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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ารปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครอง
ที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจ

อธิปไตย (Sovereignty) เปนของประชาชน๑ ดังนั้น สิ่งสำคัญ
ท่ีสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือจะตองมีการเปดโอกาส
ใหประชาชนไดมีสวนรวม (participation) ในการปกครอง 
ดงัคำกลาวของประธานาธิบด ีอบัราฮมั  ลนิคอลน ของสหรัฐอเมริกา 
ที่เมืองเกตตีสเบิรก เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๖ อันถือ
เปนคำกลาวท่ีเปนประวัติศาสตรและรากแกวของประชาธิปไตย 
ที่วา “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน”๒ ซึ่งการมีสวนรวม

ในการปกครองของประชาชนที่ถือวาเปนประชาธิปไตยมากที่สุดนั้น 
คือการใหประชาชนสามารถใชอำนาจอธิปไตยไดโดยตรงดวยการ
แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในปญหาทุก ๆ เรื่องไดดวยตนเอง 
อันจะทำใหการบริหารบานเมืองหรือการดำเนินกิจการตาง ๆ 
เปนไปตามความประสงคของประชาชนสวนใหญอยางแทจริง แตใน
สภาพของสังคมโลกปจจุบันนั้นการที่จะใหประชาชนทุกคน
ที่มี เปนจำนวนมากใชอำนาจอธิปไตยโดยตรงรวมกันในการ
แสดงความคดิเหน็และตดัสนิใจในปญหาทกุ ๆ  เรือ่งยอมเปนไปไดยาก 
ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองใหประชาชนใชอำนาจอธิปไตย
โดยทางออมดวยวิธีการ “เลือกตั้ง” โดยการมอบอำนาจใหบุคคล
ที่ เห็นวามีความเหมาะสมเปนผูใชอำนาจอธิปไตยนั้นแทนตน 
ดวยเหตุนี้ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” จึงเปนสิทธิทางการเมือง
ขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนสำหรับประเทศที่ปกครองดวย

ในการปกครองของประชาชนท่ีถือวาเปนประชาธิปไตยมากที่สดนั้น

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 ในระบบกฎหมายไทย”
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  ๑ บทสัมภาษณ วรเจตน  ภาคีรัตน ,อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓, วารสารจุลนิติ ป ๗ ฉบับที่ ๖ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๓ หนา ๒๖.
  ๒ มั่น  พัธโนทัย, “คำคมประชาธิปไตย”, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยการพิมพ, ๒๕๒๙), หนา ๙.
  ๓ เฉลิมเดช  เกษตรสมบูรณ, “หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับสภาพบังคับของบุคคลที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทย”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หนา ๑.
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ระบอบประชาธิปไตยในการที่จะเขามีสวนรวมในกระบวนการสรางเจตนารมณ
ของรัฐ ในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของอำนาจอธิปไตยอันเปนอำนาจสูงสุดของรัฐ๔ 

โดยหลักการแลวการที่จะใหสิทธิเลือกตั้งแกพลเมืองของตนภายใตขอจำกัด
ใดนั้นจะขึ้นอยูกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของรัฐเปนสำคัญ และ
จะเหน็ไดวาพฒันาการทางการเมอืงของ “สทิธเิลอืกต้ังของพลเมอืง” ของประเทศตาง ๆ  
ในโลกนี้ ลวนแลวแตเปนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการตอสูทางชนชั้นระหวางประชาชน
และผูปกครอง๕ โดยในระยะเริ่มแรกประชาชนไมมีสิทธิเลือกตั้งใด ๆ เลย ตอมา
มีประชาชนเพียงบางกลุมหรือเพียงสวนนอยเทาน้ันที่จะมีสิทธิเลือกต้ังเน่ืองจาก
มีขอจำกัดในการมีสิทธิหลายประการ และจากพัฒนาการของการใชสิทธิเลือกตั้ง
ไดสงผลทำใหขอจำกดัดงักลาวไดลดนอยลงเรือ่ย ๆ  และทำใหประชาชนมสีทิธเิลอืกตัง้
เพิม่มากข้ึน อยางไรก็ตาม แมประชาชนจะมีสทิธเิลอืกต้ัง แตกอ็าจจะถูกเพิกถอนสิทธ ิ
หรอืถกูจำกดัสิทธเิลอืกตัง้ไดเชนกนั๖ ถาหากไดกระทำในสิง่ทีไ่มถกูตอง และเหมาะสม 
หรือไมสมควร ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญกำหนดไวเทานั้น และจะกระทำไดเทาที่จำเปน โดยมีเงื่อนไขวาการจำกัด
สิทธิดังกลาวจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธินั้นไมได๗ 

หากพจิารณาบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
จะเห็นวาไดมกีารบัญญตัเิก่ียวกับเร่ืองคุณสมบัตขิองบุคคลผูมสีทิธเิลอืกต้ัง และลักษณะ
ของบคุคลซึง่ตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้ไวในมาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ และไดบญัญตัิ
เก่ียวกับ “เหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง” ของบุคคลไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ 
โดยกำหนดใหเปนอำนาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ศาลฎกีา หรอืศาลรฐัธรรมนญู 
แลวแตกรณี เปนองคกรที่มีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งจากบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาวน้ัน ไดเปนที่ปรากฏวาในปจจุบันมีประเด็น
ที่เปนปญหาขอถกเถียงกันอยางกวางขวางในทางวิชาการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมหรือความไดสัดสวนของเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกับ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งฝายหน่ึงมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
ตามหลกัการของรฐัธรรมนญูมคีวามเหมาะสมแลว โดยเฉพาะการกำหนดโทษเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งการยุบพรรคการเมือง 

 ๔ วัส  ติงสมิตร, “ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิเลือกตั้ง” [Online] แหลงที่มา http://www.pub-law.net/publaw/
view.aspx?id=1204 สืบคนวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔.
  ๕ พรรษวัฒน  พูนทองพันธ, “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”, (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๑.
  ๖ วัส  ติงสมิตร, ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิเลือกตั้ง.
  ๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง. 
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ซึ่งเปนผลมาจากการที่พรรคการเมืองเปนนิติบุคคล จึงถือวาหัวหนาพรรคการเมือง
เปนผูแทนนิติบุคคล สวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูมีอำนาจบริหารพรรค 
ฉะนั้น หากสมาชิกพรรคกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง บุคคลเหลานี้ควรมีสวนรวม
รับผิดชอบในการกระทำนั้นดวย๘ และมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิทางการเมืองจากการทุจริตการเลือกต้ัง อาจจะเปนการลงโทษท่ีเบาเกินไป 
ควรกำหนดใหเปนความผิดและมีโทษทางอาญาดวย๙ ในขณะท่ีอีกฝายหน่ึงก็มี
ความเห็นวากรณีดังกลาวมีปญหาเก่ียวกับความไดสัดสวนระหวางการกระทำ
ที่เปนเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกับมาตรการการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
เพราะเมือ่เปนการกระทำของกรรมการบรหิารพรรคเพยีงบางคนแลว กค็วรจะไดลงโทษ
แตเฉพาะกรรมการบริหารพรรคผูกระทำผิดก็เพียงพอแลว เน่ืองจากการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังถือเปนโทษและมีผลรายตอบุคคล ดังนั้น ควรจะใชเทาที่จำเปนเพื่อ
ลงโทษตัวผูกระทำผิดจริง ๆ  เทาน้ัน๑๐ และยังมีความเห็นตอไปอีกวาการยุบพรรคการเมือง
ดวยเหตุท่ีมีการทุจริตการเลือกต้ังน้ัน ไมใชแนวทางการแกไขปญหาท่ีถูกตอง 
เพราะนอกจากจะไมสามารถแกไขปญหาไดแลว ยังอาจสงผลทำใหระบบพรรคการเมือง
ของประเทศไทยมีความออนแอดวย๑๑ นอกจากน้ี ยังมีประเด็นขอถกเถียงเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของกระบวนการและองคกรตาง ๆ ที่มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัย
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

กองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจึิงไดพจิารณาเห็นสมควรดำเนินการสัมภาษณ
และรับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชน
ในประเดน็เรือ่ง “การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ในระบบกฎหมายไทย” จากผูทรงคณุวฒุิ
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายของประเทศไทยหลายทาน
อันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และรองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน 
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึง

  ๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, “เจตนารมณ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๐), หนา ๒๒๘.
  ๙ เจษฎ  โทณะวณิก ใน สถาบันพระปกเกลา, “วิพากษรัฐธรรมนูญไทย ประเด็นแกไขกรณีการยุบพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา”, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๒๘.
  ๑๐ พรรษวัฒน  พูนทองพันธ, “ปญหาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”, หนา ๑๒๖ - ๑๒๗.
  ๑๑ ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล ใน สถาบันพระปกเกลา, “วิพากษรัฐธรรมนูญไทย ประเด็นแกไขกรณีการยุบพรรคการเมือง 
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา”, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, ๒๕๕๓), หนา ๒๐.
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หลักการและความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ตามหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย วามีความสำคัญมากนอยเพียงใด และโดยหลักการแลว
รฐัสามารถทีจ่ะจำกัดการใชสทิธ ิหรอืเพกิถอนสทิธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด ซึง่ในกรณทีี่
สามารถจำกัดหรือเพิกถอนไดนั้น การกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุ
แหงการถูกจำกัดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจ
ในการจำกัดหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประการสำคัญหลักการตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่เก่ียวกับเหตุ
แหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในแตละกรณี และองคกรที่มีอำนาจในการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ รวมทัง้กระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง วามคีวามเหมาะสมแลว
หรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้. 
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จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

 ศ.ดร. สมคิดฯ : “สทิธิเลือกต้ัง” เปน “สทิธิของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย” ผมเนน คำวา “ระบอบประชาธิปไตย” 
ถาไมใชระบอบประชาธิปไตย สิทธิเลือกตั้งก็ไมไดมีความหมาย
หรอืความสำคญัแตอยางใด เพราะในประเทศทีป่กครองดวยระบอบ
เผด็จการน้ันไมไดใหสิทธิเลือกต้ังแกประชาชน เนื่องจากการไดมา
ซึง่ผูแทนของประชาชนหรือการไดมาซึง่ผูบรหิารประเทศจะใชวธิกีาร
แตงตัง้ เพราะฉะนัน้ “สทิธเิลอืกตัง้” ทีก่ลาวนีจ้งึมอียูเฉพาะในประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเทานั้น 

อยางไรกต็าม สทิธเิลอืกตัง้ในแตละประเทศกจ็ะมคีวามหมาย
หรือขอบเขตท่ีแตกตางกันพอสมควร โดยหากจะพิจารณาสิทธิเลือกต้ัง
ของประชาชนในการเลือกต้ังระดับประเทศหรือในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงผูบริหารประเทศ 
สิทธิเลือกต้ังของประชาชนก็จะมีความแตกตางและแปรผันไป
ตามจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของแตละประเทศ 
ยกตัวอยางเชนในประเทศอังกฤษไดกำหนดใหประชาชนมีเพียง
สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน ไมไดกำหนดให

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
D.E.A. de droit public interne และ Doctorat en droit จากมหาวทิยาลยั Paris II FRANCE ประกาศนยีบตัรวาดวยการปกครองทองถิน่ 
จากสถาบัน II AP. ประเทศฝร่ังเศส เคยดำรงตำแหนงเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๙  
ปจจุบันดำรงตำแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย๑
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จุลนิติ

ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใด เพราะสมาชิกวุฒิสภาของประเทศอังกฤษ
มีที่มาจากการแตงตั้งทั้งหมด นอกจากนี้ ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
อยางเชนประเทศอังกฤษ หรือประเทศไทย ไมไดใหสิทธิประชาชนในการเลือกตั้งผูบริหารของประเทศ
โดยตรง กลาวคือ ประชาชนไมมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงในแบบเดียวกันกับการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามท่ีไดกลาวแลวในเบื้องตนวาประเทศอังกฤษไมไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา แตทุกประเทศในโลกหรือคนทุกคนในโลกตางก็ยอมรับวาอังกฤษเปนประเทศที่
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ไมมีใครกลาวหาวาอังกฤษปกครองดวยระบอบเผด็จการ ทั้งที่
ประชาชนมีเพียงสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสิทธิในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยออมเทานั้น โดยไมมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแตอยางใด ในขณะที่ประเทศไทย ถึงแม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง
ทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาอีกจังหวัดละ ๑ คน แตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนรัฐธรรมนูญที่ไมเปนประชาธิปไตย เพราะไมไดกำหนดใหสมาชิกวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งอาจกลาวไดวาผมเปนผูมีสวนไดเสียเนื่องจากเปนกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ แตก็ขอเปดประเด็นไว ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดเห็นภาพวาสิทธิเลือกตั้งนั้นเปนสิทธิที่จะตอง
มีอยูคูกับสังคมประชาธิปไตย แตวาสิทธิเลือกต้ังของประชาชนในแตละสังคมหรือประเทศจะมีความหมาย
หรือขอบเขตเพียงใดน้ัน ข้ึนอยูกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม หรือนิตินโยบายของแตละประเทศเปนสำคัญ 

จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด
การใชสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิดังกลาวไดหรือไม เพียงใด 

 ศ.ดร. สมคดิฯ : กอนอืน่ตองขอเรยีนวา “สทิธเิลอืกตัง้” ไมใช “สทิธมินษุยชน” ซึง่บางคน 
นำเรือ่ง “สทิธเิลอืกตัง้” มาปะปนกบัเรือ่ง “สทิธมินษุยชน” ผมตองเรยีนอยางนีค้รบั สทิธใินโลกมอียู ๓ ระบบ
ใหญ ๆ ดวยกัน กลาวคือ

(๑) สทิธิทีต่ดิตวัมนษุยมาแตกำเนดิซึง่เรยีกวา “สทิธมินษุยชน” เปนสทิธทิีเ่กีย่วกบัชวีติ รางกาย 
ทรัพยสิน อันถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิขั้นพื้นฐานเหลานี้ตอมาไดขยายไปสู

(๒) “สทิธใินทางการเมอืง” เปนสทิธทิีเ่กีย่วกบัสทิธเิลอืกตัง้ สทิธลิงคะแนนเสยีงสทิธถิอดถอน
บุคคลออกจากตำแหนง สิทธิเขาช่ือเพ่ือเสนอรางกฎหมาย สิทธิในการรวมกันจัดต้ังเปนพรรคการเมือง 
นอกจากนั้นบุคคลยอมมี

 ประเทศอังกฤษไม ไดกำหนดใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 
แตทุกประเทศในโลกหรือคนทุกคนในโลกตางก็ยอมรับวาอังกฤษเปนประเทศ
ที่ปกครองดวยระบอบประชาธิป ไตย ไมมี ใครกลาวหาวาอังกฤษปกครอง
ด วยระบอบเผด จ็การ

 ปร
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(๓) “สิทธิในทางสังคม” เชน สิทธิในทางการศึกษา สิทธิในทางแรงงาน สิทธิในการบริโภค 
อยางนีเ้ปนตน อนันีเ้ปนสทิธ ิ๓ ระบบใหญ ๆ  ของสทิธิและเสรภีาพของประชาชนในทางทฤษฎ ีกลาวคือ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคม

โดยหลักการท่ัวไปสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือสิทธิมนุษยชนไมควรที่จะถูกจำกัดการใชสิทธิ 
แตในความเปนจรงิ หากถามวามสีทิธแิละเสรภีาพประเภทใดบางทีจ่ะไมถกูจำกดั คำตอบคอืแทบไมมเีลย 
เพราะสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนยอมถูกจำกัดไดดวยเหตุผลหลายประการ เหตุผลสำคัญ
ที่มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชน คือ เพื่อผลประโยชนของสวนรวม กลาวคือ สมมติ
มเีสรีภาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ ถาผมชุมนมุคนเดียวคงไมมใีครวาอะไร แตถามผีูชมุนมุ
จำนวนหลักแสนคนแลวไปปดถนน ปดสี่แยก หรือปดสนามบิน เชนนี้กจ็ะไปกระทบสิทธิและเสรีภาพ
ของคนอืน่ คำถามคือระหวางสทิธิและเสรีภาพของผูชมุนุมกับสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนสวนรวม
ที่มีจำนวนมากกวาผูชุมนุม เราควรสนับสนุนหรือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของฝายใด เมื่อมีสิทธิ
และเสรีภาพ ๒ ฝายท่ีมีความขัดแยงกัน ในทางทฤษฎีกฎหมายจึงตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประโยชนสวนรวมและจำกัดสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมได อยางนี้เปนตน 

ดงันัน้ สทิธแิละเสรภีาพทกุประเภทจงึสามารถจำกดัได ยกเวนสทิธแิละเสรภีาพซึง่โดยสภาพ
ไมสามารถจำกัดไดคอื “เสรภีาพในทางความคดิ หรอืเสรภีาพในการถอืศาสนา” เพราะเสรีภาพในทาง
ความคิดนัน้จะอยูภายในสมองของแตละคน ถามวาถาผมจะนับถอืลทัธใิดลัทธหินึง่ โดยลัทธน้ีิมคีำสอนวา
ในชวงชีวิตหน่ึงจะตองรับประทานเน้ือมนุษยเพ่ือจะไดเปนมนุษยโดยสมบูรณ ถามวาผมคิดอยางน้ีไดไหม 
จะบัญญัติกฎหมายหามหรือจำกัดไมใหผมคิดไดไหม ซึ่งโดยสภาพไมสามารถทำได อยางไรก็ตาม 
สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายหามการกระทำหรือการปฏิบัติของผมได ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ทุกฉบับจึงไดบัญญัติหลักการวาเสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพที่บริบูรณไมสามารถจำกัด
ไดเลย แตถาการปฏบิตัติามศาสนธรรม ศาสนบัญญติั หรอืปฏิบัติพธีิกรรมตามความเชือ่ถอืน้ัน เปนปฏปิกษ
ตอหนาทีข่องพลเมืองและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชนก็สามารถ
ที่จะจำกัดได แมกฎหมายจะไมสามารถบัญญัติหามความคิดหรือความเช่ือของผมได แตก็สามารถ
ทีจ่ะบญัญตัหิามการกระทำหรือการปฏบิตัติามความเชือ่ของผมได ดงันัน้ ผมจึงนับถอืลทัธิใดลทัธหินึง่ได 
แมลัทธินั้นจะมีคำสอนวาจะตองรับประทานเน้ือมนุษยเพื่อจะไดเปนมนุษยโดยสมบูรณก็ตาม แตผม
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ก็ไมสามารถปฏิบัติตามความเช่ือถือหรือคำสอนน้ันไดเพราะเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและมีกฎหมายบัญญัติหามไว 

เพราะฉะน้ันสิทธิและเสรีภาพโดยหลักการแลวจึงสามารถถูกจำกัดได และการจำกัดมี ๒ วิธี
ดวยกัน กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ และการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
โดยกฎหมาย ยกตัวอยางเชน ถารัฐธรรมนูญบัญญัติวา “ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวธุ เวนแตกรณดีงัตอไปนี ้ประการทีห่น่ึง เพือ่คุมครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ะใช
ทีส่าธารณะ และประการท่ีสอง เพือ่รกัษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม
หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก” กรณีเชนน้ีถือวา
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ แตถารัฐธรรมนูญบัญญัติวา 
“ประชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” กรณี
เชนน้ีหมายความวาการที่จะจำกัดสิทธิและเสรีภาพใหไปบัญญัติเงื่อนไขไวในกฎหมาย ไมไดบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเทคนิคในการบัญญัติกฎหมายท้ังสองแบบดังกลาวมีผลทางกฎหมายท่ีแตกตางกัน 
กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญนั้น เปนการจำกัดโดยผูมีอำนาจในการจัดทำ
รฐัธรรมนญู ซึง่รฐัธรรมนญูนัน้การแกไขเพิม่เตมิทำไดยาก หมายความวาถารฐัธรรมนูญไดบญัญตัขิอยกเวน
หรือเงื่อนไขที่สามารถตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเพียง ๒ ประการ ขอยกเวน
ดังกลาวก็จะถูกจำกัดไวเพียง ๒ ประการเทาน้ัน แตถาการจำกัดสิทธิและเสรีภาพใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายแลว โดยที่กฎหมายสามารถแกไขเพิ่มเติมไดงายกวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น 
เดิมกฎหมายอาจจะบัญญัติขอยกเวนหรือเงื่อนไขที่สามารถจำกัดสิทธิและเสรีภาพไวเพียง ๒ ประการ 
แตภายหลังอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือเพิ่มขอยกเวนหรือเงื่อนไขเปน ๔ หรือ ๕ ประการ
ก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวรัฐธรรมนูญฯ ป ๒๕๕๐ จึงไดพยายามบัญญัติขอยกเวนหรือเงื่อนไขในการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความสถาพร
และยั่งยืนไมถูกจำกัดไดโดยงาย

จุลนิติ : ทานคิดวาการกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกลาว

 เพราะฉะนั้นสิทธิและเสรีภาพโดยหลักการแลว
จึงสามารถถูกจำกัดได และการจำกัดมี ๒ วิธีดวยกัน 
กลาวคือ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐธรรมนูญ 
และการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยกฎหมาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จุลนิติ : ทานคิดวาการกระทำลักษณะใดบางที่จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจในการเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกลาว 

ศ.ดร. สมคิดฯ : สิทธิเลือกต้ังเปนเพียงสิทธิหนึ่งในสิทธิทั้งหลายท่ีมีอยู สิทธิเลือกต้ังจึง
ยอมถกูจำกดัการใชสทิธหิรอืถกูเพกิถอนสทิธหิรอืตดัสทิธไิดเชนเดยีวกนั เพราะถาหากเปนบคุคลประเภท
ขี้เหลาเมายาตลอดเวลา เปนคนลมละลาย วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ถามวาการไปใช
สทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลดงักลาวจะเปนการใชสทิธเิลอืกตัง้ทีส่มบรูณไหม คำตอบคอืไมสมบรูณ ในสงัคม
ประชาธิปไตยน้ันสิทธิเลือกตั้งมีพัฒนาการมาโดยตลอด ยกตัวอยางเชน ในสมัยโรมันน้ันผูหญิงไมมี
สิทธิเลือกตั้ง เพราะไมถือวาผูหญิงเปนคน เฉพาะผูชายเทานั้นที่ถือวาเปนคน ในประเทศไทยสมัยกอน
ก็เหมือนกัน จึงมีอำแดงเหมือน อำแดงปอม และมีคำโบราณท่ีบอกวา “หญิงเปนควายชายเปนคน” 
อยางน้ีเปนตน ดังนั้น ในสมัยกอนจึงไมใหผูหญิงมีสิทธิเลือกต้ัง เพราะถือวาผูหญิงมีวิจารณญาณไมดี
ไมเพียงพอที่จะมาใชสิทธิเลือกตั้ง จึงจำกัดสิทธิเลือกตั้งของผูหญิง และพัฒนาการของสิทธิเลือกตั้ง
สมัยตอมาไดกำหนดใหเฉพาะบุคคลท่ีเสียภาษีเทาน้ันที่จะมีสิทธิเลือกต้ัง โดยมีเหตุผลวาบุคคลท่ี
ไมเคยรับผิดชอบตอสังคมเลยจะมีสวนรวมในทางการเมืองโดยการใชสิทธิเลือกตั้งไดอยางไร 
เพราะฉะนัน้ในสมัยกอนการใชสิทธเิลอืกตัง้จงึเปนสทิธทิีจ่ำกดั กลาวคอืบคุคลบางกลุมหรอืบางประเภท
เทานั้นที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง และพัฒนาการของสิทธิเลือกตั้งตอมาจึงไดขยายหลักการวาบุคคลทุกคน
มีสิทธิเลือกตั้งไดเมื่อมีอายุครบถวนสมบูรณตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด ยกตัวอยางเชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกำหนดใหบุคคลท่ีมีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ จึงจะเปน
ผูมสีทิธเิลอืกตัง้ เพราะมีเหตผุลวาบคุคลทีม่อีายตุำ่กวา ๑๘ ปบรบิรูณ ยงัมวีจิารณาญาณท่ีไมสมบรูณเพยีงพอ
ที่จะใชสิทธิเลือกตั้งได 

นอกจากนีเ้ม่ือบุคคลใดมีสทิธเิลอืกตัง้แลวกอ็าจจะถกูเพกิถอนสทิธหิรอืถกูจำกดัสทิธเิลือกต้ัง
ไดเชนกัน ถาหากไดกระทำในสิ่งที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมสมควร ในระบบกฎหมายไทยน้ัน 
รฐัธรรมนญูฉบบัปจจบุนัไดกำหนดเหตแุหงการถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวในมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗
โดยมาตรา ๖๘ เปนกรณีที่บุคคลใดใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ โดยเฉพาะถาเปน
การกระทำของพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจส่ังยุบพรรคการเมืองน้ันได และเม่ือศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรคการเมืองแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะท่ีกระทำความผิดเปนระยะเวลา ๕ ปนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญ
มีคำสั่งดังกลาว

สวนมาตรา ๒๓๗ เปนเร่ืองท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทำการ
อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีผล
ทำใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ก็ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา และถาปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำน้ันแลว มิไดยับยั้ง
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม ใหถอืวาพรรคการเมอืงนัน้กระทำการเพือ่
ใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี 
และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา
พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมือง

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. สมคิดฯ : ผมตองขออธิบายในเบื้องตนกอนเพื่อใหผูอานวารสารจุลนิติไดลำดับ
เรื่องราวหรือมีความเขาใจที่ถูกตองวา ไมมีผูรางรัฐธรรมนูญคนใดที่อยากกลั่นแกลงคนหรือกลั่นแกลง
นกัการเมอืง เพราะนักการเมอืงคือผูทีจ่ะเขามาทำคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ บทบัญญตัมิาตรา ๒๓๗ 
เปนหลักการใหมที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรรัฐธรรมนูญไทยในรอบ ๗๙ ป ซึ่งสภา
รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรา ๒๓๗ ขึ้นบนสถานการณที่ตองการแกไขปญหา
การซ้ือสิทธิขายเสียงเลือกต้ังในสังคมไทย โดยมาตรา ๒๓๗ มีสองวรรค ซึ่งผมขออธิบายโดย
ยกตวัอยางและใชถอยคำงาย ๆ  ดงันี ้มาตรา ๒๓๗ วรรคหน่ึง บอกวาผูสมคัรรบัเลอืกต้ังคนใดทีซ่ือ้สทิธิ
ขายเสยีงหรอืทจุรติการเลอืกตัง้ เชน ถานาย ก. ไปซือ้สทิธิขายเสยีง มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึง่ กำหนดวานาย ก. 
ตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณี๒ กรณีนี้ไมมีใครท่ีไมเห็นดวยเลย 
เพราะตางก็มีความเห็นวาเมื่อบุคคลใดกระทำผิดก็ตองรับผิด แตประเด็นที่ไมเห็นดวยคือมาตรา ๒๓๗ 
วรรคสอง โดยวรรคสองบญัญตัวิา ในกรณทีีห่วัหนาพรรคการเมอืงหรอืกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง 

 มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง บอกวาผูสมัคร
รับ เ ลือกต้ังคนใดท่ีซื้อสิทธิขายเสียงหรือทุจริต
การเลือกตั้ง เชน ถานาย ก. ไปซื้อสิทธิขายเสียง 
มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง กำหนดวานาย ก. ตองถูก
เพกิถอนสิทธเิลอืกต้ังเปนเวลา ๑ ป หรือ ๕ ป แลวแตกรณี 
กรณีน้ีไมมีใครที่ไมเห็นดวยเลย เพราะตางก็มีความเห็น
วาเมื่อบุคคลใดกระทำผิดก็ตองรับผิด

 มา
รับ เ ลือก

 ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง กำหนดวา กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาผูสมัครกระทำการ
ใด ๆ ซึ่งนาจะมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูสมัคร
ที่กระทำการเชนนั้นทุกรายเปนเวลา ๑ ป โดยใหมีผลนับแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่ง และมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 
กำหนดวา เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม หรอืสมาชกิสภาผูแทนราษฎรผูใดหรอืผูสมคัรผูใดกระทำการใด ๆ  โดยไมสุจริตเพื่อที่จะใหตนเองไดรับเลอืกตั้ง หรือได
รบัเลอืกตัง้มาโดยไมสจุรติ ใหศาลฎีกาสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืผูสมัครผูนัน้
มีกำหนดเวลา ๕ ป.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

มีสวนรูเห็นเปนใจกับนาย ก. หรือปลอยปละละเลย หรือรูถึงการกระทำน้ันแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข 
พรรคการเมืองนั้นจะตองถูกลงโทษดวยการถูกยุบพรรคการเมือง และหัวหนาพรรคการเมือง
กับกรรมการบริหารพรรคการเมืองทุกคนจะตองถูกลงโทษดวยการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กำหนดเวลา ๕ ปนับแตวันที่มีคำสั่งใหยุบพรรคการเมือง 

ผมขออธิบายไปทีละข้ันตอนเพ่ือความเขาใจท่ีชดัเจนดังน้ี ถานาย ก. ไปซ้ือสทิธขิายเสียง ถามวา
ถานาย ข. ซึง่เปนหวัหนาพรรคการเมอืงของนาย ก. รูเหน็เปนใจกบันาย ก. นาย ข. ควรจะถกูลงโทษหรอืไม 
หากตอบโดยสามัญสำนกึกจ็ะตอบวาควร แตสำหรับผูทีว่พิากษวจิารณมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง กจ็ะบอกวา
หัวหนาพรรคการเมืองไมไดกระทำผิดอะไรเลยจะไปถูกยุบพรรคการเมืองไดอยางไร ซึ่งผมตองเรียนวา
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไมไดบัญญัติเพียงเทานั้น แตมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ไดกำหนดเงื่อนไขไววา 
ตองปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
ผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อให
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงจะยุบพรรคการเมืองได แตมีกรณีที่อาจจะเปนประเด็น
ปญหาใหถกเถยีงกค็อื สมมตไิมใชนาย ข. แตเปนนาย ค. ซึง่เปนเลขาธกิารพรรคการเมอืงไปรูเหน็เปนใจ
กับนาย ก. แตนาย ข. ซึ่งเปนหัวหนาพรรคการเมืองไมรูเห็นเปนใจดวย แตมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ก็กำหนดวานาย ข. หัวหนาพรรคการเมืองจะตองรับผิดดวย ทั้ง ๆ ที่ไมไดรูเห็นเปนใจเลย กรณีนี้
ก็นาเห็นใจอยูเหมือนกัน

อยางไรก็ตาม ตองขออธิบายวา มาตรา ๒๓๗ เริ่มตนจากการลงโทษผูกระทำผิดดวยการ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอน ขัน้ตอนตอมาจงึลงโทษพรรคการเมอืงดวยการยบุพรรค และขัน้ตอนถดัมา
จงึลงโทษหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองดวยการเพิกถอนสิทธิเลอืกตัง้ 
ซึ่งจากตัวอยางขางตน นาย ก. ไปทุจริตการเลือกต้ัง นาย ค. เปนเลขาธิการพรรคการเมือง นาย ค. 
รูเห็นเปนใจหรือรูแลวไมยับยั้งหรือแกไข กฎหมายจึงกำหนดใหยุบพรรคการเมือง สวน นาย ข. ซึ่งเปน
หัวหนาพรรคการเมืองแมไมรูเรื่องเลยก็ตองรับผิดชอบกับนาย ก. และนาย ค. ดวย ถามวาเปนการ
สมควรหรอืไม กจ็ะตองพจิารณาโดยสามญัสำนกึของวญิชูนหรอืของคนสามญัทัว่ไป เพราะมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองตองสูงกวามาตรฐานจริยธรรมของคนสามัญทั่วไป ถาคุณเปน
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม มีอุบัติเหตุรถไฟตกรางเน่ืองจากความบกพรองของระบบการเดินรถ 
คุณตองรับผิดชอบดวยการลาออกไหม นักการเมืองของประเทศไทยก็จะตอบวาผมเปนรัฐมนตรี
ผมไมไดทำหนาที่ขับรถไฟ รถไฟตกรางก็เปนเรื่องของรถไฟ แตถาถามนักการเมืองในตางประเทศ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของตองลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หรือถาคุณเปนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ในรัฐบาลทุจริตกันหมดเลย คณุบอกวาผมไมไดทจุริต แตคนอ่ืนทจุริต ผมจะลาออกทำไม นีค่อืมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของนักการเมืองไทย แตถาเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองตางประเทศก็จะ
บอกวา ผมตองรับผิดชอบเพราะผมกำกับดูแลรัฐมนตรีไมดีพอ ไมใชบอกวา ผมขอรับผิดชอบดวยการ
ขอทำงานตอไปและยอมถูกวิพากษวิจารณ นี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมนักการเมืองไทย ดังนั้น 
ถานกัการเมืองไทยมีมาตรฐานทางจริยธรรมสงูเพยีงพอ กลาวคอื เมือ่มผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้ภายในพรรค
ไปกระทำการทุจริตการเลือกตั้ง หัวหนาพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ทีรู่เหน็เปนใจหรือรูแลวไมยบัยัง้หรือแกไข ลาออกเพ่ือแสดงความรับผดิชอบแลว บทบญัญตัมิาตรา ๒๓๗ 
ก็ไมจำเปนตองมี 

ในสวนประเด็น “การยุบพรรคการเมือง” นั้น ไมใชเรื่องใหมหรือไมไดเกิดขึ้นเปนคร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ความจริงกอนหนาน้ีในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไดกำหนด
เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองไวหลายประการดวยกัน๓ ยกตัวอยางเชน พรรคถ่ินไทยซ่ึงมี ดร. พิจิตต  รัตตกุล 
เปนหัวหนาพรรค ก็ถูกยุบพรรคดวยเหตุผลเพียงวา หัวหนาพรรคถิ่นไทยไมไดจัดทำรายงาน
การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปปฏิทินที่ผานมาใหถูกตองตามความเปนจริง ตามวิธีการ
ทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมอืงกำหนด และแจงใหนายทะเบยีนพรรคการเมอืงทราบภายในเวลาทีก่ำหนด 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๕ จึงเปนเหตุให
ถูกยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (๕)๔ เหตุแหงการยุบพรรคการเมืองกรณีดังกลาว 
เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๗ แลวจะพิจารณาเห็นไดวามาตรา ๒๓๗ เปนเหตุที่
มีความรายแรงกวามาก ทั้งนี้ การท่ีมีพรรคการเมืองหลายพรรคถูกยุบไปโดยผลของมาตรา ๒๓๗ 
นี้ ผมมีความเห็นวาเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายมากกวา ไมใชเปนปญหาท่ีตัวบทกฎหมาย 
เพราะผูรางรัฐธรรมนูญไดบญัญัตหิลักการดังกลาวข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการทุจรติการเลือกต้ังดงัที่
ไดกลาวแลว โดยไมไดคิดที่จะกลั่นแกลงพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแตอยางใด อยางไรก็ตาม 
ถาทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเห็นวาสมควรท่ีจะแกไขเพิ่มเติมก็สามารถกระทำได ผมก็ไมไดติดใจอะไร

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มีอำนาจในการท่ีจะเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได รวมทัง้บญัญติัขัน้ตอนและกระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวนัน้ 
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

  ๓ โปรดด ูเหตแุหงการยบุพรรคการเมอืง ในพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ 
และมาตรา ๖๖ และในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๔.
  ๔ โปรดดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอใหยุบพรรคถิ่นไทย.

 การที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคถูกยุบไป
โดยผลของมาตรา ๒๓๗ นี ้ผมมีความเห็นวาเปนปญหา
ในการบงัคบัใชกฎหมายมากกวา ไมใชเปนปญหาทีต่วับท
กฎหมาย เพราะผูรางรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหลักการ
ดังกลาวข้ึนมาเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตการเลือกต้ัง
ดังท่ีไดกลาวแลว โดยไมไดคิดท่ีจะกล่ันแกลงพรรคการเมือง
หรือนักการเมืองแตอยางใด

กา
โดยผลขอ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ศ.ดร. สมคดิฯ : โดยท่ีผมเปนผูมสีวนไดเสยีเพราะเปนผูรางรฐัธรรมนญู ผมอาจจะตอบคำถาม
ประเด็นนี้ลำบาก แตผมก็ขอตอบวาหลักการของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีความเหมาะสม โดยผม
ขอเรียนอยางนี้ครับวาเนื่องจาก กกต. มีอำนาจหนาที่ในการควบคุมและดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ใหเปนไปโดยสจุรติ และเทีย่งธรรม มอีำนาจออกประกาศกำหนดการทัง้หลายอนัจำเปนแกการเลอืกตัง้ 
มอีำนาจสบืสวนสอบสวนเพ่ือหาขอเทจ็จรงิและวนิจิฉยัชีข้าดปญหาหรือขอโตแยงเกีย่วกบัการเลือกตัง้
และมีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดดวย ซึ่งหลายคนอาจต้ังคำถามวาทำไม กกต. จึงทำหนาที่
เปนทัง้ตำรวจ อยัการ และเปนศาลดวย หรอืมทีัง้อำนาจนติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ ในขณะเดยีวกนั 
รวมท้ังวพิากษวจิารณวา กกต. ทำหนาทีไ่มคอยเปนกลาง ซึง่โดยสวนตัวแลวผมมีความเห็นวา ถา กกต. 
ไมทำหนาทีน่ี ้กต็องใหองคกรใดองคกรหนึง่มาทำหนาทีแ่ทน แตผมยงัไมเหน็มอีงคกรใดในประเทศไทย
นอกจาก กกต. ทีม่คีวามเหมาะสมและทำหนาทีน่ีไ้ด เพราะ กกต. เปนผูมอีำนาจและหนาทีใ่นการควบคุม
และจัดการเลือกตั้ง และกลไกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองและการเลือกต้ังทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น หากจะหาองคกรอื่นมาทำหนาที่แทน กกต. ก็คง
เปนเรื่องที่ลำบาก 

สวน “การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง” ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองตาม
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ วรรคสอง นั้น เปนเร่ืองท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวเลยวาถามีคำส่ัง
ใหยุบพรรคการเมืองใดแลว ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลา ๕ ปนับแต
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังดังกลาว ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอำนาจใชดุลพินิจใหเปนไปในทางอ่ืนไดเลย 
กลาวคือ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งใหยุบพรรคการเมืองโดยไมเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกรรมการ
บริหารพรรคเฉพาะบางคนเทานั้นไมได สวนการที่วิพากษวิจารณวาการใชดุลพินิจตัดสินยุบพรรค
การเมืองของศาลรัฐธรรมนูญมีความไมเหมาะสมหรือเลือกปฏิบัตินั้น ผมมีความเห็นวาก็ไมมี
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะไปกลาวหาศาลรัฐธรรมนูญเชนนั้น และมีความเห็นวาคำพิพากษา
หรือคำวินิจฉัยของศาลทุกศาลก็เปนอยางนี้ กลาวคือมีทั้งคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่ดีและไมดี 
คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยที่ไมดี เราก็วิพากษวิจารณในเชิงวิชาการได แตจะบอกวาไมยอมรับ
การวินิจฉัยของศาลเลยคงจะเปนไปไมได 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้วนิจิฉยัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอนการประกาศผล
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุสิภาแลวแตกรณี ใหคำวินจิฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

ศ.ดร. สมคิดฯ : อำนาจดังกลาวอาจพูดใหเขาใจงาย ๆ  คือ อำนาจของ กกต. ในการให “ใบแดง” 
แกผูสมัครรับเลือกตั้ง “กอนประกาศผลการเลือกต้ัง” ซึ่งบางคนอาจสงสัยวามีความแตกตาง
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

กบัการให “ใบเหลอืง” อยางไร ผมขออธบิายอยางน้ีวา การให “ใบเหลอืง” แกผูสมคัรรบัเลอืกตัง้คนใด 
หมายความวา กกต. ไดเหน็วามหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวา มกีารทุจรติการเลือกตัง้เกิดขึน้ เชน การซ้ือสทิธ ิ
ขายเสยีง การแจกเงนิ สิง่ของ เปนตน แตเปนการทุจรติท่ีไมปรากฏหลักฐานทีเ่ชือ่ไดวาผูสมคัรไดเปน
คนกระทำดวยตนเอง แตเปนผูไดรบัประโยชน จงึลงโทษดวยการสัง่ใหมกีารเลอืกตัง้ใหม ซึง่ผูสมคัร
ที่ไดใบเหลืองยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได แตถาการให “ใบแดง” แกผูสมัครรับเลือกตั้งคนใด 
หมายความวา ไดมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการทุจริตการเลือกต้ังเกิดขึ้นเชนเดียวกับกรณี
การใหใบเหลอืง แตตางกนัตรงทีว่าผูสมคัรเปนผูกระทำหรอืมสีวนรูเหน็การทจุรตินัน้ จงึมผีลใหตองถกู 
“เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” และถูกตัดสินใหเสมือนเปนผูไมไดรับการเลือกต้ัง แมจะไดรับคะแนน
เสียงการเลือกต้ังอยูในเกณฑที่จะไดรับเลือกต้ังก็ตาม นี่คือความหมายและความแตกตางของการ
ให “ใบเหลือง” และ “ใบแดง” ของ กกต. ผมขออธิบายอยางน้ีกอนวา หลักการเก่ียวกับการให 
“ใบแดง” หรือ “การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ของ กกต. เปนหลักการที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนครั้งแรก โดยกำหนดให กกต. มีอำนาจให “ใบแดง” 
ผูสมัครรบัเลอืกตัง้ไดทัง้ “กอน” และ “หลัง” การประกาศผลการเลือกต้ัง ซึง่รฐัธรรมนญูฯ ป ๒๕๔๐ 
ก็ถูกวิพากษวิจารณวาใหอำนาจ กกต. มากเกินไปและอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไมสามารถท่ีจะ
อทุธรณหรอืโตแยงคำสัง่ของ กกต. ไดเลย ซึง่รฐัธรรมนญูฉบับปจจุบนัก็ไดแกไขเพิม่เตมิหลกัการดงักลาว
ใหม เพื่อกำหนดหลักเกณฑการตรวจสอบการใชอำนาจของ กกต. ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยแยกกระบวนการในการตรวจสอบคำวินิจฉัยของ กกต. เปน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกอนท่ีจะ
มีการประกาศผลการเลือกตั้ง และขั้นตอนหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแลว โดยแกไข
หลักการเดิมในการใชอำนาจของ กกต. ที่จะสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
โดยจำกัดอำนาจของ กกต. ใหใชไดเฉพาะกรณี “กอนประกาศผลการเลือกตั้ง” เพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยรวดเร็ว โดยหากเปนกรณีที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งแลว กกต. มีอำนาจเพียงทำการ
สอบสวนขอเทจ็จรงิเพือ่สงสำนวนใหศาลฎีกาแผนกคดเีลอืกตัง้วนิจิฉยัสัง่การตอไปเทานัน้ หลกัการอนัน้ี
ถือเปนมิติใหมของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งผมมีความเห็นวามีความเหมาะสมในการที่จะแกไข
สภาพปญหาการทุจริตการเลือกต้ังในประเทศไทยและในการท่ีจะคุมครองสิทธิของผูสมัครท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศ.ดร. สมคิดฯ : การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของบคุคลถอืเปนขอจำกัดสทิธ ิซึง่ในทางกฎหมาย
จะตองใชอยางจำกัดดวย หมายความวา เราตองใชหลักการเปนหลัก ใชขอยกเวนเปนขอยกเวน 
หรือใชขอยกเวนอยางนอย ใชหลักการเปนหลัก ไมควรใชขอยกเวนใหเปนหลักการ หมายความวา 

 เราตองใชหลักการเปนหลัก ใชขอยกเวนเปนขอยกเวน หรือใชขอยกเวนอยางนอย 
ใชหลักการเปนหลัก ไมควรใชขอยกเวนใหเปนหลักการ หมายความวา การเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังของบุคคลไมใชส่ิงท่ีถูกหรือดีเสมอไป เราควรใชขอยกเวนน้ีใหนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะนอยได 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลไมใชสิ่งที่ถูกหรือดีเสมอไป เราควรใชขอยกเวนนี้ใหนอยที่สุดเทาที่
จะนอยได  ดังนั้น ไมวา กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาก็แลวแต เวลาที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลใดก็จะตองพิจารณาใหรอบคอบวาบุคคลน้ันไดกระทำผิดจริง ๆ มีพยานหลักฐานครบถวน 
มั่นคง และเชื่อถือได 

สำหรบัในประเดน็ทีม่ผีูเสนอใหมกีารแกไขเพิม่เตมิมาตรา ๒๓๗ นัน้ ผมมคีวามเหน็วา ถาอยากจะ
แกไขเพิ่มเติม ผมก็ไมไดติดใจ แตวาเมื่อแกไขเพิ่มเติมแลวตองตอบคำถามประชาชนใหไดวาคุณแกไข
ไปเพ่ืออะไร ถาคุณแกไขเพ่ือนักการเมือง หรือการท่ีคุณแกไขแลวทำใหคนทุจริตการเลือกตั้งเขามา
ทำหนาที่ผูแทนปวงชนชาวไทยในสภาไดมากขึ้น ก็อยาแกไขเลย แตถาคุณแกไขแลวทำใหไดคนดี
มคีวามสามารถเขาสภาไดมาก มปีญหาทางการเมืองนอยลง พรรคการเมืองมีความเขมแขง็ขึน้ สนบัสนุน
ระบอบประชาธปิไตยมากยิง่ขึน้ การซือ้สทิธิขายเสยีงนอยลง ผมมคีวามเหน็วาควรแกไข ซึง่เสนแบงตรงนี้
ไมใชเรื่องงาย ถาหากแกไขเพ่ือผลประโยชนของตัวเองแลว นักการเมืองคนน้ันก็จะอยูในความทรงจำ
ที่ไมดีของประชาชนไปตลอด เนื่องจากประชาชนในปจจุบันมีความสามารถรับรูขอมูลและขาวสาร
ไดมากขึ้นกวาในอดีต ประชาชนรูวาคุณแกไขเพื่อวัตถุประสงคอะไร คุณมาทำหนาที่เปนผูแทน
ปวงชนชาวไทยหรือเปนรัฐบาล ทำไมคุณไมพูดเรื่องวาจะทำอยางไรใหประชาชนมีความกินดีอยูดี 
หรือจะทำอยางไรใหสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น มีกฎหมายจำนวนมากที่ยังไมได
ตราขึ้นใชบังคับ เชน กฎหมายประชาพิจารณ กฎหมายชุมชนทองถิ่น กฎหมายที่ใหหลักประกันแก
คนไรที่อยูอาศัย หรือกฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินทั้งหลาย เชน ประมวลกฎหมายทองถ่ิน 
กฎหมายการบริหารงานบุคคลทองถิน่ เปนตน ทำไมคณุไมทำหรอืไมดำเนนิการ แตทำไมคณุจงึเริม่จาก
เรื่องของตัวคุณเอง ประชาชนเลือกคุณมาเพื่อใหคุณมาดูแลสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไมได
เลือกคุณมาเพื่อดูแลสิทธิและเสรีภาพของคุณเอง

ผมขอกลาวย้ำอกีคร้ังวามาตรา ๒๓๗ สามารถแกไขได แตวาการแกไขน้ันจะตองมีวตัถปุระสงค
ในการแกไขท่ีชัดเจนวาไมใชเพื่อผลประโยชนของตัวเอง และการแกไขจะตองไมสงผลทำใหระบบ
การตอตานทจุริตการเลอืกตัง้ทีม่าตรา ๒๓๗ วางไวออนแอลง หรอืจะตองมมีาตรการ อืน่ๆ ทีเ่หมาะสม
มาทดแทน 
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง ถือวาเปนสิทธิ
ในทางการเมืองท่ีเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึง่โดยสภาพสทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืงนัน้ไมใชสทิธติามธรรมชาต ิ
แตเปนสิทธิที่รัฐมอบใหแกพลเมืองของตน เพราะฉะนั้นสิทธิ
เลือกต้ังของพลเมืองจึงเปนสิทธิในทางการเมืองท่ีจำกัดเฉพาะ
พลเมอืงของแตละรฐันัน้ แตอยางไรกต็ามในประเทศแถบทวปียโุรป
ไดมีแนวความคิดที่แตกตางไปโดยไดมีการแบงออกเปน ๒ ระดับ
ดวยกัน กลาวคอื (๑) ถาเปนสทิธิทางการเมอืงในระดับประเทศก็จะ
มุงหมายเพื่อใหสิทธิเฉพาะบุคคลที่เปนพลเมืองในสัญชาติของตน
เทานั้น (๒) แตถาเปนการเมืองในระดับทองถ่ินก็จะใหสิทธิแก
พลเมืองที่อยูในเขตพื้นที่ของทองถิ่นนั้น ๆ เปนสำคัญโดยไมมีการ
นำเรื่องสัญชาติมาพิจารณา เน่ืองจากมีแนวความคิดวาการเมือง
ทองถิน่เปนเร่ืองการจัดทำบรกิารสาธารณะเฉพาะพืน้ทีเ่ทาน้ัน ดงันัน้ 
ไมวาจะเปนบคุคลสญัชาตใิดกต็ามทีพ่กัอาศยัอยูในเขตพืน้ท่ีกย็อมจะ
มีสิทธิเลือกผูที่จะมาดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะในเขตพื้นที่
ของทองถิ่นนั้นได 

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทดานกฎหมายมหาชน 
จากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปริญญาโท (Magister Legum) และปริญญาเอก (Doctor der Rechte-Dr.jur) 
จากมหาวิทยาลัย Bochum ปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดี คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

ศาสตราจารย ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ๑

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย

p16-22.indd   16p16-22.indd   16 9/20/2011   6:50:03 PM9/20/2011   6:50:03 PM



ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๑๗

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

แตสำหรับประเทศไทยนั้นยังถือวาสิทธิเลือกตั้งไมวาจะเปนการเมืองระดับประเทศหรือ
การเมอืงระดบัทองถิน่เปนสิทธทิางการเมอืงตามรฐัธรรมนญู ซึง่มเีจตนารมณเพือ่ใหสทิธเิฉพาะบคุคล
ที่เปนพลเมืองผูที่มีสัญชาติไทยเทานั้น เพราะฉะนั้น สิทธิการเลือกตั้งของพลเมือง จึงถือวาเปนสิทธิ
ในทางการเมืองที่รัฐมอบใหแกสมาชิกของรัฐนั้น ๆ เทานั้น ไมใชสิทธิที่ทุกคนจะไดรับ จึงไมใชสิทธิ
ประเภทเดียวกับสิทธิมนุษยชน

 
จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด

การใชสทิธหิรอืเพิกถอนสิทธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด และการกระทำลักษณะใดบางท่ี
จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใช
อำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว

ศ.ดร. บรรเจดิฯ : ดงัทีก่ลาวแลววา “สทิธเิลอืกต้ังของพลเมือง” เปนสทิธทิางการเมืองท่ีเปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การจำกัดสิทธิดังกลาวตองถือวาเปนขอยกเวนอยางแทจริง 
และตองมีกระบวนการในทางศาลเพื่อใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะถูกจำกัดการ
ใชสิทธิบางประการได โดยกระบวนการดังกลาวจะตองเปนกระบวนการที่สามารถโตแยงแสดง
พยานหลักฐานได ยกตัวอยางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ก็มีขอยกเวนใหมีการจำกัดสิทธิของ
พลเมอืงไดเชนกนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีทีม่บีคุคลใดไดใชสทิธทิางการเมืองโดยมคีวามมุงหมายเพ่ือ
ทำลายหลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยซึง่เปนหลกัการสำคญัของรฐัธรรมนญู 
โดยการกำหนดใหศาลรฐัธรรมนญูเยอรมนี เปนองคกรทีม่อีำนาจในการวนิิจฉยัการจำกัดสทิธดิงักลาวได 
เพราะฉะนั้น การจำกัดสิทธิของพลเมือง จึงควรตองนำมาปรับใชในกรณีที่เปนขอยกเวนอยางยิ่ง 
และกรณีดังกลาวนั้นตองเปนเหตุรายแรงถาหากปลอยใหมีการดำเนินการใชสิทธิอาจทำใหบุคคลนั้น
มโีอกาสดำเนนิการทางการเมอืงไปกระทบกบัหลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
แตอยางไรก็ตามการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองจะตองเปนการจำกัดสิทธิเพียง
ชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเทานั้นไมสามารถท่ีจะจำกัดสิทธิตลอดไปได 

“สทิธเิลอืกตัง้ของพลเมือง” เปนสทิธทิางการเมอืงทีเ่ปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น การจำกัด
สิทธิดังกลาวตองถือวาเปนขอยกเวนอยางแทจริง 
และตองมีกระบวนการในทางศาลเพื่อใหความคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีจะถูกจำกัดการใชสิทธิ
บางประการได

ธเิลอื
ฐานข

“สทิ
ราก
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘๒ และมาตรา ๒๓๗๓ ในสวนทีเ่ก่ียวกับเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : ในหลักการของตางประเทศเก่ียวกับ “การยุบพรรคการเมือง” นัน้ เปนกรณี
ท่ีพรรคการเมืองไดดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หรือหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ ซึง่ในสวนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ นั้น ไดขยายแนวความคิดดังกลาวโดยนำหลักการยุบพรรคการเมือง
มาเกีย่วโยงกบัการแกไขปญหาเรือ่งการทจุรติการเลอืกตัง้ดวย โดยทีม่าของหลกัการในเรือ่งนีม้พีืน้ฐาน
มาจากหลักการลงโทษผูซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล ซึ่งเปนหลักการตามกฎหมายแพง
และพาณิชยวา “บคุคลใดก็ตามท่ีเปนผูมอีำนาจจัดการแทนนิตบิคุคลในขณะน้ันกต็องพิสจูนใหไดวาตน
ไมไดมสีวนเกีย่วของกบัการท่ีนติบิคุคลไดกระทำความผิด แตถาพสิจูนไมไดกรรมการก็ตองรบัผดิรวมกบั
นิติบุคคลในความผิดนั้น” แลวนำมาปรับใชกับเรื่องของพรรคการเมือง 

แตอยางไรก็ตาม การดำเนินการในรูปแบบของพรรคการเมืองนั้นไมใชมีองคประกอบการเปน
พรรคการเมืองเฉพาะหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเทานัน้ แตยงัมเีรือ่งของ
อดุมการณของพรรคการเมืองและสมาชิกของพรรคการเมืองดวย ดงันัน้ บทลงโทษในเร่ืองการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้กด็ ีหรือบทลงโทษในเรือ่งการตดัสทิธทิางการเมอืงกด็ ีควรจะมุงพจิารณาไปทีบ่คุคลซึง่
เปนผูกระทำความผิดโดยตรง เวนแตการกระทำความผิดนัน้เปนผลมาจากนโยบายหรือมติของพรรค
การเมืองไปขัดหรอืแยงกับบทบัญญตัขิองรัฐธรรมนูญหรอืขดัตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๖๘  บคุคลจะใชสทิธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ

ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหน่ึง ผูทราบการกระทำดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการ
สูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทำดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดำเนินคดีอาญาตอผูกระทำการดังกลาว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบ
พรรคการเมืองดังกลาวได

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงทีถ่กูยบุในขณะทีก่ระทำความผดิตามวรรคหนึง่เปนระยะเวลาหาปนบัแตวนัทีศ่าลรัฐธรรมนญู
มีคำสั่งดังกลาว”.

๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๓๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอื่นกระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ถาการกระทำของบุคคลตามวรรคหน่ึง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทำนั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซ่ึง
มไิดเปนไปตามวิถทีางท่ีบญัญตัไิวในรฐัธรรมนูญน้ีตามมาตรา ๖๘ และในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญมคีำสัง่ใหยบุพรรคการเมืองนัน้ ใหเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมือง”. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จึงเปนเหตุใหตองยุบพรรคการเมืองรวมถึงใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบรหิารพรรคการเมอืงในขณะนัน้ได เพราะนโยบายของพรรคการเมืองเปรียบเสมอืนกบัการ
กระทำของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในขณะน้ันดวย แตอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันจะเห็นไดวานักการเมืองก็เริ่มที่จะเรียนรูถึงแนวทางที่ทำใหไมตองถูกลงโทษตามหลักการน้ี
โดยการแตงต้ังบุคคลซึ่งไมไดมีบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองน้ันเขาเปนกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองแทน ซึ่งทำใหในอนาคตมาตรการน้ีก็อาจจะไมสามารถบังคับใชไดสมตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญที่นำเรื่องการยุบพรรคการเมืองไปเกี่ยวโยงกับการแกไขปญหาการทุจริตการเลือกตั้ง
ไดมากนัก 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มอีำนาจในการท่ีจะเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังได รวมท้ังบัญญัติขั้นตอนและกระบวนการในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไวนั้น
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : กรณอีำนาจในการท่ีจะเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง ซึง่บญัญตัวิา “ในกรณี
ทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังวนิจิฉยัใหมกีารเลือกต้ังใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังกอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนทีส่ดุ” นัน้ ผมเหน็วาไมสอดคลองกบัหลกัการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ตามมาตรา ๒๘ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญนญู ซึง่บญัญตัวิา “บคุคลซ่ึงถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไว
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
โดยเฉพาะในกรณีอำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา และใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนท่ีสุด ซ่ึงเปนหลักการที่
ไมนาจะถูกตอง เนื่องจากหลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๘ วรรคสองน้ันเปนหลักการท่ีเกี่ยวโยง
กับรากฐานของหลักนิติรัฐ เนื่องจากมีความมุงหมายใหการใชอำนาจมหาชนท่ีไปกระทบสิทธิ
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตองสามารถถูกตรวจสอบไดโดยองคกรตุลาการ หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ 
ไมควรจะมกีารใชอำนาจมหาชนใดทีใ่ชไปกระทบสทิธขิองบคุคลแลวบคุคลนัน้กลบัมเีอกสทิธิไ์มสามารถ
ตรวจสอบโดยองคกรฝายตุลาการได 

แตรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ ไปมุงหมายในเร่ืองของประสิทธิภาพของการจัดการการเลือกตั้ง
จนมองขามหลักการพื้นฐานในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งเปนหลักการใหญกวา 
เพราะฉะนั้น ถาเปรียบเทียบคุณคาของรัฐธรรมนูญ ๒๘ วรรคสอง กับมาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง 
ตองถอืวามาตรา ๒๘ วรรคสอง มคีณุคาสงูกวา ๒๓๙ วรรคหนึง่ ดงันัน้ บคุคลทีถ่กูเพกิถอนสทิธกิอนที่
จะประกาศผลเลือกตั้งจึงควรมีสิทธิท่ีจะนำคดีไปศาลเพื่อพิจารณาวาการท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของตนนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะฉะนั้น ผมจึงเห็นวา
หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และให
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุดน้ัน จึงขัดกับ ๒๘ วรรคสองซ่ึงเปนหลักการที่เปน
รากฐานของหลักนิติรัฐ

สำหรบัในกรณอีำนาจเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของศาลฎกีา ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง 
ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมี
การเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิสภาผูใด ใหยืน่คำรอง
ตอศาลฎีกาเพ่ือวนิจิฉยั เมือ่ศาลฎีกาไดรบัคำรองของคณะกรรมการการเลือกต้ังแลว สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาผูนัน้จะปฏบิตัหินาทีต่อไปไมได จนกวาศาลฎกีาจะมคีำสัง่ยกคำรอง ในกรณทีี่
ศาลฎีกามคีำสัง่ใหมกีารเลือกตัง้ใหมในเขตเลือกตัง้ใดหรือเพกิถอนสิทธเิลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรอืสมาชกิวฒุสิภาผูใด ใหสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวุฒิภาในเขตเลอืกตัง้นัน้
สิ้นสุดลง” เปนกระบวนการภายหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งแลว ในข้ันตอนสวนน้ีผมเห็นวา
เปนไปตามหลกัการของรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๘ วรรคสอง แลว เน่ืองจากมีกระบวนการของฝายตุลาการ
เขามาคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว แตก็มีขอพิจารณาวาอำนาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งสวนหนึ่งไปอยูที่ศาลรัฐธรรมนูญ อีกสวนไปอยูที่ศาลฎีกาซึ่งเปนศาลยุติธรรม ทายที่สุด
ควรจะใหเปนอำนาจวินิจฉัยของศาลท่ีเปนเอกภาพเดียวกันหรือไม

ในสวนกรณีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๖ 
และมาตรา ๒๓๗ ซึ่งไดกลาวไปแลวในประเด็นเร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบรรดาหัวหนา

่

หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง 
กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยใหเพิกถอน
สิทธิ เลือกต้ังกอนการประกาศผลการเ ลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และให
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น 
จึงขัดกับ ๒๘ วรรคสองซ่ึงเปนหลักการที่เปนรากฐาน
ของหลักนิติรัฐ

การ
ณีคณ

หลักห
กรณ

นรากฐาน

p16-22.indd   20p16-22.indd   20 9/20/2011   6:50:16 PM9/20/2011   6:50:16 PM

creo




ก.ย. - ต.ค. ๕๔ ๒๑

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และการยุบพรรคการเมืองนั้น ตองแยกเปน 
๒ ประเด็น กลาวคือ (๑) ถาเปนเร่ืองการทุจริตการเลือกต้ังก็ควรพิจารณาลงโทษเฉพาะบุคคล
ผูกระทำความผิด หรือมีสวนเกี่ยวของในการกระทำความผิดเทานั้น ไมควรนำมาเกี่ยวโยงกับ
พรรคการเมืองดวย (๒) แตถาเปนเรือ่งเกีย่วกับมตขิองพรรคการเมอืงในสวนทีเ่กีย่วกบันโยบายหรอื
อุดมการณของพรรคการเมือง จึงจะลงโทษบรรดาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองทั้งหมดได 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคดิวาการท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ตามรัฐธรรมนญู มาตรา ๙๓ วรรคหก๔ เพือ่ใหสามารถเปดประชมุ
สภาผูแทนราษฎรไดทันภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง๕ นั้น 
มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : ความจรงิแลวเรือ่งนีม้ทีีม่าจากปญหาในเชงิระบบ เนือ่งจากรฐัธรรมนญู
กำหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนองคกรที่มีอำนาจทั้งในดานการจัดการเลือกตั้งและวินิจฉัย
การกระทำเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ในขณะเดยีวกัน ในขณะทีเ่ขตเลอืกตัง้ของประเทศไทยมทีัง้หมดจำนวน
๔๗๕ เขต และทกุเขตนัน้ตองผานการพจิารณาของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดัแลวเขามา
สูกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีองคคณะเพียง ๕ คน และมีระยะเวลา
ในการทำหนาทีภ่ายในเงือ่นไขและเงือ่นเวลาจำกดั และสำนวนเรือ่งขอพพิาทในเรือ่งการเลอืกตัง้แตละ
เรือ่งกม็รีายละเอยีดและขอเทจ็จรงิทียุ่งยากและสลบัซบัซอนแตกตางกนัออกไป เพราะฉะนัน้ จงึกลาว
ไดวาปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนปญหาการวางระบบท่ีไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาและตรวจสอบ
ผลการเลือกตั้งมีความรอบคอบและถ่ีถวน จึงควรจะใหอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดในการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งอยูในความรับผิดชอบของศาลแตละเขตอำนาจศาลซึ่งกระจายอยูในจังหวัดตาง ๆ 
ซึง่จะทำใหกระบวนการพิจารณาและวินจิฉยัคดีการเลือกต้ังแตละเร่ืองกระจายออกไป ไมใชกำหนดให
เปนอำนาจในการวนิจิฉยัช้ีขาดเรือ่งการกระทำความผดิเก่ียวกับการเลอืกตัง้อยูในความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งแตเพียงฝายเดียว 

ผมจงึเหน็วาในอนาคตอาจจะตองมาทบทวนกนัอกีครัง้วาควรจะยกเลิกอำนาจในการวินิจฉัย
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม หรือควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอีำนาจและหนาทีใ่นการจดัการเลอืกตัง้เพยีงประการเดยีว โดยองคกรในการวนิิจฉยัเรือ่งการเพกิถอน

๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓ วรรคหก
“มาตรา ๙๓ วรรคหก “ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทำใหการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึง

หารอยคน แตมีจำนวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมด ใหถือวาสมาชิกจำนวนน้ันประกอบ
เปนสภาผูแทนราษฎร แตตองดำเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบตามจำนวนที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันและใหอยูในตำแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู”.

๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง
“มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือให

สมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก”.
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

สทิธเิลอืกตัง้อาจจะกำหนดใหจดัตัง้ศาลเลอืกตัง้เฉพาะกจิขึน้มา โดยกำหนดใหศาลทีไ่ดจดัตัง้ขึน้อยูแลว
มาทำหนาท่ีเปนศาลในการวินจิฉยัเร่ืองเลอืกตัง้เพือ่ใหการวนิิจฉยัช้ีขาดคดเีลอืกตัง้กระจายกันไป และมี
กระบวนการและวธิพีจิารณาคดโีดยเฉพาะ เชน การใชหลกัการไตสวนคดเีพือ่ใหศาลมอีำนาจในการเขาถงึ
พยานหลักฐานในเชิงลึก ดังเชนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งการวางระบบ
เชนนีน้าจะทำใหเกดิความยุตธิรรมและไมเปนปญหาดังเชนทีก่ลาว ดงันัน้ การท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศรับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีจำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไมนอยกวารอยละ ๙๕ ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๙๓ วรรคหก เพือ่ใหสามารถเปดประชมุสภาผูแทนราษฎร
ไดทันภายใน ๓๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ วรรคหน่ึง นั้น ในสวนนี้ตองกลาววาก็นาเห็นใจกับ
การทำหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระยะเวลา
การทำงานท่ีคอนขางจำกัดในการดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ในเรื่องการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีความละเอียดรอบคอบไดทุกเรื่อง
จึงมีความเปนไปไดยาก 

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ศ.ดร. บรรเจิดฯ : การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อาจกลาวไดวามีที่มาจากเรื่องความขัดแยง
ในเชิงอำนาจระหวางอำนาจฝายทุนท่ีใชฐานของหลักประชาธิปไตยในการเขาสูอำนาจ กับอำนาจ
ของฝายอนุรักษ ซึ่งใชกฎกติกาเปนตัวถวงดุลอำนาจ ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนจากหลักการของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๗ ซึ่งความขัดแยงดังกลาวนี้
ไมสามารถแยกออกจากขอเท็จจริงในเชิงอำนาจได เนื่องจากมีความเช่ือมโยงจากปญหาโครงสรางของ
บานเมือง ปญหาความเล่ือมล้ำของสังคม ซึ่งเปนปญหาท่ีไดถูกปลอยปละละเลยหรือท้ิงไวเปน
ระยะเวลานานจนกลายเปนปญหาทีม่คีวามซบัซอนและยากทีจ่ะแกไขไดภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ได 
ดงันัน้ การจะแกไขปญหาเร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังใหมคีวามเปนธรรมกับพลเมือง จงึเปนเพียง
ประเด็นหน่ึงของความขัดแยงเชิงอำนาจ สังคมไทยยังมีปญหาตาง ๆ อีกมากมายซึ่งปญหาตางๆ 
เปนปญหาในระดับโครงสราง ไมวาในโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ดวยเหตุนีเ้องสังคมไทย
จึงตองการการปฏิรูปอยางจริงจังเพื่อแกปญหาความขัดแยงในทางโครงสรางดังกลาว 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

รศ. ดร. วรเจตนฯ : สิทธิเลือกตั้งมีความสัมพันธกับ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะวาระบอบประชาธิปไตย
ถอืวาอำนาจอธิปไตยซ่ึงเปนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปน
ของประชาชน ประชาชนผูเปนเจาของอำนาจสามารถแสดงออกซ่ึง
อำนาจดังกลาวได ๒ วิธี คือ

วิธีแรก เปนการแสดงออกซ่ึงอำนาจโดยตรง ในทาง
หลักการมีอยู ๒ ลักษณะ คือ ๑) การเลือกตั้ง เปนการเลอืกบุคคล
ไปใชอำนาจรฐัแทนตวัเอง อนัเนือ่งมาจากในรฐัสมยัใหมมปีระชากร
จำนวนมากประชาชนไมสามารถตัดสินใจเร่ืองราวทุกอยาง
ดวยตนเองได จงึมอบอาณัตใิหผูแทนราษฎรตัดสนิใจแทน การมอบ
อาณัติดังกลาวทำโดยการเลือกตั้งที่ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้ง
ดวยตนเอง และ ๒) การออกเสียงประชามติ เปนการตัดสินใจของ
ประชาชนดวยตนเองในกิจการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือของประชาชนโดยสวนรวมวาจะ
ดำเนินการไปในแนวทางใด โดยการออกเสียงลงคะแนน

วิธีที่สอง เปนการแสดงออกผานองคกรของรัฐ โดยการ
จดัตัง้องคกรผูใชอำนาจอธปิไตยขึน้มา เชน รฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล 

“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ Doctor der Rechte (summa cum laude) Universität Göttingen ประเทศเยอรมัน, ปจจุบันเปนอาจารยภาควิชา
กฎหมายมหาชน ประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

รองศาสตราจารย ดร. วรเจตน  ภาคีรัตน๑

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการและ
ความสำคัญของ “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

และใหองคกรเหลานี้ใชอำนาจอธิปไตยแทนประชาชน ซึ่งในการใชอำนาจจะตองมีความเชื่อมโยง
กับประชาชนซ่ึงเปนเจาของอำนาจท่ีแทจริงตามหลักประชาธิปไตย 

เพราะฉะนั้น “สิทธิเลือกต้ังของพลเมือง” จึงมีความสำคัญและถือวาเปนสิ่งซึ่งขาดเสียมิได
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม และโดยหลักการแลวการเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยจะตอง
เปนไปอยางเสร ีเสมอภาคเทาเทยีม และมกีระบวนการการเลอืกตัง้ทีเ่ปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
สอดคลองกับอำนาจของประชาชนอยางแทจริง

เราอาจกลาวไดวาแมการเลือกตั้งไมใชทุกสิ่งทุกอยางของประชาธิปไตย  แตเปนสาระสำคัญ 
หากระบอบการปกครองนั้นไมยอมรับการเลือกตั้งอยางเสรี และเสมอภาคเทาเทียมกันหรือพยายาม
ทำลายคุณคาของการเลือกตั้งตลอดเวลาเสียแลว ระบอบการปกครองน้ันไมใชระบอบประชาธิปไตย

จุลนิติ : โดยหลักการแลว “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” รัฐสามารถที่จะจำกัด
การใชสทิธหิรอืเพิกถอนสิทธดิงักลาวไดหรอืไม เพยีงใด และการกระทำลักษณะใดบางท่ี
จะถือเปนเหตุแหงการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนกระบวนการและองคกรที่จะใช
อำนาจในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาว

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ในเรือ่งสทิธิเลอืกตัง้ของพลเมอืงจะจำกัดไดหรอืไมน้ัน มแีนวความเหน็
แบงเปน ๒ แนวทาง คือ 

แนวทางแรก เหน็วา “สทิธเิลอืกตัง้ของพลเมอืง” เปนสทิธซิึง่ตดิอยูกบัตวัพลเมืองทีไ่มสามารถ
จำกัดตัดทอนหรือเพิกถอนได เวนแตโดยสภาพของบุคคลน้ันเองทำใหไมสามารถจะใชสทิธิเลือกตั้งได 

แนวทางที่สอง เห็นวา “สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง” นั้นสามารถถูกจำกัดลงหรือถูกระงับ
การใชได ถาบุคคลน้ันไดกระทำการอยางหน่ึงอยางใดตองดวยลักษณะท่ีกฎหมายกำหนดเอาไว 
ซึง่ในทางปฏบิตัขิองประเทศสวนใหญในโลกนีก้ย็อมรบัวาสทิธเิลอืกตัง้อาจถกูจำกดัหรอือาจถกูระงบั
การใชไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนการกระทำลักษณะใดบางท่ีจะถือวาเปนเหตุในการถูกเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้นัน้ กฎหมายของแตละประเทศไดบญัญตัเิหตแุหงการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวแตกตางกนัไป
โดยเฉพาะระดับของการกระทำท่ีจะเปนเหตุใหถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นขึ้นอยูกับประสบการณใน
ทางการเมืองของแตละประเทศ แตเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังน้ันจะตองไมถึงขนาดไปทำลาย
สารัตถะแหงสิทธิเลือกตั้ง

ใ    ี้ใ  ำ ิ

แมการเลือกตั้งไม ใชทุกสิ่งทุกอยางของประชาธิปไตย  
แตเปนสาระสำคญั หากระบอบการปกครองนัน้ไมยอมรบั
การเลือกตั้งอยางเสรี และเสมอภาคเทาเทียมกันหรือ
พยายามทำลายคุณคาของการเลือกตั้งตลอดเวลา
เสียแลว ระบอบการปกครองน้ันไมใชระบอบประชาธิปไตย

แมกแ ารเลื
แตเปนสาร

อดเวลา
ชาธิปไตย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สำหรบัประเทศไทยในปจจบุนั กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกตัง้ไดเพิม่การกระทำทีเ่ปนเหตใุห
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหมหลายกรณี หากเราพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายการเลือกตั้งในอดีต
เมื่อประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปกอน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนกฎหมาย
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ฉบบัแรกของประเทศไทย ไมมบีทบญัญัตทิีใ่หอำนาจรฐัในการเพกิถอนสิทธิเลอืกตัง้
แตประการใด มเีพยีงบทบญัญตัทิีเ่กีย่วของกบัการกระทำท่ีตองหามตามกฎหมาย และโทษทีก่ำหนดไว
ก็เปนเพียงโทษจำคุกและปรับเทาน้ัน การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีข้ึนเปนคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๔๗๖ แกไขเพิม่เตมิ พทุธศกัราช ๒๔๗๖ ฉะบบัที ่๒ ซึง่กฎหมายฉบับนีไ้ดกำหนดให
การกระทำท่ีเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไวใน ๒ กรณี คือ ๑) กรณเีจาพนกังานผูมหีนาทีค่นใดหรือผูสมัคร
รบัเลอืกตัง้ใด อยู ณ สถานทีใ่นเวลาเลอืกตัง้ผูแทนตำบลหรอืผูแทนราษฎรบงัอาจสอดเกีย่วของกบัผูมสีทิธิ
ออกเสยีงในการออกเสยีงลงคะแนนโดยใหคำมัน่วาจะใหประโยชนใด ๆ  กด็ ีโดยขมขูหรอืโดยกลฉอฉลกด็ ี
ศาลมีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตั้งแตสี่ปถึงสิบสองป และ ๒) กรณีผูใดใหสินบนแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูแทนตำบลก็ดี หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรก็ดี ศาลมีอำนาจเพิกถอนสิทธิออกเสียงตั้งแตสี่ป
ถึงสิบสองป และในเวลาตอมาก็มีการเพ่ิมเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นตามลำดับ 

การเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในปจจุบันมีการบัญญัติไวทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทองถิน่หรอืผูบรหิารทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึง่ 
สวนใหญเหตแุหงการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้จะเก่ียวของกบัความผิดเกีย่วกบัการเลือกตัง้ ซึง่ในบางกรณี
ก็ไมใชความผิดในทางอาญา และการตัดสิทธิเลือกตั้งในบานเรามีระยะเวลา ๕ ป หรือ ๑๐ ป ซึ่งถือวา
เปนระยะเวลาที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในตางประเทศ

เหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  คือเหตุตามมาตรา ๖๘ กรณีที่
ศาลรฐัธรรมนญูส่ังยบุพรรคการเมอืงทีใ่ชสทิธติามรฐัธรรมนญูลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง

่ ่ ้ ่ ่
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนเวลาหาป และเหตุตามมาตรา ๒๓๗ กรณี
ยบุพรรคการเมืองเน่ืองจากหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนใดคนหน่ึงมสีวนรูเหน็ 
ปลอยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำที่ผูสมัครรับเลือกตั้งกระทำกระทำการ กอ หรือสนับสนุน
ใหผูอื่นกระทำการขัดตอกฎหมายเลือกตั้งมีผลใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
นอกจากยบุพรรคแลว ใหเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังหวัหนาพรรคและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงทุกคน
เปนเวลาหาป

สำหรับเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฯ มีจำนวนมากรวมแลวนาจะประมาณ ๒๐ กวาเหตุ ตั้งแตทำให
บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย นำบัตรเลือกต้ังออกไปจากที่เลือกต้ัง จัดใหเลนพนันขันตอเกี่ยวกับ
ผลการเลือกตั้ง ไปจนถึงผูสมัครรับเลือกต้ังวุฒิสภาหาเสียงในเร่ืองที่ไมเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของวุฒิสภา ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินฯ นับสิบเหตุ และเหตุแหงการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติ
พรรคการเมืองฯ อีกหลายประการ

สำหรับกระบวนการและองคกรท่ีจะใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในตางประเทศนั้น 
สวนใหญจะกำหนดให “ศาล” เปนองคกรท่ีมีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้จะเชือ่มโยงกบัการกระทำความผดิอาญา โดยถอืวาการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังเปนโทษอปุกรณ 
หมายความวา จะตองมีการกระทำซึ่งเปนความผิดอาญากอนเมื่อศาลพิพากษาลงโทษทางอาญา เชน 
ลงโทษจำคุก เปนตน บุคคลนั้นจึงจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังควบคูกันไป จึงมีความแตกตางกันกับ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในบานเราที่กฎหมายกำหนดให “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” (กกต.) ซึ่ง
เปนองคกรท่ีใชอำนาจในทางบริหารมีอำนาจวินิจฉัยใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนประกาศผล
การเลือกต้ังได และใหคำวินิจฉัยน้ันเปนที่สุด จึงมีขอสังเกตวากฎหมายดังกลาวจะขัดตอหลักการ
แบงแยกอำนาจอธิปไตยหรือไม และการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในบางกรณีไมไดเช่ือมโยงกับการกระทำผิด
ในทางอาญาจะถือวาเปนการลงโทษท่ีเกินสมควรแกเหตุหรือไม นอกจากน้ี ในระบบกฎหมายไทย 
ยังใหอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และศาลอุทธรณในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

 
จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด

กระบวนการและองคกรที่จะใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในตางประเทศนั้น 
สวนใหญจะกำหนดให “ศาล” เปนองคกรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอาญา

กระบว
สวนใหญ เลอกตง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗ ในสวนทีเ่กีย่วกบัเหตแุหงการเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น มีความเหมาะสมแลวหรือไม เพียงใด 

รศ. ดร. วรเจตนฯ : การท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ วรรคหน่ึง 
บญัญตัวิา “บคุคลจะใชสทิธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเพือ่ลมลางการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้หรอืเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มิได” เมื่อพิจารณาจากหลักการที่วา
สิทธิเลือกต้ังเปนการแสดงเจตจำนงทางการเมืองตามหลักประชาธิปไตย การท่ีบุคคลใดใชสิทธิและ
เสรีภาพในลักษณะเปนการทำลายหรือเปนปฏิปกษกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็มี
ความสมเหตุสมผลในการที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลผูกระทำการดังกลาว แตการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังนั้นควรจะเปนกรณีที่เปนโทษอุปกรณของโทษอาญา หมายความวาโดยหลักแลวระบบ
กฎหมายควรกำหนดใหการกระทำในลักษณะดังกลาวเปนความผิดอาญากอน เมื่อไดความวากระทำ
ความผิดและลงโทษอาญาแลว จึงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น นอกจากนี้ไมควรลงโทษผูที่
ไมไดมีสวนกระทำความผิด ดวยเหตุนี้ในแงของกระบวนในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๖๘ วรรคสี่ นั้น ถือวามีปญหาในเชิงหลักการเกี่ยวกับการลงโทษ เพราะวาเปนการลงโทษ
บุคคลซึ่งมิไดเปนผูกระทำผิดโดยตรง ในประเด็นนี้ผมจึงมีความเห็นวาเปนลักษณะการลงโทษแบบ
เหวี่ยงแห 

สำหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง ซึ ่งเปนกรณีที ่
ผูสมคัรรับเลือกต้ังผูใดกระทำการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทำการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
หรอืระเบียบหรอืประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่มผีลทำใหการเลือกตัง้มไิดเปนไปโดยสุจรติ
และเท่ียงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา บทบัญญัติในวรรคหน่ึงนี้
มปีญหาในแงของตวับททีเ่ขยีนในเชงิพรรณนาความ เพราะคำวา “กระทำการ กอ หรอืสนบัสนนุใหผูอืน่
กระทำการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ซึ่งมีผลทำใหการเลือกตั้งไมไดเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม” 
เปนการบัญญัติกฎหมายที่เปดชองใหองคกรท่ีมีอำนาจในการตีความสามารถใชดุลพินิจไดอยาง
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

กวางขวาง เชน กรณีการกระทำผิดระเบียบหรือประกาศในเร่ืองการติดปายหาเสียง ซึง่ในความเปนจริง
เปนความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ แตคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะตีความวา
เปนการกระทำท่ีเปนการฝาฝนระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ังซึ่งมีผลทำให
การเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม อันเปนเหตุใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได เปนตน 

แตประเด็นที่เปนปญหาและนาจะถือวาขัดกับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายคือ มาตรา ๒๓๗ 
วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา “ถาการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย 
หรอืทราบถงึการกระทำนัน้แลว มไิดยบัยัง้หรอืแกไขเพือ่ใหการเลอืกตัง้เปนไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
ใหถือวาพรรคการเมืองน้ันกระทำการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให
ยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองดังกลาวมีกำหนดเวลาหาปนบัแตวนัทีม่คีำส่ังใหยบุพรรคการเมือง” ความจริงบทบัญญัตนิี้
ผมไดคัดคานมานานแลว เพราะผมเห็นวากฎหมายในลักษณะน้ีไมมีความยุติธรรมดวยเหตุผล
หลายประการ เหตุผลที่งายที่สุดก็คือวา กรณีนี้กฎหมายไปลงโทษบุคคลซึ่งยังไมไดพิสูจนวามีสวน
รูเห็นในการกระทำผิด เชน สมมติวากรรมการบริหารพรรคการเมืองคนหน่ึงกระทำความผิดจริง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา แตกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่นที่ไมไดรูเห็นดวยตองถูกตัดสิทธิทางการเมือง
เม่ือศาลรัฐธรรมนูญมีคำส่ังใหยบุพรรคการเมือง ผมถามวาบทบัญญตัขิองกฎหมายในลักษณะน้ีเปนธรรม
หรือไม แตอยางไรก็ตามมีนักวิชาการบางสวนใหความเห็นวาเมื่อพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้ง 
หัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองก็ไดมาซึ่งอำนาจรัฐ จึงสมควรจะตอง
รบัผดิชอบเม่ือพรรคการเมืองถูกยบุ ซึง่เหตุผลดังกลาวผมคิดวาเปนคนละประเด็นกนั เพราะวาหัวหนา
พรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงอาจจะไมไดดำรงตำแหนงในฝายบรหิารกไ็ด อาจจะ
เปนเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรธรรมดา หรือเปนเพียงผูที่ทำหนาที่ในพรรคการเมืองก็ได การที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
หวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงของพรรคการเมอืงทีศ่าลรฐัธรรมนญูมคีำสัง่
ใหยุบพรรค สงผลเสียตอการพัฒนาประชาธิปไตยที่สำคัญ ๓ ประการ กลาวคือ 

๑) เปนการบัญญัติกฎหมายใหองคกรของรัฐลงโทษบุคคลที่ไมไดกระทำความผิดได ซึ่งถือวา
ขัดกับหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย 

๒) การบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้เปนการทำลายระบบพรรคการเมืองและการจัดโครงสราง
ในทางการเมืองท่ีตรงไปตรงมาในระบอบประชาธิปไตย เปนการสงเสริมใหบุคคลซ่ึงไมไดมีอำนาจท่ีแทจริง
เขามาเปนหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืง (Nominee) เพือ่ปองกนัปญหาวา
เวลาถูกยุบพรรคการเมือง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมืองนั้นจะไดไมตองถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ัง ทำใหระบบพรรคการเมืองมีความออนแอไมสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๓) เปนการเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัย คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ศาลรัฐธรรมนูญเขามายุงเกี่ยวกับความเปนไปทางการเมืองไดมาก เนื่องจากเขียนกฎหมายไวกวาง
เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการตีความไดมากเทากับเปนการเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัย
สามารถเปล่ียนแปลงข้ัวอำนาจในทางการเมืองผานขออางในการใชและตีความกฎหมาย ซึ่งขัดกับ
หลักการในระบอบประชาธิปไตยที่วาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตองมาจากการแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชนผานการเลือกตั้ง 

ดังนั้น ผมจึงมีความเห็นวาเพ่ือปองกันการทำลายลางกันในทางการเมืองโดยใชเทคนิค
การตีความกฎหมาย ซึ่งทำใหประชาชนผูสนับสนุนพรรคการเมืองที่ถูกยุบหรือมีความรักและศรัทธา
ในตัวของนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไมยอมรับคำตัดสิน เพราะเห็นวาเปนคำตัดสิน
ทีไ่มเปนธรรม และเปนสาเหตทุีส่ำคญัทีท่ำใหเกดิการชมุนมุประทวงและเกดิความวุนวายขึน้ในบานเมอืง 
สมควรจะตองยกเลิกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ ทั้งมาตรา 
แตในสวนของมาตรา ๖๘ นั้นควรจะมีการปฏิรูปใหสอดคลองกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย
ดังที่กลาวมาขางตน

จุลนิติ : เพราะเหตุ ใดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงกำหนดให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง

รศ. ดร. วรเจตนฯ : เพราะวาในอดีตที่ผานมาเราเคยมีประสบการณในทางการเมือง
ที่ไมคอยดีนักกับระบบที่ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีอิสระในการสมัครรับเลือกตั้งโดยไมตอง
สงักดัพรรคการเมอืง เนือ่งจากเวลาจะมกีารลงมตใินเรือ่งสำคญั ๆ  จะมกีารจายเงนิหรอืผลประโยชนให
กบั ส.ส. อสิระเพือ่แลกกบัการลงมตทิางใดทางหนึง่ ดงันัน้ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนตนมา จึงกำหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 
จะตองสังกดัพรรคการเมือง ซึง่มนีกัวชิาการบางทานใหความเห็นวาการให ส.ส. สงักดัพรรคการเมือง
เปนการสรางระบบเผด็จการพรรคการเมืองข้ึนมา และมีความเห็นวาควรจะยกเลิกระบบน้ี 
ซึง่โดยสวนตวัแมผมเหน็วาไมควรบงัคบัให ส.ส.สงักดัพรรคการเมอืง แตกเ็หน็วาเหตผุลเรือ่งเผดจ็การ
พรรคการเมืองไมมีน้ำหนักเพียงพอ เพราะถาเรากลัววานายทุนจะมารวมกันลงทุนเพ่ือจัดต้ัง
พรรคการเมือง และใชอำนาจครอบงำ ส. ส. ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองใหเปนฐานในการเขาสูอำนาจ 
เราสามารถแกไขปญหาน้ีดวยการบัญญัติกฎหมายพรรคการเมืองท่ีสงเสริมใหพรรคการเมืองเปน
ประชาธิปไตยได แตกย็งับงัคับให ส.ส. ตองสงักดัพรรคการเมอืงอยู การทำใหโครงสรางของพรรคการเมอืง
มคีวามเปนประชาธิปไตยมีวธิกีารกระทำไดหลายวิธ ีซึง่อาจจะยาวเกินไปถาจะตองพรรณนาความตรงน้ี 

การเปดโอกาสใหองคกรที่มีอำนาจวินิจฉัยสามารถเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจในทาง
การเมืองผานขออางในการใชและตีความกฎหมาย ซึ่งขัดกับหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตยที่วาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตองมาจากการแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชนผานการเลือกตั้ง

เปด
เมือง

กา
การ

ดงออก
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

เหตุผลที่ผมคิดวามีความสมเหตุสมผลที่จะยกเลิกระบบที่ให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง คือ เหตุผล
ในทางหลักการในระบอบประชาธิปไตยเพราะวาสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งสิทธิเลือกตั้ง
ในทางที่จะไปใชสิทธิที่เรียกวา “สิทธิเลือกตั้งในทางกระทำ (active right)” กับ “สิทธิเลือกตั้ง
ในทางไมกระทำการคือการท่ีไปลงสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือใหผูอื่นเลือก (passive right)” ซึ่งเปน
คณุลกัษณะสำคญัของสงัคมประชาธปิไตย ถาใครคนใดคนหนึง่จะเขามาทำงานทางการเมอืงและเหน็วา
ไมมพีรรคการเมอืงใดทีม่อีดุมการณทางการเมอืงตรงกบัตนเอง กค็วรเปดโอกาสใหเขาลงสมคัรรบัเลอืกตัง้
ในนามอิสระได แตสิ่งที่เรากลัวคือความเสียหายของระบบรัฐสภาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากการตอรอง
เรยีกรบัผลประโยชนเพือ่แลกกบัการลงมตสินับสนุนในเรือ่งสำคญั ๆ  หรอืการทีม่ ีส.ส.อสิระมากเกนิไป
อาจจะกระทบกับกระบวนการทำงานของสภาผูแทนราษฎร เพราะการหลอหลอมเจตจำนงใหเปนไป
ในทางเดียวกนั การมีมตติดัสนิใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทีส่ำคญัอาจเปนไปไดยาก สงผลทำใหการทำงานของ
รัฐสภาอาจไมมีประสิทธิภาพ ผลกระทบท่ีตามมาคือประชาชนขาดความศรัทธาในระบบรัฐสภา 

ผมคิดวาปญหาในทำนองน้ีสามารถแกไขไดดวยการสรางมาตรการจูงใจทางกฎหมายเพื่อให 
ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง เชน กำหนดให ส.ส. ที่สังกัดพรรคการเมืองเทานั้นที่มีสิทธิเปนกรรมาธิการ 
สวน ส.ส. อสิระไมสามารถดำรงตำแหนงกรรมาธิการ เพราะโควตาของกรรมาธิการจะกระจายกลับไปให
พรรคหรือกลุมการเมืองในสภาผูแทนราษฎร (faction) เทานั้น ส.ส. อิสระควรทำหนาที่ในฐานะ ส.ส. 
อยางเดียว หรือในเร่ืองการจัดสรรเวลาในการอภิปรายในสภาควรจะจัดสรรเวลาตามอัตราสวนให
สอดคลองกับจำนวน ส.ส. ของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองท่ีมอียูในสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งจะทำให ส.ส. อิสระไดรับการจัดสรรเวลานอยกวา ส.ส. ที่มีพรรคการเมืองสังกัด หรือการทำให
พรรคการเมืองมีความเขมแข็งและเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหผูสมัครรับเลือกต้ังในนามพรรคการเมือง
ไดรับการเลือกต้ังมากกวาการลงสมัครรับเลือกต้ังในนามอิสระ ถาเราสามารถสรางระบบแบบน้ี
ใหเกดิขึน้ไดกจ็ะเปนการสรางแรงจงูใจทำให ส.ส. ลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในสงักดัพรรคการเมอืงมากกวา
การลงสมัครแบบอิสระ ซึง่จะชวยพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหมคีวามเขมแข็งมากกวา
การบัญญัติกฎหมายบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง 

เพราะฉะน้ันระบบกฎหมายของเราไมควรจะบังคบัให ส.ส. ตองสงักดัพรรคการเมือง เน่ืองจาก
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ขัดกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย เพราะถึงแมจะบังคับให ส.ส. 
สงักดัพรรคการเมอืง และสรางวนิยัทางการเมอืงขึน้เพือ่แกไขปญหาการตอรองผลประโยชนทางการเมอืง
ของ ส.ส. อสิระทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี แตการรกัษาวนิยัทางการเมอืงตามมตขิองพรรคการเมอืงกอ็าจจะขดั
กบัมโนธรรมสำนึกในการทำหนาทีข่อง ส.ส. ทีจ่ะตองปฏิบตัหินาทีเ่พือ่ประโยชนของประชาชนโดยไมอยู

ระบบกฎหมายของเราไมควรจะบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง เนื่องจาก
การบญัญตักิฎหมายในลกัษณะนีข้ดักบัหลกัการในระบอบประชาธปิไตย เพราะถงึแมจะ
บังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง และสรางวินัยทางการเมืองขึ้นเพื่อแกไขปญหา
การตอรองผลประโยชนทางการเมอืงของ ส.ส. อสิระทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี แตการรกัษา
วินัยทางการเมืองตามมติของพรรคการเมืองก็อาจจะขัดกับมโนธรรมสำนึก
ในการทำหนาที่ของ ส.ส. 

บกฎ
บญัญ
ฎระบ

การ

รมสำนก
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ และจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน และการยกเลิกระบบที่ให 
ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองจะชวยแกไขปญหาท่ีไมเปนประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ในหลายประการ เชน ปญหาเกีย่วกบัสมาชกิภาพของ ส.ส. ทีต่องสิน้สดุลงเมือ่ลาออกจากพรรคการเมอืง
ทีต่นเปนสมาชกิ หรอืปญหาการใหพรรคการเมอืงซึง่เปนนติบิคุคลเอกชนสามารถมมีตใิห ส.ส. ซึง่ไดรบัการ
เลือกต้ังจากประชาชนและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยพนจากสมาชิกภาพการเปน ส.ส. ไดเปนตน 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา หลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดบัญญัติใหองคการตาง ๆ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศาลฎีกา หรือศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี มีอำนาจในการท่ีจะเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได รวมทัง้บญัญตัขิัน้ตอนและกระบวนการในการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไวนัน้ 
มีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ผมไมเห็นดวยกับหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ ทีบ่ญัญตัใิหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีอำนาจในการท่ีจะเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ได 
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนองคกรซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการการเลือกต้ัง 
ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและยติุธรรม จงึไมควรมอีำนาจชีข้าดในเรือ่งของสทิธเิลอืกตัง้ อำนาจ
ชี้ขาดในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังกลาวควรเปนอำนาจขององคกรที่มีความเปนกลางและไมไดมี
ความเกีย่วของกบักระบวนการจดัการเลอืกตัง้ เชน “ศาลฎกีาหรอืศาลรฐัธรรมนญู” เน่ืองจากศาลฎกีา
และศาลรัฐธรรมนูญถือเปนองคกรที่ไมไดเกี่ยวพันกับกระบวนการในการจัดการการเลือกตั้งดังเชน
คณะกรรมการการเลือกตัง้ นีพ่ดูในทางหลักการ อยางไรก็ตามในทางความเปนจรงิในระบบการเมืองไทย 
สมควรที่จะปฏิรูปองคกรศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศาลยุติธรรมกอน เพื่อใหรับกับอำนาจเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งดังกลาว

สำหรับความเหมาะสมของข้ันตอนและกระบวนการในการเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้ ทีบ่ญัญตัไิว
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ผมเห็นวา ยังไมเหมาะสมอยูหลายประการ 
ประการแรก คอื เหตใุนการเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ท่ีกำหนดไวน้ันมจีำนวนมาก และมีเหตบุางประการซ่ึง
ยงัไมเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะนำไปสูการเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง เชน ในกรณทีีผู่สมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิ
วฒุสิภาหาเสยีงเลอืกตัง้ ไดนำเสนอเรือ่งทีไ่มไดเกีย่วกบัอำนาจหนาทีข่องวฒุสิภา โดยเขาใจวาเปนเรือ่ง
เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามกฎหมายในปจจุบันอาจทำใหผูสมัครผูนั้นถูกเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้ได ซึง่ในความคิดเหน็ของผมเห็นวา เหตดุงักลาวเปนเพยีงความผิดทีไ่มไดรนุแรงถงึขนาดท่ี
จะตองเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแตอยางใด ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูสมัครรับเลือกตั้ง ควรมี
การกำหนดเหตุในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือกอให
เกิดผลไดหรือผลเสียในการเลือกตั้งอยางมีนัยสำคัญ โดยไมรวมถึงการกระทำความผิดทั่ว ๆ ไป หรือ
ความผิดเล็กนอยดังตัวอยางขางตน ปญหาประการที่สอง คือ ปญหาเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลา
ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือตัดสทิธิเลือกตั้งซึ่งกำหนดใหเปนระยะเวลา ๕ ป หรือ ๑๐ ป นั้นเปน
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ระยะเวลาทีไ่มเหมาะสมเนือ่งจากคอนขางนานเกนิไป ประการท่ีสาม คอื ปญหาในการออกแบบระบบ
วิธีพิจารณาหรือกระบวนพิจารณาในชั้นศาลวา ควรกำหนดขอบเขตอำนาจของศาลในการสืบพยาน
หลกัฐานเพือ่คนหาความจรงิ อนัจะนำไปสูการเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้อยางไร ซึง่ผมไดศกึษาแนวทางการ
กำหนดกระบวนพิจารณาการเพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ในชัน้ศาลของตางประเทศ พบวา นานาประเทศมกีาร
ออกแบบกระบวนพิจารณาในลักษณะท่ีกำหนดใหการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนโทษอุปกรณของ
โทษอาญา โดยเปนไปตามแนวทางที่วา หากผูสมัครรับเลือกตั้งกระทำการอันเปนความผิดอาญา
หรือกระทำการท่ีเปนเหตุใหถูกตัดสิทธิเลือกต้ัง ก็ตองรับโทษทางอาญาเปนหลักกอน และใน
ระหวางน้ันก็จะถูกระงับการใชสิทธิรับเลือกต้ัง ซึ่งมีความแตกตางจากหลักการของประเทศไทย
ท่ีกำหนดใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเพียงอยางเดียว โดยไมไดกำหนดใหเปนโทษอุปกรณของโทษอาญา 

ดังน้ัน การท่ีไมไดกำหนดใหกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังเปนโทษอุปกรณของโทษทางอาญา 
สงผลทำใหมีประเด็นปญหาขอถกเถียงกันวา สามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลไดหรือไม ผมมีความเห็นวาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น มีความรุนแรงหรือสงผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากกวาโทษทางอาญาบางอยาง เชน โทษปรับดวยซ้ำ ซึ่งในเมื่อโทษปรับ
ทางอาญารฐัไมสามารถตรากฎหมายยอนหลงัใหเปนผลรายกบับคุคลไดแลว การเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้
ซึง่มคีวามรายแรงมากกวากย็อมจะไมสามารถตรากฎหมายยอนหลังไดเชนเดียวกัน แตนกักฎหมายของ
ประเทศไทยสวนใหญมักจะมีความเขาใจหรือมีการอบรมส่ังสอนกันวา หลักการหามตรากฎหมาย
ยอนหลังเปนผลรายตอบุคคลน้ัน หามเฉพาะการตรากฎหมายยอนหลังในเร่ืองโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา อนัประกอบดวยโทษประหารชวีติ โทษจำคกุ โทษกกัขงั โทษปรบั และโทษรบิทรพัยสนิ 
เทานั้น ถาไมใชโทษตามประมวลกฎหมายอาญาแลว สามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อลงโทษ
ไดหมด จึงเกิดกรณีการยุบพรรคไทยรักไทย ซึ่งถือวาเปนการผิดหลักกฎหมายและหาเหตุผลอธิบาย
ไมไดวาเพราะเหตุใดโทษปรับซึ่งมีความรุนแรงนอยกวา และไมสามารถตรากฎหมายยอนหลังได 
ในขณะทีก่ารเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ังซึง่มคีวามรุนแรงมากกวากลับสามารถทำได หรอืมเีหตุผลเพียงวา
เพราะการเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไมใชโทษทางอาญาเทานัน้ นีย่งัไมตองพดูถงึวากฎหมายทีใ่ชเปนฐาน
ในการลงโทษยอนหลัง คือ ประกาศคณะรัฐประหาร (ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๒๗ ซึ่งไมมีความ
ชอบธรรมทางประชาธิปไตยอีกดวย) เรือ่งลงโทษยอนหลังจะหามเฉพาะโทษทางอาญาหรือไมนี ้ผมขอ
ยกตัวอยางเพื่อใหพิจารณาไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังน้ีวา ถาในอนาคตรัฐสภามีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ โดยยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งสงผลทำใหโทษประหารชีวิตไมใช

นานาประเทศมีการออกแบบกระบวนพิจารณาในลักษณะที่กำหนดใหการเพิกถอน
สทิธเิลอืกตัง้เปนโทษอปุกรณของโทษอาญา โดยเปนไปตามแนวทางทีว่า หากผูสมคัร
รับเลือกต้ังกระทำการอันเปนความผิดอาญาหรือกระทำการที่เปนเหตุใหถูกตัดสิทธิ
เลือกตั้ง ก็ตองรับโทษทางอาญาเปนหลักกอน และในระหวางน้ันก็จะถูกระงับ
การใชสิทธิรับเลือกตั้ง ซึ่งมีความแตกตางจากหลักการของประเทศไทยที่กำหนด
ใหมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพียงอยางเดียว โดยไมไดกำหนดใหเปนโทษอุปกรณ
ของโทษอาญา

นาป
ธเิลอืก

นา
สทิธิ

ษอุปกรณ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

โทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือโทษทางอาญาแลว ถายึดถือตามแนวคำวินิจฉัยของตุลาการ
รัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคไทยรักไทย หรือตามความเขาใจของนักกฎหมายของประเทศไทยแลว 
ก็จะทำใหสามารถตรากฎหมายยอนหลังเพื่อลงโทษประหารชีวิตคนได เพราะบัดน้ีโทษประหารชีวิต
ไมใชโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีนกักฎหมายไทยทองจำตาม ๆ  กนัมาเสยีแลว ซึง่จะพจิารณา
เห็นไดวาเปนการไมถูกตองแตอยางใด มันไมมีเหตุผล กรณีน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงความออนแอ
ของวิชานิติศาสตร วิธีการสอน และวิธีการคิดที่ไรเหตุผลอยางมากของวงการกฎหมายไทย

ประการสุดทาย คือ การที่มีกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลายกระบวนการ มีองคกร
หลายองคกรที่มีอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทำใหกระบวนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของเราไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยกระบวนการพิจารณาจะข้ึนอยูกับหลักเกณฑการพิจารณาของแตละองคกร
วาจะใชดุลพินิจอยางไร ซึ่งในประเด็นนี้ ผมอยากเสนอวิธีแกไข คือ จำเปนตองทำใหโทษการเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังเปนโทษอุปกรณของโทษทางอาญาของผูกระทำผิดดังท่ีกลาวมาขางตน เพ่ือให
กระบวนพิจารณาในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเปนมาตรฐานเดียวกัน 

จลุนติ ิ: ในทัศนะของทานคิดวา หลกัการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ที่ไดบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้วนิจิฉยัใหมกีารเลอืกตัง้ใหมหรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้กอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแลวแตกรณี ใหคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดนั้น มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

รศ. ดร. วรเจตนฯ : ตามหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง ซึ่งบัญญัติใหในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจวินิจฉัยใหมี
การเลือกต้ังใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรอืสมาชิกวุฒิสภา และใหคำวินจิฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้เปนทีส่ดุนัน้ ในทศันะของผมคิดวา 
หลักการดังกลาวยังมีความไมถูกตองและไมเหมาะสมอยูหลายประการ ประการแรก บทบัญญัติ
ดงักลาวขดักบัหลกัการแบงแยกอำนาจท่ีประเทศไทยยึดถอืเปนหลกัในการปกครองประเทศ เนือ่งจาก
ประเทศไทยมีการปกครองอยูบนพื้นฐานของการแบงแยกอำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกลับบัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทั้งอำนาจจัดการ
การเลือกตั้งและอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งใหเปนที่สุดซึ่งถือเสมือนวาเปนอำนาจตุลาการอยู
ในองคกรเดียวกัน ซึ่งการมีอยูขององคกรที่มีอำนาจมากขนาดนี้มีขอเสีย คือ ทำใหเปนองคกร
ที่ตรวจสอบไมได และอาจสงผลเสียหากคณะกรรมการการเลือกต้ังใชอำนาจเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง
โดยไมชอบดวยกฎหมาย และคำสั่งดังกลาวเปนที่สุด สงผลใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมอาจจะ
อุทธรณหรือพึ่งพาองคกรใดไดเลย ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงหลักการคุมครองสิทธิของบุคคล ซึ่งบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติวา บุคคลซึ่ง
ถกูละเมิดสทิธหิรอืเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไวสามารถยกบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนูญนีเ้พือ่ใชสทิธิ
ทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได 
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“การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบกฎหมายไทย”

จุลนิติ

ทั้งนี้ กรณีดังกลาวไดมีการนำเรื่องไปฟองคดีตอศาลฎีกาวา คำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไมรับฟอง โดยใหความเห็นวา 
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึง่ กำหนดใหคำวินจิฉยั
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผล
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาเปนทีส่ดุนัน้ กรณดีงักลาวจงึไมอยูในอำนาจ
ของศาลฎีกา จึงมีคำสั่งไมรับฟอง ซึ่งผลของการตีความของศาลฎีกาดังกลาว ทำให คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสามารถใชอำนาจเปนท่ีสุดในตัวเองได ทั้ง ๆ ที่โดยแทจริงแลวลักษณะอำนาจของ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง เปนเพียงองคกรท่ีใชอำนาจในทางบริหารการจัดการการเลือกต้ัง แตมาตรา 
๒๓๙ วรรคหน่ึง กลับใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอยางนอย ๒ อำนาจอยูในองคกรเดียว คือ มีทั้ง
อำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ซึ่งหลักการแบบนี้ ผมยังไมเคยเห็นวาองคกรรูปแบบใดของรัฐที่มี
การรวมอำนาจ ๒ อำนาจนี้ไวในองคกรเดียวเลย 

ดังน้ัน หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามมาตรา ๒๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ฯ 
จึงไมมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ หากเรายึดถือหลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหน่ึง และแนวทางการตีความของศาลฎีกาดังกลาวขางตน 

และปญหาประการสุดทาย คอื หากการใหอำนาจในการวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปนที่สุด โดยมีสภาพเปนอำนาจตุลาการ ก็จะขัดกับหลักทั่วไปเรื่องกระบวนการแสดงออกซึ่งอำนาจ
ในทางตุลาการของศาล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๗ 
ซึ่งกำหนดใหการใชอำนาจตุลาการตองเปนไป ตามความยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ซึ่งหากผมถามวาอำนาจการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่เปนทีส่ดุ และตองถอืวาโดยสภาพมลีกัษณะเสมอืนเปนอำนาจตลุาการนัน้ 
ในทางรูปแบบไดกระทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริยเหมือนกับคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัย
ของศาลหรือไม ถาใช ทำไมในการออกคำสั่งดังกลาวจึงไมไดกระทำเชนนั้น ถาไมใช แลวใชอำนาจ
ในลกัษณะดงักลาวไดอยางไร ประเดน็นีก้ถ็อืเปนประเดน็สำคญัทีต่องตคีวามอำนาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในอนาคตตอไปวาจะเปนไปแนวทางใด จึงจะสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  

ทั้งนี้ การแกปญหาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ผมขอเสนอใหมีการตีความรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ใหมีความหมายวา คำวินิจฉัย

้้ ้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังไมเปนท่ีสุดในแงของความชอบดวยกฎหมาย แมรัฐธรรมนูญ ฯ จะบัญญัติ
ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนท่ีสุดก็ตาม เพื่อใหอำนาจของคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ในการวินิจฉัยใหมีการเลือกต้ังใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังกอนการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาสอดคลองกับหลักนิติรัฐ หลักการ
คุมครองสทิธขิองประชาชน และหลกัการแบงแยกอำนาจ หรอืตคีวามใหความหมายของการเปนทีสุ่ด 
ในมาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง วาหมายถึง เปนท่ีสุดในแงท่ีวาจะไมสามารถเอาคำสั่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไปโตแยงในทางนิติบัญญัติ หรือทางบริหารไดอีก แตทั้งนี้ ไมไดตัดสิทธิบุคคลในการ
ที่จะโตแยงคำสั่งตอองคกรตุลาการ ซึ่งมีหนาที่คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หากไมตีความ
ไปในทิศทางเชนนี้ ก็ตองแกไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรานี้เสีย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

รศ. ดร. วรเจตนฯ : สำหรับการแกปญหาเก่ียวกับการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระบบ
กฎหมายไทยดังที่กลาวมาขางตนนั้น ขอเสนอแนะมีประการเดียว คือ ตองมีการปรับปรุงแกไข
รฐัธรรมนูญฉบับปจจบุนั ใหมคีวามเปนประชาธิปไตยท่ีแทจรงิ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในเร่ืองของระบบ
การเลือกตัง้ของประเทศไทย ซึง่มีปญหาเร้ือรังมานานนับต้ังแตเปล่ียนแปลงการปกครอง เม่ือป พ.ศ. ๒๔๗๕ 
โดยอาจมีการทบทวน ปญหาที่เกิดขึ้นในชวง ๗๐ ปที่ผานมา โดยไมเลือกเฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
และดำเนินการแกไขปญหาการเลือกต้ังท้ังระบบ บนพ้ืนฐานอุดมการณประชาธิปไตย ซ่ึงในความเปนจริง
อาจเกดิขึน้ไมงายนกั ดงันัน้ อาจจะมกีารแกไขในลกัษณะคอยเปนคอยไป โดยเร่ิมจากมาตราทีเ่กีย่วของ
กับขั้นตอนและกระบวนการเลือกต้ังที่เปนปญหา เพราะหากยังใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยูตอไป ก็อาจ
เกิดความเสียหายตอระบบการเมืองไทยมากย่ิงข้ึนเปนลำดับ และในท่ีสุดผลรายก็ตกอยูกับประชาชนท่ัวไป 
เนื่องจากระบบการเมืองซึ่งไมเขมแข็ง ไมพัฒนาใหสอดคลองกับหลักการที่ถูกตอง ก็จะสงผลกระทบ
ตอความเจริญกาวหนาของประเทศชาติอยางหลีกเลี่ยงไมได  
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