะบัญญัติใหเปนอํานาจ
ขององคกรทีม่ อี าํ นาจในการทีจ่ ะแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
โดยไมไดกลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนที่เขาใจไดวา
ในการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น องคกร
ผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมยอมไมอาจใชอํานาจที่ไดรับมานี้
เกินเลยไปถึงขนาดทีจ่ ะเปลีย
่ นแปลงหรือลมลางหลักการ
พื้นฐานอันเปนสาระสําคัญของตัวบทบัญญัติท้งั หลาย
ของรัฐธรรมนูญหรือทําลายสถาบันตาง ๆ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
ไดกอ ตัง้ ขึน้

๑.๒ ขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๑.๒.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในกรณีเชนนีไ้ มไดเปนอํานาจทีไ่ มมขี อบเขตจํากัด
แตอยางใด หากแตตองตกอยูภายใตขอจํากัดแหงรัฐธรรมนูญนั้นเอง กลาวคือ แมวาบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญจะบัญญัตใิ หเปนอํานาจขององคกรทีม่ อี าํ นาจในการทีจ่ ะแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยไมได
กลาวถึงขอจํากัดไว แตยอมเปนที่เขาใจไดวา ในการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น องคกรผูมี
อํานาจแกไขเพิ่มเติมยอมไมอาจใชอํานาจที่ไดรับมานี้เกินเลยไปถึงขนาดที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมลาง
หลักการพืน้ ฐานอันเปนสาระสําคัญของตัวบทบัญญัตทิ งั้ หลายของรัฐธรรมนูญหรือทําลายสถาบันตาง ๆ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญไดกอ ตัง้ ขึน้ จนมีผลเปนการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนัน้ เพราะในกรณีเชนนีย้ อ มเทากับวา
องคกรซึง่ มีแตเพียงอํานาจในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ไดแยงชิงอํานาจในการจัดใหมรี ฐั ธรรมนูญมาจาก
องคกรทีไ่ ดสถาปนารัฐธรรมนูญดังกลาวขึน้ และทําหนาทีเ่ ปนองคกรผูม อี าํ นาจจัดใหมรี ฐั ธรรมนูญเสียเอง
ซึ่งก็ไมตางจากกรณีที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและสถาปนาฉบับใหมขึ้นภายหลังการปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากจะตองอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัด
อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนั้น ๆ แลว ยังตองอยูในขอบเขตหรือขอจํากัด ซึ่งอาจแบงได
เปน ๒ ประการ คือ ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา และขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและ
สถานการณ ดังนี้
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๑) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเนื้อหา
กลา วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ อาจมี บ ทบั ญ ญั ติ ห า มมิ ใ ห ม ีก ารแก ไขเพิ ่ม เติ ม
รัฐธรรมนูญดังกลาวทัง้ ฉบับหรือหามมิใหมีการแกไขเพิม่ เติมบางหลักการ เชน หามแกไขเปลีย่ นแปลง
รูปของรัฐหรือรูปแบบการปกครองของประเทศ หรือหามแกไขเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับศาสนาหรือการ
จํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เปนตน ทัง้ นี้ วัตถุประสงคของการหามแกไขเพิ่มเติมเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญในบางประการดังกลาวเกิดขึ้นจากความตองการของผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ในขณะนั้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหลักการที่หามแกไขเพิ่มเติม โดยมีความปรารถนาที่จะ
ปลูกฝงหลักการดังกลาวใหมนั่ คงถาวรตลอดไป กลาวคือ เพื่อทําใหประชาชนเกิดความเคยชินกับ
หลักการดังกลาวและเกิดความนิยมชมชอบในภายหนา
เกี่ยวกับบทบัญญัติหามแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญบางหลักการ
ในรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับนี้ เปนการแสดงถึงความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญอยางหนึ่ง หากกรณีตอ งการแกไขรัฐธรรมนูญดวยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม
หรือแกไขหลักการสําคัญ ๆ ของรัฐธรรมนูญตามวิถีทางประชาธิปไตยแลว ก็ชอบที่จะแกไขใหมี
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ทีม่ าจากการเลื อ กตั ้ง ของประชาชนหรื อ แก ไขให มี วิ ธี ก ารลงประชามติ ใ น
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งก็สามารถถือไดวาประชาชนเปนผูจัดใหมีรัฐธรรมนูญขึ้นใหมนั่นเอง
อยางไรก็ตาม นักกฎหมายอีกฝายหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา การหาม
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนการขัดตอเจตนารมณของระบอบประชาธิปไตย เพราะวาเจาของอํานาจ
อธิปไตยไมวาจะเปนคณะบุคคลหรือประชาชนในยุคสมัยหนึ่ง ยอมไมมีอํานาจที่จะไปจํากัดสิทธิผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยในอนาคต การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองตามเสียงสวนมาก
ของประชาชน ถาหากประชาชนสวนมากในอนาคตประสงคจะวางกฎเกณฑการปกครองในรูปแบบใด
ซึ่งเขาเห็นวาเหมาะสมและเปนผลดีแกประเทศชาติและสวนรวมแลว ก็ชอบที่จะกระทําไดในฐานะที่เปน
เจาของอํานาจอธิปไตยโดยเสรีปราศจากขอผูกมัดหรือขอบังคับใด ๆ การกําหนดขอหามแกไขเพิ่มเติม
สวนหนึ่งสวนใดของรัฐธรรมนูญหรือการหามแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะกลายเปนเครื่อง
ยั่วยุใหมีการเปลี่ยนแปลงโดยการใชกําลังบังคับหรือการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
๒) ขอบเขตหรือขอจํากัดทางดานเวลาและสถานการณ
นอกจากการจํากัดไมใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมในเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญในบางเรือ่ งบางบทบัญญัตมิ าตราแลว
รัฐธรรมนูญบางฉบับอาจหามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวภายในระยะเวลาหนึ่ง
เวลาใดไวดวย ซึ่งขอจํากัดเชนนีจ้ ะพบไดเสมอในรัฐธรรมนูญซึ่งวางระบอบการปกครองอยางใหมทีส่ ุด
ในประเทศ การหามเชนนีม้ ีความประสงคทจี่ ะใหรัฐธรรมนูญนั้นมีอายุยืนยาว มีความเกาแก ทําให
ราษฎรมีความเคยชินและเกิดความเลื่อมใส อันจะสงผลทําใหผทู ่ีคดิ จะแกไขเพิ่มเติมไมกลาทํา เพราะวา
มีคนสนับสนุนการปกครองเชนนีม้ ากขึ้นแลว หรืออาจจะมีการอาจหามมิใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ในบางสถานการณกไ็ ด ซึ่งโดยปกติจะใชในกรณีประเทศตกอยูในสถานการณอนั ตรายหรือถูกครอบครอง
โดยกองทัพตางชาติ เชน รัฐธรรมนูญแหงประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ บัญญัติวา “ในกรณีที่มีกองทัพ
ตางชาติเขามายึดครองประเทศ การแกไขรัฐธรรมนูญไมอาจมีข้นึ ได” เปนตน อยางไรก็ตาม แนวโนมของ
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รัฐธรรมนูญในปจจุบนั ไดปฏิเสธไมยอมรับรูห ลักเรือ่ งการหามมิใหแกไขรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งแลว ในทางกลับกันยังไดบัญญัติขอความไวในทางตรงกันขาม กลาวคือ นอกจากจะสามารถ
แกไขเพิม่ เติมไดทกุ โอกาสแลว ยังบัญญัตใิ หมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทุก ๆ ชวงระยะเวลาใดเวลาหนึง่
เสียดวย
๑.๒.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกําหนด
โดยเหตุที่เมื่อมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ผูที่ทําการปฏิวัติหรือรัฐประหาร
สําเร็จมักจะถือวามีฐานะเปนรัฐาธิปตยและสงผลทําใหรัฐธรรมนูญฉบับที่ใชบังคับอยูในขณะทําการ
ปฏิวตั หิ รือรัฐประหารเปนอันสิน้ ผลหรือถูกยกเลิกไป กอใหเกิดอํานาจจัดใหมดี งั้ เดิมขึน้ ใหม เปนผูท าํ การ
ปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร ดังนัน้ จึงมีผลทําใหผทู าํ การปฏิวตั หิ รือรัฐประหารมีอสิ ระเต็มทีใ่ นการวางรูปแบบ
การปกครองและวางเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญที่จะจัดทําขึ้นใหมโดยไมจําตองอยู
ภายใตขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับเดิม เนื่องจากมิใชเปนการแกไขเพิ่มเติมโดยอาศัย
หลักเกณฑในการแกไขเพิม่ เติมของรัฐธรรมนูญซึง่ เปนเพียงอํานาจทีไ่ ดรบั มาจากรัฐธรรมนูญอันจะตอง
ตกอยูภายในขอบเขตหรือขอจํากัดของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแตอยางใด
จะเห็ น ได ว า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ถาวรทุ ก ฉบั บ ได มี ก าร
บัญญัตบิ อกวิธกี ารแกไขเพิม่ เติมตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญ
จะกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไววาจะตองกระทําโดย
วีธกี ารพิเศษยิง่ กวากฎหมายธรรมดา

๒. รูปแบบและวิธก
ี ารแกไขเพิม
่ เติมรัฐธรรมนูญของไทยตัง้ แตอดีต
จนถึงปจจุบัน

ในทีน่ ใ้ี ครขอแบงรูปแบบและวิธกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยออกเปน ๒ รูปแบบ
คือ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว และกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได
มีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังนี้
๒.๑ กรณีที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว
นับแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมาจนถึง
การประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘
ของประเทศไทยนัน้ จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญฉบับถาวรทุกฉบับไดมกี ารบัญญัตบิ อกวิธกี ารแกไขเพิม่ เติม
ตนเองไวเสมอ โดยสวนใหญจะกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไววาจะตองกระทําโดยวีธีการพิเศษยิ่งกวา
กฎหมายธรรมดา ซึ่งบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยดังกลาวจะมีกระบวนการที่มี
ลักษณะคลาย ๆ กันแทบทั้งสิ้น โดยอาจแบงกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมไดเปน ๓ ขั้นตอน และ
ในแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญโดยสรุปคือ
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๒.๑.๑ ขั้นตอนการริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๑) องคกรที่มีอํานาจริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหคณะรัฐมนตรีและสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรเปนผูมอี าํ นาจริเริม่ หรือนําเสนอใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ สวนสมาชิกวุฒสิ ภา
จะมีอ ํา นาจริ เริ ่ม หรื อ นํา เสนอได ก็ แ ต โ ดยการเสนอญั ต ติ ร ว มกั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ทั้ ง นี้
มีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ เทานัน้ ทีก่ ําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอญัตติไดโดยไมตองเสนอรวมกับ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปน
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหสิทธิแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน สามารถ
เสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
๒) หลักเกณฑในการริเริ่มหรือนําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดหลักเกณฑวาญัตติขอแกไข
เพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม และตั้งแตมีการประกาศใชบังคับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ จนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญของไทยไดกําหนดหลักเกณฑวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอหรือรวมเสนอญัตติ
ดังกลาวไดตอ เมื่อพรรคการเมืองที่ตนสังกัดมีมติใหเสนอไดเทานั้น ซึ่งหลักเกณฑดงั กลาวรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมกี ารตัดออกไป นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดกาํ หนดหลักเกณฑหรือขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมวา
ญัตติท่มี ีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ยังคงหลักเกณฑหรือขอจํากัดในการแกไขเพิ่มเติมดังกลาวไวดังเดิม
๒.๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญจะกําหนดใหรัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจ
ดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดหลักเกณฑในการดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมวาให
กระทําเปน ๓ วาระ ซึ่งรัฐธรรมนูญแตละฉบับไดกาํ หนดจํานวนคะแนนเสียงที่เห็นชอบดวยในแตละวาระ
ไวแตกตางกันดังนี้
๑) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๓ สวนวาระที่ ๒ ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ ไดแก รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙
๒) ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดในวาระที่ ๑ ใหถอื เอาเสียงขางมากเปนประมาณ ในวาระที่ ๒ และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในวาระที่ 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
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
๔) กําหนดใหมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมไมตํ่ากวา
๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
การจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผานมาของ
ประเทศไทยนั้น โดยส ว นใหญ มัก จะเกิ ด ขึ้น จากความ
ตองการของบุคคลหรือกลุม
 บุคคลทางการเมืองเทานัน
้
รวมทั้ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารในการยกร า งหรื อ จั ด ทํ า
รัฐธรรมนูญก็ไมไดพยายามสรางความรูความเขาใจให
กับประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
อยางแทจริง

๒.๑.๓ ขั้นตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
องคกรในการตัดสินใจวาจะเห็นชอบใหมีการออกใชเปนรัฐธรรมนูญนั้น
รัฐธรรมนูญของไทยแทบทุกฉบับจะกําหนดใหรฐั สภาเปนองคกรทีม่ อี าํ นาจสิทธิขาด มีรฐั ธรรมนูญเพียง
๓ ฉบับเทานั้น ที่ใหอํานาจการตัดสินใจแกประชาชนรวมกับรัฐสภา กลาวคือ เมื่อรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิม่ เติมรัฐสภาไดใหความเห็นชอบดวยในการทีจ่ ะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญแลว ถาพระมหากษัตริยเ ห็นวา
การแกไขเพิ่มเติมกระทบถึงประโยชนไดเสียของชาติหรือประชาชนก็อาจใหมีการออกเสียงประชามติ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นได โดยทั้งนี้เปนไปตามพระราชดําริเห็นสมควร ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของไทยโดยสวนใหญ
ไดกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งแบบไมเด็ดขาด กลาวคือ เมื่อนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท รงลงพระปรมาภิไธย หากพระมหากษัตริยไ มทรงเห็นชอบดวย
และพระราชทานคืนมา หรือเมื่อพนกําหนดเวลาแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาอาจมีมติยืนยันได
๒.๒ กรณีที่รัฐธรรมนูญมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ดังที่ไดกลาว
แลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสวนใหญจะมีบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว แตมี
รัฐธรรมนูญจํานวน ๖ ฉบับ ทีม่ ไิ ดมบี ทบัญญัตบิ อกวิธกี ารแกไขเพิม่ เติมตนเองไว โดยจะพิจารณาเห็นไดวา
ลวนแลวแตเปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือธรรมนูญการปกครองที่ตราขึ้นภายหลังการทําปฏิวัติ
หรือรัฐประหาร ซึ่งผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารไดจัดทําขึ้นโดยมุงหมายที่จะใชเพียงชั่วคราวระหวาง
การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวร ดังนั้น จึงมิไดมีบทบัญญัติบอกวิธีการแกไขเพิ่มเติมตนเองไว ไดแก
พระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ธรรมนูญการปกครอง
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เกร็ดกฎหมายนารู

ราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

๓. ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแก ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ของไทยในอนาคต

การจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีผ่ านมาของประเทศไทยนั้น โดยสวนใหญมักจะ
เกิดขึ้นจากความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลทางการเมืองเทานั้น รวมทั้งรูปแบบและวิธีการ
ในการยกรางหรือจัดทํารัฐธรรมนูญก็ไมไดพยายามสรางความรูความเขาใจใหกบั ประชาชนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง ดังนั้น มีความเห็นวาในอนาคตอันใกลนี้ หากประเทศไทย
จะมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมทีม่ ีลักษณะเปนสัญญาประชาคมอยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทํา
ขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญอันประกอบดวยสมาชิกซึ่งมาจากตัวแทนของประชาชนและจะตองมีการ
ออกเสียงลงประชามติตามรูปแบบและวิธีการในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว รูปแบบ
และวิธีการในการจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีจ่ ะบัญญัติอยูใ นรัฐธรรมนูญทีไ่ ดจัดทําขึ้นใหม
ดังกลาว ควรที่จะใหมสี ว นสัมพันธกบั ประชาชนดวยเชนกัน ไมวา จะเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทั้งฉบับหรือการแกไขเพิ่มเติมแตบางสวน กลาวคือ
๓.๑ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
โดยที่สังคมแบบวิถีประชาธิปไตยที่ถูกตองตามแบบนานาอารยประเทศนั้น ยังมิได
ฝงหยัง่ ลึกในสังคมของประเทศไทยเทาทีค่ วร จึงอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนทีจ่ ะตอง
มีการจัดทําหรือแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับเพือ่ ใหมคี วามสอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอีก ดังนั้น ในรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ีจะจัดทําขึ้นจึงควรเปดโอกาสใหมี
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไวดว ย เพื่อเปดโอกาสใหมีการแกไขเพิ่มเติมไดตามวิถที างที่กาํ หนด
ไวในรัฐธรรมนูญหรือมีขึ้นไดเมือ่ มีขอเรียกรองจากประชาชนโดยสวนใหญของประเทศ ทั้งนี้ โดยที่
ไมจาํ ตองมีการถกเถียงหรือวิพากษวจิ ารณกนั อีกวา รัฐธรรมนูญไดบญ
ั ญัตไิ วแตเพียงวิธกี ารในการแกไข
เพิ่มเติมเทานัน้ จะมีการแกไขเพิ่มเติมทัง้ ฉบับไดหรือไม หรือถาจะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ
จะตองมีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเพื่อใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อบัญญัติวิธีการ
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับถาวรตอไปเทานั้น นอกจากนี้ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวนนั้นมีสาระสําคัญทีแ่ ตกตางกัน เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติม
ทั้งฉบับจําเปนตองอาศัยความรอบคอบอยางสูง ฉะนั้นจึงควรมีรปู แบบและวิธกี ารที่แตกตางออกไปจาก
การแกไขเพิ่มเติมแตเพียงบางสวน
โดยมีความเห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ผูมีอํานาจในการริเริ่มหรือ
นําเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ควรใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี โดยมีเงื่อนไข
วาจะตองขอประชามติจากประชาชนเสียกอน วาตองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับหรือไม
โดยการออกเสียงประชามติดังกลาวจะตองระบุหลักการสําคัญทีต่ องการแกไขเพิ่มเติมใหประชาชน
ไดทราบ กับทั้งตองกําหนดกรอบไววาเรื่องใดหรือหลักการสําคัญใดที่จะตองคงไว และในคําตอบ
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ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนาคต

ตองกําหนดดวยวาหากประชาชนไมเห็นดวยกับการที่จะแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จะกลับ
ไปใชรัฐธรรมนูญฉบับเดิมตอไป และหากประชาชนเห็นดวยจะมีการดําเนินการตอไปอยางใด ทั้งนี้
ในกรณีทปี่ ระชาชนมีมติเห็นชอบดวยกับการทีจ่ ะแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ มีความเห็นวาควรนํา
รูปแบบและวิธีการในการจัดทําหรือยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ กลาวคือ กําหนดใหมี
“สภารางรัฐธรรมนูญ” เพื่อมาทําหนาที่ยกรางหรือจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
๓.๒ กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางสวน
เมื่อประเทศไทยมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมที่มีลักษณะเปนสัญญาประชาคม
อยางแทจริง เนื่องจากไดจัดทําขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญและผานการออกเสียงลงประชามติแลว
รูปแบบและวิธกี ารในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีจ่ ะบัญญัตอิ ยูใ นรัฐธรรมนูญทีไ่ ดจดั ทําขึน้ ใหมดงั กลาว
ควรที่จะมีกลไกในการรักษารัฐธรรมนูญดังกลาวใหมีความสอดคลองกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ โดยการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองกระทําไดยากหรือจะตองกระทําโดยวิธีพิเศษ
ทีแ่ ตกตางจากกฎหมายธรรมดา แตทงั้ นีจ้ ะตองไมเปนการยากจนเกินไป และจะตองกําหนดใหประชาชน
ไดเขามามีสว นรวมมากทีส่ ดุ ดวย ทัง้ นี้ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญบางสวนอาจจะแบงออกไดเปน ๒ วิธี
คือ วิธีพิเศษและวิธีธรรมดา เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับความสําคัญของเนื้อหาสาระของบทบัญญัติ
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติม
เปนกรณีทน่ี ายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้
เปนขอสาระสําคัญที่กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือ
ประชาชน อันเสมือนหนึง่ เปนการเสนอเพือ่ ใหมกี ารแกไขเพิม
่ เติมทัง้ ฉบับ
ก็ใหนาํ วิธกี ารในการแกไขเพิม
่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับมาใชบงั คับ

๓.๒.๑ วิธีพิเศษ
ใชในกรณีการแกไขเพิ่มเติมในหลักการอันเปนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
กลาวคือ เปนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นวาขอเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น เปนขอสาระสําคัญ
ที่กระทบถึงประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน อันเสมือนหนึ่งเปนการเสนอเพื่อใหมี
การแกไขเพิ่มเติมทั้งฉบับ ก็ใหนําวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาใชบังคับ กลาวคือ
จะตองนําหลักการดังกลาวนัน้ ไปขอประชามติจากประชาชนกอน วาตองการแกไขหลักการดังกลาวนัน้
หรือไม หากประชาชนไมเห็นชอบดวยก็ใหถอื วาขอเสนอขอแกไขเพิม่ เติมหลักการดังกลาวเปนอันตกไป
หากประชาชนเห็นชอบดวยก็ใหนาํ รูปแบบและวิธกี ารในการจัดทําหรือยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใช
บังคับโดยอนุโลม
๓.๒.๒ วิธีธรรมดา
ใชในกรณีทวั่ ๆ ไป โดยกําหนดใหมหี ลักเกณฑในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ
การแกไขเพิม่ เติมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไมวา จะเปนองคทมี่ อี าํ นาจในการเสนอญัตติ หลักเกณฑ
ในการเสนอญัตติใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ และขัน้ ตอนการดําเนินการในการแกไขเพิม่ เติมทีจ่ ะ
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เกร็ดกฎหมายนารู

ตองกระทําเปน ๓ วาระ โดยในวาระที่ ๑ และ ๓ ใชเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของรัฐสภา สวนในวาระที่ ๒ ใชเสียงขางมากธรรมดา และในขั้นตอนการตัดสินใจที่จะแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญนั้น ควรกําหนดวาเมื่อผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลวจะตองใหมกี ารออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนเปนผูพ ิจารณาวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นไดเปนไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
หรือของประชาชนหรือไม และทําใหเนื้อหาของรัฐธรรมนูญทีไ่ ดจากการแกไขเพิ่มเติมมีลักษณะเปน
สัญญาประชาคมเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมดวย

๔. บทสรุป

สภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในปจจุบนั อาจมีสาเหตุมาจากการทีส่ งั คมแบบวิถปี ระชาธิปไตยทีถ่ กู ตองตามแบบนานาอารยประเทศนัน้
ยังมิไดฝง หยั่งลึกในสังคมของประเทศไทยเทาที่ควร และสภาพดังกลาวอาจจะดํารงอยูตอ ไป ในสังคมไทย
ซึ่งอาจทําใหในอนาคตประเทศไทยยังมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําหรือแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ทัง้ ฉบับเพื่อใหมีความสอดคลองกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอีก
ดังนั้น ขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของไทยในอนาคตดังกลาว จึงเปน
อีกแนวทางหนึ่งทีค่ วรมีการพิจารณาในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ เพื่อเปนชองทางใหมี
การแกไขเพิ่มเติมไดตามวิถที างที่กาํ หนดไวในรัฐธรรมนูญและปองกันการถกเถียงหรือวิพากษวจิ ารณกนั
ในประเด็นวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไดหรือไม.
เอกสารอางอิง
• พรณรงค ศรีตระกูล. กระบวนการจัดทําและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
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.
• สมภพ โหตระกิตย. คําสอนปริญญาตรี : กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พระนคร : นําเซียการพิมพ. ๒๕๑๒.
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คำคม

ติธรรมนี้เราจะเพียงคิดวาเราทำดวยความ
“ ยุความยุ
ติธรรมเทานั้นไมเพียงพอ ควรจะทำใหปราศจาก

“

ความสงสัยและความกังขาทั่วไป

(Lord Gordon Hewart, ใน ศาสตราจารย จิตติ ติงศภัทิย,
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, ๒๕๒๔)
(จากหนังสือภาษิตและวาทะคำคมทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พ.วัสโภ และ ช.ชาคริต น. ๙๙)
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“The Referendum Overview:
ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
(ตอนที่ ๑)

ความนํา

ภายใตบริบทของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบนั
การออกเสียงประชามติ (Referendum)๑ นับเปนวิถีทางการแสดง
เจตจํานงของประชาชนประการหนึ่งทีม่ ีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อทีจ่ ะ
หยัง่ ทราบถึงการตัดสินใจของประชาชนในประเด็นทีอ่ งคภาวะผูใช
อํานาจปกครองรัฐไดมีการตั้งถามขึ้น ซึ่งเห็นไดชัดเจนวากระบวนการ
เช น นี ้เ ป น ไปตามหลั ก การปกครองแบบประชาธิ ป ไตยทางตรง
(Direct democracy) ทีเ่ กิดขึ้นและคลี่คลายมาสูปจจุบันนับตั้งแต
คําวา “Democracy”๒ อันหมายถึงการปกครองโดยพลเมืองไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมไดเกิดขึ้นในยุคกรีกและโรมันโบราณ
อยางไรก็ตาม รูปแบบการมีสวนรวมตัดสินใจทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม (Modern direct democracy) นัน้
มีความแตกตางจากรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง
ในยุคกรีกและโรมันโบราณ ที่เปนการใชอาํ นาจการปกครองตนเองรวมกัน
ของพลเมือง โดยการรวมเสนอประเด็น อภิปรายโตแยง และออกเสียง
ตัดสินใจทางการเมืองของนครรัฐภายในสภาประชาชน แตกรณีของ
การออกเสียงประชามติ ซึ่งถือเปนรูปแบบของการใชอาํ นาจตัดสินใจ
ทางการเมืองของพลเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหมนั้น
เปนกลไกหรือสถาบันทางการเมืองที่ดํารงอยูในฐานะสวนหนึ่งของ
ระบบการเมืองการปกครองแบบตัวแทน๓ ซึ่งหมายถึง กระบวนการ
ของระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยยังเปนของพลเมืองแตดวย
ขอจํากัดนานาประการภายใตบริบทที่แตกตาง ประกอบกับกาลเวลา
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 ].
๑
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ที่ผา นลวงไป ผูแ สดงออกทางการเมืองไดกลายเปนตัวแทนที่ประชาชนไดมอบหมายใหขบั เคลื่อนระบบ
การเมืองการปกครองแทน กลายเปนรูปแบบการเมืองการปกครองที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน”
ภายใต ร ะบบการเมื อ งประชาธิ ป ไตยแบบ
ตัวแทน การออกเสียงประชามติมีบทบาทในฐานะ
เปนกลไกเสริมสรางการมีสว นรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งมีเปาหมายในการเพิ่มชองทางสําหรับ
ให ป ระชาชนมี โ อกาสร ว มแบ ง สรรการใช อํ า นาจ
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งจาก
นักการเมืองได ดวยเหตุน้ี นักวิชาการจึงเรียกระบอบ
การปกครองแบบตั ว แทนที ่ป ระชาชนมี ส  ว นร ว ม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงควบคูไ ปพรอมกันในชื่อตาง ๆ กันเชน “ประชาธิปไตยกึ่งทางตรง”
(Semi-direct democracy) หรือ “ประชาธิปไตยแบบผสม” (Hybrid democracy)๔ หรือ
“การปกครองซึ่งราษฎรใชอํานาจอธิปไตยเกือบโดยตรง”๕ ซึ่งการเรียกขานทั้งหมดแสดงความหมาย
ในถอยคําที่ชัดเจนและเจาะจงถึงลักษณะเฉพาะดังไดแสดงขางตน
ในบทความนี้ จะไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติในหลายมิติ ไดแก ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ความหมาย หลักการพืน้ ฐานอันเปนลักษณะสําคัญ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ และผลบังคับของการออกเสียง
ประชามติที่มีตอรัฐ ดังนี้
ทฤษฎีเรื่องอํานาจอธิปไตยภายใน : ประชามติคือเจตจํานงขององคอธิปตย๖

หากพิจารณาคําวา “รัฐ” ยอมพบวามีมมุ มองแบงออกไดเปน ๒ มิติ กลาวคือ ในมิตทิ ่รี ฐั มีสถานะ
เปนองคภาวะหนึ่งในระบบการเมืองระหวางประเทศซึ่งดํารงอยูไ ดดว ย “อธิปไตยภายนอกรัฐ” เปนอิสระ
ระหวางกัน และในมิติประการตอมา เมื่อพิจารณาถึงระบบการปกครองภายในของรัฐเหลานั้นแลว
จะเห็นไดวา ทุกรัฐยอมมี “อํานาจอธิปไตยภายในรัฐ” ซึ่งเกี่ยวกับการจัดแจงการใชอํานาจในรัฐ
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.
๔
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และการกําหนดความชอบดวยกฎหมายของการกระทําโดยองคกรของรัฐอยูเสมอ ซึ่งอํานาจอธิปไตย
ภายในรัฐนี้จะนําไปสูก ารพิจารณาความเปนมาของแนวคิดในการออกเสียงประชามติ ดังจะกลาวตอไป
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 จึงกอใหเกิดแนวคิดทีว่ าอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชนโดยสวนเทากัน อันมีขอความคิดตามมาประการหนึ่งวา การตัดสินของผูปกครอง
รัฐที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจอธิปไตยจะตองปรึกษาและสอบถามพลเมืองของรัฐนั้นเสียกอน
ซึ่งสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยทางตรง อันเปนหลักการพื้นฐานที่นาํ ไปสูแ นวคิด
ในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ (Referendum)๘
• ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (La souveraineté nationale)
หนึ่งในนักปรัชญาที่ไดกลาวถึงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ไดแก “Siéyés”
ซึ่งกลาววา ประชาชนมิไดเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แตละสวนแยกออกจากกันได แตมองวาอธิปไตย
เปนของชาติ ซึ่งหมายความถึงการรวมตัวกันของประชาชนทั้งหมด ประชาชนแตละคนไมมีสิทธิทจี่ ะ
เขารวมใชอํานาจอธิปไตยในนามสวนบุคคลไดเลย แตมีสิทธิและหนาทีใ่ นการเลือกตั้งตัวแทนของตน
เพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยในนามของชาติเทานั้น ไมใชเปนผูแทนของประชาชน ซึ่งแนวคิดเชนวานี้
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางออม
อยางไรก็ตาม การที่จะใชระบอบประชาธิปไตยทางตรงอยางเดียวนั้น นาจะเปนไปไดในรัฐที่
มีประชากรไมมากในยุคอดีต เชน นครรัฐกรีกโบราณ ดังนั้น รูปแบบการปกครองที่เปนไปได
ในยุคปจจุบนั ยอมไดแก ประชาธิปไตยแบบมีผแู ทน (La démocratie représentative) โดยมีรปู แบบ
ของประชาธิปไตยโดยตรงเปนสวนเสริม ซึ่งเรียกวา ประชาธิปไตยแบบกึ่งโดยตรง (La démocratie
semi-directe) อันเปนการผสมผสานแนวคิดของทั้งสองทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยขางตน
เขาดวยกัน
ดังนั้น ในปจจุบันจึงพบวา ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แบบมีผูแทนหรือโดยออม ก็ยังปรากฏวามีการกําหนดหลักการอันมีที่มาจากแนวคิดประชาธิปไตย
ทางตรงไวในรัฐธรรมนูญอยูหลายประการ เชน การออกเสียงประชามติ การเขาชื่อเสนอกฎหมาย
การยื่นคํารองถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ทฤษฎีอันเปนรากฐาน
ของแนวคิ ด ในการจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ก็ คื อ “ทฤษฎี อํ า นาจอธิ ป ไตย” ภายใน
ทั้งสองประการที่ไดรับการพัฒนาและผสมผสานใหสอดคลองกับบริบทของรัฐสมัยใหมนั่นเอง
ดูเพิ่มเติม เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ ฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”,
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๘), หนา ๑๔๖-๑๕๖.
๘
ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๔๗ – ๑๕๑.
๗
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ความหมายของคําวา “การออกเสียงประชามติ” และหลักการพื้นฐาน
“การออกเสียงประชามติ” หมายความวาอยางไร

“การออกเสียงประชามติ” หรือ “Referendum” มีทมี่ าจากคําในภาษาละติน คือ
“ad referendum” อันเปนศัพททใี่ ชกันในทางการเมือง มีความหมายวา “การใหสัตยาบัน”๙
จึงอาจพิจารณาความหมายเบือ้ งตนไดวานาจะหมายถึง 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”
ซึง่ สรุปความจากความหมายทั้งสองไดวา “referendum” หมายถึง กระบวนการ
และขั้นตอน ตลอดจนผลมติ จ ากกระบวนการในการนํ า เสนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไขเพิ ่ม เติ ม
รางกฎหมาย หรือประเด็นสําคัญเกี่ยวดวยสาธารณชนตอประชาชน เพื่อใหความเห็นชอบ
ในขั้นสุดทายโดยมติมหาชน
การออกเสียงประชามติประกอบดวยหลักการใดบาง

เราสามารถแยกกิจกรรมทางการเมืองที่มีรูปแบบคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ
ที่มีอยูห ลายประการได โดยการศึกษาและทําความเขาใจหลักการพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวยหลัก ๔ ประการ
ไดแก๑๑
๑. การออกเสียงประชามติเปนการขอความเห็นจากประชาชนทัว่ ไป เพื่อใหประชาชนทุกคน
ที่มีสิทธิเลือกตั้งไดแสดงเจตนารมณอยางกวางขวางและทั่วถึง
๒. การออกเสียงประชามติอาจเปนการขอความเห็นจากประชาชนที่มีลกั ษณะเปนการปรึกษา
หรือเปนการขอใหตัดสินชี้ขาดปญหาก็ได
๓. ประเด็นปญหาที่เสนอขอความเห็นจากประชาชนในการออกเสียงประชามตินั้นตองเปน
ประเด็นปญหาที่แทจริง กลาวคือ ตองมิใชประเด็นปญหาเกี่ยวกับปจเจกบุคคล เชน การขอมติกาํ หนด
หรือรับรองบุคคลใด ๆ ใหดํารงตําแหนงทางการเมือง (Plebiscite) และ
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.
๙
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๔. ประเด็นปญหาที่เสนอขอความเห็นจากประชาชนในการออกเสียงประชามติน้นั ตองจัดทํา
ไวเปนหมวดหมู ชัดเจน แนนอน และมีคําตอบสําเร็จรูปใหประชาชนเลือกตอบ
โดยเมื่อพิจารณาหลักการพื้นฐานทั้ง ๔ ประการขางตนแลว จะเห็นไดวามีความแตกตาง
อยางชัดเจนกับกิจกรรมทางการเมืองทีม่ ีความคลายคลึงกับการออกเสียงประชามติ ดังจะกลาว
ในสวนตอไป
รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่มีความคลายคลึงกัน
กับการออกเสียงประชามติ

แมในระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะไดปรากฏรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนประการอื่นทีม่ ีความคลายคลึงกันกับการออกเสียงประชามติ แตพบวา
กิจกรรมเหลานั้นมีความแตกตางกับความหมายที่ไดแสดงไวอยางชัดเจน ในบางประการ ดังนี้
การทําประชาพิจารณ (Public hearing) ๑๒ เปนแตเพียงกระบวนการทีใ่ หประชาชน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นปญหาสําคัญทีม่ ีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐกอนการดําเนินงานของภาครัฐเทานั้น โดยประชาชน
ไมมีบทบาทในการการลงมติเห็นชอบในประเด็นใดดังกลาว
การไตสวนสาธารณะ
(Public inquiry)๑๓ ซึ่งจัดให
มีข้นึ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ประชาชนที่อาจไดรบั ผลกระทบ
จากการกระทําของรัฐอยางหนึ่ง
อยางใด โดยวิธีการไตสวนอยาง
เปดเผยและฟงความจากทุกฝาย
โดยความยุตธิ รรมและปราศจาก
ความลําเอียง เพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐโดยไมมีผลผูกพันใหปฏิบัติตาม เชน การไตสวน
สาธารณะเพือ่ รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในการทีร่ ัฐจะอนุญาตใหเอกชนดําเนินกิจการทีอ่ าจมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ดูเพิ่มเติม วัชรพงษ จําปาวัน, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, พ.ศ. ๒๕๔๑), หนา ๓๘-๓๙. และ วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๒๘-๓๐.
๑๓
ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๓๙-๔๑.
๑๒
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การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยประชาชน (Recall)๑๔ เปนการจัดใหมีการ
ออกเสียงโดยตรงของประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง ใหบคุ คลที่ทําหนาที่เปนผูแ ทนของตนออกจากตําแหนง
อันเปนเรื่องทีม่ ิไดเปนประเด็นปญหาสาธารณะเปนการทั่วไป ทัง้ เกี่ยวของกับการยุติบทบาททางการ
เมืองของปจเจกบุคคลเทานั้น
การออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite)๑๕
ซึ่งเปนเพียงการออกเสียงเห็นชอบเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือหลักการ
อยางใดอยางหนึ่งทีบ่ ุคคลนั้นเสนอขึ้น ซึ่งในอดีต บางประเทศใช
คําวา “Plebiscite” ในความหมายเดียวกันกับคําวา “Referendum”
เชน ในประเทศสวิตเซอรแลนด
การเลือกตั้ง (Election)๑๖ เปนการออกเสียงลงคะแนน
ของประชาชนเชนเดียวกันกับการออกเสียงประชามติ (Referendum)
และการออกเสียงสนับสนุนเฉพาะบุคคล (Plebiscite) แตมีความ
ตางกัน กลาวคือ การเลือกตั้งนั้นเปนการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อที่จะเลือกบุคคลเขาไปดํารงตําแหนงหรือทําการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งตางกับการออกเสียงประชามติ
ทีเ่ ปนการลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอกฎหมาย นโยบาย หรือปญหาสําคัญ
ของประเทศ
ผลของการออกเสียงประชามติ พันธกรณีที่ผูกพันรัฐ?

ผลของการออกเสียงประชามติจะมีสภาพบังคับเปนพันธกรณีผูกพันตอรัฐหรือไมนัน้ ในแตละ
ประเทศยอมมีความแตกตางกันออกไป หากพิจารณาในภาพรวมของนานาประเทศแลว อาจแบงออกได
เปน ๒ ลักษณะคือ การออกเสียงประชามติในทางบังคับ (Binding Referendum) และ การออกเสียง
ประชามติในเชิงหารือ (Consultative Referendum , Advisory Referendum, Non-binding
Referendum) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
• ผลของการออกเสียงประชามติที่มีสภาพบังคับ (Binding Referendum) ยอมผูกพัน
องคกรของรัฐใหตองดําเนินการตามเสียงขางมากของประชาชน โดยไมมีอํานาจในการใชดุลพินิจทีจ่ ะ
ปฏิบัติเปนอยางอืน่ ได เชน หากเปนกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมือ่ มีการออกเสียงประชามติ
นอกจากนี้ การถอดถอนบุคคลโดยประชาชนนี้มิใชประการเดียวกันกับกระบวนการ “Impeachment” อันเปนการ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูง (Impeachment) ที่กระทําโดยฝายนิติบัญญัติ
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “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.
๑๔
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เห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว องคกรของรัฐยอมตองผูกพันตามมติ
เสียงขางมากของประชาชนนั้น ไมวาผลจะออกมาอยางไรองคกรของรัฐก็ตองปฏิบัติตาม โดยผล
ของการออกเสียงประชามติที่มีสภาพบังคับดังกลาว๑๗
• ผลของการออกเสียงประชามติท่ไี มมสี ภาพบังคับ (Non-binding Referendum) สามารถ
จําแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ ผลของการออกเสียงประชามติที่เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกองคกร
ของรัฐ ซึ่งองคกรของรัฐไมจาํ ตองดําเนินการตามเสียงขางมากของประชาชน ไมวา ผลของการออกเสียง
ประชามตินั้นจะออกมาวาประชาชนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับเรื่องที่นํามาใหออกเสียงลงประชามติ
ก็ ตาม และ ผลของการออกเสี ย งประชามติ ที ่อ งค ก รของรั ฐ อาจต อ งแสดงความรั บ ผิ ด ชอบ
ทางการเมือง ซึ่งอาจจําเปนตองแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง ตอเมื่อองคกรของรัฐหรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดใหคํามั่นไววา หากผลของการออกเสียงประชามติออกมาเปนอยางใดแลว
ตนจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง๑๘
ความสงทาย

แนวคิดในการจัดใหมี “การออกเสียงประชามติ” มีทมี่ าจากการผสมผสานกันของ “ทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยภายใน” สําหรับรัฐสมัยใหมทมี่ ีบริบทแตกตางไปจากยุคทีร่ ะบอบประชาธิปไตย
ไดเกิดขึ้นในโลกในยุคกรีกโบราณ ทําใหประชาธิปไตยในปจจุบันมีระบบการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยตรงของประชาชนขึ้นภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทน ในฐานะที่เปนกลไก
เสริมสรางระบบการปกครองใหมีชองทางสําหรับประชาชนในการตัดสินใจรวมกับรัฐและเปนไป
โดยสอดคลองกับเจตนารมณของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ดังเชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)
อันมีความสําคัญในฐานะที่เปนกฎหมายสูงสุดทีจ่ ะมีบทบัญญัติ สงเสริม รับรอง และคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของ “ประชา” ที่จะพิจารณาและมอบ “มติ” อันจะมีผลตออนาคตของตนเองและสังคม
ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดในตอนตอไป

๑๗
๑๘

ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๙๖-๑๒๒.
ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนา ๑๒๒-๑๓๗.
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คำคม

รับอนุญาตใหตั้งศาลเตี้ยชำระความเองเพื่อลางแคน
“ ไมตัมวบุีบคุคคลซึคลใดจะได
่งทำรายตน 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)

๑๘๒
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กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีภารกิจหลักในการสงเสริม เผยแพรและ
ประชาสัมพันธดานสิ่งแวดลอม ใหบริการขอมูล ขอสนเทศดานสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยีตาง ๆ
ในฐานะศูนยขอมูลขอสนเทศดานสิ่งแวดลอม สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการสงวน
บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่งิ แวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน
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สถาบั น วิจ ัย และพัฒ นาอั ญ มณี แ ละเครื ่อ งประดั บ แห ง ชาติ
(องค ก ารมหาชน) จั ด ตั ้ง ขึ ้น ตามพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั ้ง สถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖
สถาบันมีช่อื โดยยอวา สวอ. และมีช่อื ภาษาอังกฤษวา The Gem and Jewelry
Institute of Thailand (Public Organization) (GIT) โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันดานการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูท ีส่ นใจสามารถใช ร ะบบฐานข อ มูล ออนไลน ท นี ่ ำเสนอข อ มู ล ด า น
การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งมีขอ มูลเชิงลึกดานตาง ๆ ในอุตสาหกรรม
อัญ มณี แ ละเครื อ่ งประดั บ สู ส าธารณชนมาเผยแพร รวมถึ ง มี เ กร็ ด ความรู 
สีสันอัญมณี ศูนยตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ และพิพิธภัณฑอัญมณี
และเครื่องประดับอีกดวย

๑๘๔
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www.ipsr.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกอกำเนิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
คณะสาธารณสุขศาสตร โดยใชชื่อวา “ศูนยวิจัยประชากรและสังคม” และตอมาไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ใหเปน
“สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” มีสถานภาพเทียบเทาคณะ ๆ หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีภารกิจหลัก คือ งานศึกษาวิจยั เพื่อสรางความรูทางดานประชากรและสังคมอยางตอเนื่อง
งานสอนและฝกอบรมเพื่อสรางคนใหมีความรูทางดานการวิจัยประชากรและสังคม โดยเปดการเรียน
การสอนทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และงานบริการวิชาการ โดยการนำความรูและ
ประสบการณตามความถนัดของสถาบันฯ ขยายผลออกไปเพื่อสรางสังคม ทั้งดวยการจัดฝกอบรมระยะสั้น
การเผยแพรความรูขา วสารดานประชากรและสังคมในรูปแบบตาง ๆ และการเปนที่ปรึกษาแกหนวยงาน
อื่น ๆ ดวย
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www.tiins.com

สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความรวมมือของสมาคมประกัน
วินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย
(ปจจุบนั คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย) โดยมีเจตนารมณรวมกันทีจ่ ะสรางสถาบันการศึกษาดานการ
ประกันภัยขึน้ เพื่อพัฒนาและสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
แกบุคลากรของธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยรวมถึงประชาชนผูใชบริการ
ประกันภัย และในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดจดทะเบียนสถาบันเปนนิติบุคคลใชชื่อวา
“บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” ซึ่งเปนชื่อยอในภาษาอังกฤษของสถาบันประกันภัยไทย
วา Thailand Insurance Institute
สถาบันประกันภัยไทยในนามของ “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” เปนเว็บไซต
ที่ใหความรูและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย การใหบริการจัดอบรม
แกหนวยงานที่สนใจ ทีส่ ำคัญคือการขยายความรวมมือทางการศึกษาอบรม
กับหนวยงานและองคกรตาง ๆ เชน การเปนพันธมิตรกับ Australian and
New Zealand Institute of Insurance and Finance ในการเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพการประกันวินาศภัยเปนภาษาไทย และการเปนผูแ ทน
พิเศษในประเทศไทยของ LIMRA และ LOMA เปนตน
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