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๑. บทนํา
 ประชาชนสวนใหญในสังคมอาจเขาใจวา “อํานาจมหาชน”๒ หรือ “อํานาจรัฐ” เปนอํานาจ
ที่องคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐเทานั้นที่สามารถใชอํานาจดังกลาวบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ไดเทานัน้ อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลวในทางกฎหมายกลับใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอาํนาจ
มหาชนหลากหลายรปูแบบ ตัง้แตการใชอาํนาจมหาชนโดยตรงของประชาชน การรบัมอบอาํนาจมหาชน
จากรัฐเพื่อดําเนินกิจกรรมแทนรัฐ หรือแมแตการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ นอกจากนี้ กฎหมาย
ที่ใหสิทธิแกประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรอํานาจดังกลาวปรากฏตั้งแตกฎหมาย
ระดบัรัฐธรรมนญูซ่ึงมสีถานะเปนกฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ กฎหมายระดับพระราชบญัญัติ 
หรือกฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
 แตถงึกระนัน้ ในสงัคมยงัปรากฏการใชอาํนาจโดยเอกชนบงัคบัตอเอกชนดวยกนั ทัง้ทีโ่ดยหลกัการแลว
สถานภาพระหวางเอกชนกับเอกชนอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและเสมอภาคกัน เวนแต เปนกรณี
ที่กฎหมายมอบอํานาจมหาชนจากรัฐใหเอกชนดําเนินการแทน ฉะนั้น ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการ
ดาํเนนิชีวติประจาํวนัของประชาชน บางเหตกุารณเอกชนไดใชอํานาจบงัคบัเอกชนดวยกนัโดยปราศจาก
อํานาจที่ชอบดวยกฎหมาย และอาจลวงเลยไปถึงการกระทําความผิดกฎหมายของบานเมืองอีกดวย 
จึงเปนเร่ืองท่ีเอกชนตองกลับมาทบทวนตนเองวาแทที่จริงแลวการปฏิบัติการบางอยางของเอกชน
มีฐานทางกฎหมายรองรับการกระทําเหลานั้นหรือไม

à¡ÃÕÂ§ä¡Ã ÃÍºÃÙŒ 

การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน 
Private’s Role in Exercising Public Power

 ๑ผู ชวยคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรวิชาวาความ สํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความฯ, ประกาศนียบัตรสาขา
วิชากฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กฎหมายอาญาช้ันสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายช้ันสูง สภาทนายความฯ, 
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับบุคคลท่ัวไป คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประกาศนียบัตรสําหรับกฎหมาย
ปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต.
 ๒อํานาจมหาชนในที่นี้ คือ อํานาจมหาชนในความหมายอยางกวาง มิไดหมายถึงเฉพาะอํานาจมหาชนรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด
เทานั้น เชน อํานาจปกครอง อํานาจนิติบัญญัติ ฯลฯ.
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๒. ความเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจ
 มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีมีการรวมกลุมเพื่อพบปะสมาคมซ่ึงกันและกัน รวมไปถึงการรวมกลุมกัน
เพื่อปกปองสิทธิของตน จากลักษณะการรวมกลุมกันนี้เองจึงเปนจุดเริ่มตนของการกําเนิดของสังคม 
โดยสภาพความเปนจริงของสังคมจึงมีประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมากและยอมมีความขัดแยง 
(Disagreement) กนัเปนธรรมดา ทัง้น้ี เพือ่ใหการดาํรงชวีติของคนในสงัคมดาํเนินไปไดอยางปลอดภยั
และสามารถขจัดขอขัดแยงระหวางกัน จึงเริ่มแสวงหาบุคคลท่ีจะปกปองคุมครองตนเองในฐานะของ
ผูปกครอง (Leader) และสิ่งที่ควบคูไปพรอมกับตัวผูปกครองก็คือ “อํานาจ (Power)” ที่จะควบคุม
พฤติกรรมของผูใตปกครอง
 ทัศนะเรื่องของอํานาจมีผูใหความหมายไวหลายประการ ทั้งในดานรัฐศาสตร นิติศาสตร และ
สงัคมวทิยา เชน Max Weber เหน็วา “อาํนาจ คอื ความสมัพนัธทางสงัคม ความเปนไปไดทีบ่คุคลจะกระทาํ
การเพือ่บรรลตุามเจตนาของตน โดยไมจาํเปนตองมลีกัษณะของการใชพลงับงัคบัเทาน้ัน”๓ ศาสตราจารย
จรูญ สุภาพ กลาววา “อํานาจ หมายถึง ความสามารถท่ีจะกําหนดและบังคับใช สิทธิ และหนาท่ี 
ซึง่ถอืวาเปนสิง่ทีถ่กูตองชอบธรรม และเมือ่มกีารบงัคบัใชตามหลกัเกณฑดงักลาวแลว ผูทีถ่กูบงัคบัจะตอง
ยอมตามหรือปฏิบตัติาม”๔ และรองศาสตราจารย ดร. สญัญา สญัญาวิวฒัน กลาววา “อาํนาจหรืออาํนาจ
ทางสังคม (Social Power) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงชีวติทางสังคม เชน ทาํใหใครคนหน่ึง
ทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด หรอื ทาํใหการดําเนินชวีติปกติเกดิความวุนวาย หรอืเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม หรอืกลาว
โดยสรุปไดวา อํานาจ คือ ความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด (get thing done) ใหเสร็จลงไป”๕ 
 ทัง้นี ้มกีารแบงอาํนาจออกเปน ๒ ประเภท ไดแก ประเภทแรก พลงัอาํนาจ (Power) คอื ความสามารถ
ของคนหรอืกลุมคนในการควบคมุหรอืมอีทิธพิลตอการกระทาํของบุคคลอืน่หรอืกลุมคนกลุมอ่ืน แมวา
การกระทาํทีเ่กดิขึน้จะเปนการใหความรวมมอืหรอืไมกต็าม และประเภททีส่อง สทิธอิาํนาจ (Authority) 
คือ ความสามารถของคนหรือกลุมคนตามที่กฎหมายกําหนดไวตามตําแหนงหนาที่ในการควบคุมหรือ
บงัคบัใหผูอืน่ยอมรบัและกระทาํตาม๖ ดงัน้ัน จากความหมายดงักลาว Power จงึมคีวามหมายทีก่วางกวา 
Authority ซึง่ Power อาจจะเปนอาํนาจทีไ่ดรบัมาอยางถกูตองชอบธรรมตามกฎหมายหรอืเปนอาํนาจ
ทีอ่ยูนอกเหนือกฎหมายก็ได แต Authority เปนอาํนาจท่ีไดรบัมาโดยชอบธรรมเทานัน้ ซึง่ความชอบธรรม
ในที่นี้ไมไดหมายถึงเฉพาะความชอบธรรมตามกฎหมายแตเพียงประการเดียว แตอาจรวมถึง
ความชอบธรรมตามประเพณี และความชอบธรรมตามหลักการของเหตุผลดวย
 อาํนาจจงึเปนเรือ่งของความสามารถในการควบคมุบงัคบับคุคลอ่ืนใหปฏิบตักิารอยางหน่ึงอยางใด
ใหสําเร็จลุลวงตามความประสงคของตน ซึ่งอาจเปนการควบคุมที่ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได

 ๓Marshall, G., Oxford Dictionary of Sociology, (Oxford and New York: Oxford University Press, ๑๙๙๘). อางใน 
เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และสิริพรรณ นกสวน, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๖๙-๒๗๐.
 ๔จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร ฉบับพื้นฐาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หนา ๘๐.
 ๕สัญญา สัญญาวิวัฒน, สังคมวิทยาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๔๒.
 ๖คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบรูพา, สถาบันการเมืองการปกครอง [Online]. แหลงท่ีมา http://www.huso.
buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson10/ [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓]
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๓. แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจในทางกฎหมายมหาชน
 การอธิบายถึงเนื้อหาสาระของอํานาจยอมแตกตางไปตามมุมมองของแตละสาขาวิชา ในทาง
สงัคมวิทยา (Sociology) อาจมองอํานาจในแงของปรากฏการณทีเ่กิดขึน้จรงิในสังคม พจิารณาถึงวถิขีอง
ประชาชนทีผ่กูพนัตออาํนาจ ทางเทววทิยา (Theology) อาจพจิารณาอาํนาจทีม่นุษยใชบงัคบัตอกนัในฐานะ
ที่มาจากความประสงคของพระผูเปนเจา แตสําหรับมุมมองของนิติศาสตร อํานาจมิใชปรากฏการณ
ทีเ่กดิข้ึนอยางไมมทีีม่าท่ีไป แตกลบัมีความเช่ือมโยงโดยตรงกับกฎหมายในฐานะท่ีกฎหมายเปนทัง้ท่ีมา
ของอํานาจ และเปนทั้งบทจํากัดการใชอํานาจ
 อาํนาจในการบังคบัเหนือบคุคลอืน่ในทางกฎหมายมหาชนเรียกวา “อาํนาจมหาชน (Public  Power)” 
โดยปกติแลว รฐัจะเปนผูทรงไวซึง่อาํนาจมหาชนในการบังคบัใหประชาชนปฏิบตัติามคําสัง่ของรัฐ คาํวา 
“อํานาจมหาชน” ในที่นี้เปนคําที่มีความหมายอยางกวาง รวมถึงอํานาจอธิปไตย อํานาจทางการเมือง 
และอํานาจปกครอง ฯลฯ
 ๓.๑  อํานาจทางการเมือง: การแยกอํานาจจากตัวบุคคลสูรัฐ
   “อํานาจรัฐ (State Power)” หรือบางทานอาจเรียกวา “อํานาจทางการเมือง (Political 
Authority/Le Pouvoir politique)” หมายถึง กําลังที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของสังคมเพื่อนํากลุมคน
ในสังคมไปสูจุดประสงครวมกัน อันไดแกความผาสุก และถาจําเปนก็พรอมที่จะบังคับเอากับสมาชิก
ของกลุมใหปฏิบัติตาม โดยในระยะแรก อํานาจทางการเมืองเปนของกลุ มหรือเผาอันเกิดจาก
จารีตประเพณีและการเชื่อถือในสิ่งเหนือธรรมชาติ แลวจึงวิวัฒนาการตอมาสูตัวของบุคคล กลาวคือ
ตัวผูปกครอง ซึ่งในชวงเวลานี้อํานาจทางการเมืองขึ้นอยูกับคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว
ของบคุคล อาํนาจจึงมลีกัษณะเปนของสวนตวั เมือ่ผูปกครองหมดคณุสมบัตแิละมีบคุคลอืน่ท่ีมคีณุสมบัติ
ดกีวาก็จะเกดิการแกงแยงอาํนาจกันข้ึน เกดิสงคราม และเกิดความไมตอเนือ่งของอํานาจ ฉะน้ัน จงึเกดิ
แนวความคิดในการรองรับอํานาจทางการเมืองรูปแบบใหม โดยแยกอํานาจท่ีเคยอยูกับตัวผูปกครอง
ออกมา แลวมอบใหสถาบนัใหมทีส่รางขึน้เปนนามธรรม เรยีกวา “รฐั” เปนเจาของอํานาจน้ัน๗ แนวคิดนี้
สงผลในทางกฎหมายหลายประการ อาทิ รฐัจะมีสภาพเปนนติบิคุคลท่ีมสีทิธ ิหนาที ่อาํนาจ หรือความรับผดิ
เปนของรฐัเอง ซึง่จะแยกตางหากออกจากผูปกครองรฐั และสงผลใหผูปกครองเปนเพยีงตวัแทนของรฐั
เทานั้น หากเปรียบเทียบกับกฎหมายเอกชนก็คงเปรียบรัฐเปนบริษัท และเปรียบผูปกครองเปนผูแทน
ของบรษิทั อาํนาจของผูแทนของบรษิทัตองอยูภายในขอบวตัถปุระสงคฉนัใด อาํนาจของผูปกครองรฐั
กต็องใชใหอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายฉนันัน้ ผูปกครองไมอาจใชอาํนาจเกนิเลยขอบเขตทีก่ฎหมาย
กาํหนดได มฉิะน้ันจะเปนการใชอาํนาจโดยมิชอบ จากทฤษฎดีงักลาว หากผูปกครองคนหนึง่ ๆ พนสภาพ
จากการเปนผูปกครองรัฐ อาํนาจทางการเมืองกห็าไดสญูสิน้ไปตามผูปกครองคนเดิมไม แตจะยงัคงอยูในฐานะ
ทีเ่ปนอาํนาจของรฐัตลอดไป เมือ่ผูปกครองคนใหมเขามาทาํหนาทีป่กครองรฐั การใชอํานาจทางการเมอืง
ก็เขาสูหลักการเดิมก็คือ การใชอํานาจในนามของรัฐมิใชในนามสวนตัว จึงเห็นไดวา ตัวผูปกครอง
อาจสญูสิน้ไดโดยสภาพทางธรรมชาตขิองมนษุย แตความเปนรฐัและอาํนาจทางการเมอืงจะยงัคงอยูตอไป 
อํานาจทางการเมืองที่มีสถานะมั่นคงถาวรหรือตอเนื่องเชนนี้ เรียกวา “อํานาจอธิปไตย”

 ๗ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน: ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญ, กรุงเทพมหานคร:  วิญูชน, ๒๕๕๓), 
หนา ๒๓๘-๒๓๙.
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 ๓.๒ อํานาจอธิปไตย: อํานาจสูงสุดแหงรัฐ
    อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) มีนิยามพอสังเขปวา เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
มีที่มาจากหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ เปนตน ถึงแมทฤษฎีจะอธิบายถึงผูทรงอํานาจอธิปไตยหรือองคอธิปตย 
(Sovereign) ไวแตกตางกัน แตลักษณะรวมของแตละทฤษฎีก็คือ อํานาจอธิปไตยตองมีลักษณะ
๔ ประการ ไดแก ประการแรก ความเด็ดขาด (Absoluteness) อํานาจอธิปไตยตองมีความเปนสูงสุด 
เด็ดขาด และสมบรูณเหนืออาํนาจอืน่ใด อาํนาจอืน่ไมสามารถมาลบลางอาํนาจอธปิไตยได ประการทีส่อง 
ความกวางขวางท่ัวไป (Comprehensiveness) กลาวคือ อํานาจอธิปไตยสามารถบังคับใชไดกับ
ทกุบุคคล หรือส่ิงตาง ๆ  ทีอ่ยูภายในอาณาบริเวณท่ีอาํนาจอธิปไตยครอบคลุมถงึ เชน อาํนาจอธิปไตยของ
รฐัใดรฐัหนึง่ยอมครอบคลมุอาณาบรเิวณทัง้หมดของรฐันัน้ ประการทีส่าม ความถาวร (Permanence) 
อํานาจอธิปไตยตองมีความถาวรตอเน่ืองตลอดไปหรือมีความเปนนิรันดรไมสูญสลาย เพราะถาหาก
อาํนาจอธิปไตยสูญสลายก็เทากับวารัฐน้ันสิน้สภาพไปดวย ประการท่ีสี ่การแบงแยกมิได (Indivisibility) 
อํานาจอธิปไตยมีลักษณะเปนอํานาจหนึ่งเดียวที่ไมสามารถแบงแยกออกเปนสวน ๆ ได หากมีการ
แบงแยกตัวอาํนาจอธิปไตยยอมสงผลใหรฐัน้ันตองแบงแยกออกเปนหลายรัฐ แนวคิดทีส่าํคญัซึง่เกิดขึน้
ภายหลังการสรางทฤษฎีความเปนสงูสดุของอํานาจอธิปไตยก็คอื หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation 
of Powers) ทีแ่บงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธปิไตยออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรของรฐัฝายนติบิญัญตัิ 
(รฐัสภา) องคกรของรัฐฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และองคกรของรัฐฝายตลุาการ (ศาล) โดยแบงอาํนาจ
หนาที่ในการออกกฎหมายใหแกฝายนิติบัญญัติ อํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายใหแกฝายบริหาร และ
อาํนาจพจิารณาตดัสนิขอพพิาทใหแกฝายตลุาการ ซึง่วตัถปุระสงคสาํคญัของการสรางหลกัการแบงแยก
อาํนาจก็เพือ่ใหอาํนาจตาง ๆ  ไดตรวจสอบและถวงดลุ (Check and Balance) ซึง่กันและกัน เพราะถา
อาํนาจนิตบิญัญตั ิอาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ในนามของอํานาจอธิปไตยรวมศูนยอยูทีอ่งคกรใด
องคกรหน่ึงเปนผูใชอํานาจน้ัน สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไมอาจเกิดขึ้นได ซึ่งนักปราชญที่อธิบาย
หลักการแบงแยกอํานาจไดอยางเขาใจและเปนที่นิยมที่สุดก็คือ “มองเตสกิเออ (Montesquieu)” 
ไดอธบิายหลกัการดงักลาวไววา “เม่ืออาํนาจนติบิญัญตัแิละอาํนาจบรหิารไดรวมกนัอยูในบคุคลเดยีวกนั
หรอืในองคกรเดียวกัน ... เสรีภาพจะไมมเีลย เพราะเราอาจเกรงวากษัตรยิหรอืคณะบุคคลอันเดียวกันนัน้
จะออกกฎหมายแบบทรราชยและใชบังคับกฎหมายโดยวิธีทรราชย ... อีกอยางหน่ึง กรณีจะไมมี
เสถียรภาพถาอํานาจในการตัดสินไมแยกออกมาจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ถาอํานาจน้ี
รวมกันเขากับอํานาจนิติบัญญัติ ชีวิตและเสรีภาพของผูอยูในปกครองจะตองเผชิญกับการควบคุม
ทีล่าํเอียง เพราะผูพพิากษาจะกลายเปนผูออกกฎหมาย ถาอาํนาจน้ีรวมเขากบัอาํนาจบรหิารผูพพิากษา
กอ็าจประพฤติตวัแบบรนุแรงและกดข่ี ... กรณจีะเปนการอวสานของทุกสิง่ทกุอยางถาอาํนาจทัง้สาม ... 
ถูกใชโดยบุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกัน ...”๘

 ๘ชยัวฒัน วงศวฒันศานต, “ความเปนจริงกับหลกัการแบงแยกอํานาจ,” วารสารกฎหมายปกครอง ๒, ๒ (๒๕๒๖): ๒๕. อางใน 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, พิมพคร้ังท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: 
วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๑๔.
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๔. การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน
 กฎหมายกับการดําเนินชีวิตประจําวนัของประชาชนเปนสิง่ควบคูกนัไปเกือบทุกเร่ือง มผีูกลาววา
กฎหมายเกีย่วของกบัมนษุยตัง้แตเกิดจนตาย การคุมครองสทิธิของมนษุยตัง้แตเริม่มสีภาพบคุคล หรอื
แมกระทั่งสิ้นสภาพบุคคลกฎหมายก็ยังรองรับในเรื่องของมรดก ความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐ
ก็เชนเดียวกัน กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิแกประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการใชอํานาจมหาชนของรัฐ
ไวหลายกรณี และบางกรณีก็ยังเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจเหลานั้นไดโดยตรง
 ๔.๑ การใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายของเอกชน
   โดยหลักแลว การใชอํานาจมหาชนจะเปนหนาที่ขององคกรของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
เปนผูใชอาํนาจน้ัน แตบางกรณีรฐัไดเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจไดโดยตรงเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
ประชาชนจึงตองมีสวนในการบริหารอํานาจและตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ กลาวคือ การสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองในรูปแบบของ “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Democracy)”
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติในหลายสวนท่ีตอบสนอง
แนวความคิดขางตน โดยใหประชาชนเปนผูใชอํานาจน้ันไดโดยตรง กลาวคอื ประชาชนเปนผูใชอาํนาจ
อธิปไตยดวยตัวเอง เชน
  - สิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย (Right to submission of drafted legislation) มาตรา ๑๖๓ 
ไดบญัญตัใิหสิทธิแกประชาชนผูมสิีทธเิลอืกต้ังไมนอยกวาหน่ึงหม่ืนคน เขาชือ่เพ่ือเสนอรางพระราชบัญญตัิ
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
  - สิทธิเขาชื่อรองขอใหมีการถอดถอนบุคคล (Recall) มาตรา ๑๖๔ ไดบัญญัติใหสิทธิ
แกประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสองหม่ืนคน เขาช่ือเพ่ือใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา ๒๗๐๙ ออกจากตําแหนง
  - สิทธิในการออกเสียงประชามติ (Referendum) มาตรา ๑๖๕ บัญญัติใหสิทธิแกประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอยุติในปญหาอยางหน่ึงอยางใดอันเปน
สาเหตุใหรัฐตองจัดการออกเสียงประชามติ หรืออาจเปนการออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี

 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ บัญญัติวา “ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผูใด
มพีฤตกิารณร่ํารวยผดิปกต ิสอไปในทางทจุรติตอหนาที ่สอวากระทาํผดิตอตาํแหนงหนาทีร่าชการ สอวากระทาํผดิตอตาํแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได.
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”.
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  - สิทธิในการขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ บัญญัติเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญสามารถทําไดหลายวิธี วิธีการหน่ึง ไดแก การเขาชื่อเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
  จากตัวอยางขางตนเปนรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชน อันเปนอํานาจ
ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัคิุมครองไวเปนการเฉพาะ เอกชนจงึสามารถอางสทิธิในการใชอาํนาจดงักลาวตอรฐัได
    นอกจากนี้ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติบางฉบับยังบัญญัติใหเอกชนเปนผูใชอํานาจ
มหาชนบังคับตอเอกชนดวยกันเอง ไดแก กรณีองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ
โดยเปนไปตามความหมายของ “หนวยงานทางปกครอง” ตามมาตรา ๓๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรวมความถึงหนวยงานเอกชนท่ีไดรับ
มอบหมายใหใชอาํนาจทางปกครองดวย ดงันัน้ กรณทีีอ่งคกรวชิาชพี เชน สภาทนายความฯ ซึง่มสีถานะ
เปนเอกชน แตถาสภาทนายความฯ ไดดําเนินการอันเก่ียวเน่ืองกับอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เชน จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหเปนทนายความ สงเสริมการศึกษา
และการประกอบวิชาชพีทนายความ หรอืการควบคุมมรรยาทของทนายความ ฯลฯ ถอืวาสภาทนายความฯ
ดําเนินการในฐานะท่ีเปนหนวยงานทางปกครอง สภาทนายความฯ จึงมีอํานาจตามกฎหมายท่ีจะรับ
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหบุคคลเปนทนายความ มีอํานาจท่ีจะไมรับจดทะเบียนและอนุญาต
ใหเปนทนายความ มีอํานาจไมตอใบอนุญาตใหเปนทนายความ และมีอํานาจลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ เปนตน จากตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นวา เอกชนก็สามารถใชอํานาจมหาชน
เพือ่บงัคบัเอกชนดวยกนัใหตองปฏิบตัติามคาํสัง่ได สถานะของเอกชนผูถืออํานาจจึงมสีถานะทีเ่หนอืกวา
เอกชนท่ีอยูภายใตอํานาจ นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนดวยกันในกรณีนี้ จึงไมใชนิติสัมพันธ
ที่อาศัยความสมัครใจตามหลักกฎหมายเอกชน แตเปนนิติสัมพันธที่อยูภายใตขอจํากัดบางประการ
ทีเ่อกชนฝายหน่ึงไมมเีสรีภาพท่ีจะเลือกผลของการกระทํา แตผลของการกระทําจะข้ึนอยูกบัอาํนาจบังคับ
ที่เหนือกวาของเอกชนผูถืออํานาจมหาชน อยางไรก็ตาม อํานาจมหาชนที่เอกชนไดรับมอบจากรัฐนั้น
จะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวดวย 
  สรุปไดวา โดยหลักแลว รัฐจะเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจมหาชน แตในบางกรณีเอกชนก็อาจเปน
ผูทรงอํานาจมหาชนได ถากฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของ
การมอบอํานาจใหแกเอกชนไปดําเนินการแทนรัฐ ดังเชนกรณีองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งและ
มอบอํานาจไวเปนการเฉพาะ

๑๐พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ บัญญัติวา “หนวยงานทางปกครอง 
หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ... และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให
ดําเนินกิจการทางปกครอง”.
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 ๔.๒ การใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเอกชน: การกระทําโดยปราศจากอํานาจ
   เหตุการณบางอยางที่ปรากฏในสังคมอาจดวยความเคยชินของคนในสังคมจึงทําให
ประชาชนเห็นวาการกระทําบางอยางเปนสิ่งที่สามารถกระทําได ดวยจารีตประเพณี หรือดวย
ความคุนเคยของแตละสังคมที่มีตอพฤติกรรมเหลานั้น ทั้งที่การกระทําบางอยางกลับเปนสิ่งที่ผิด
กฎหมายของบานเมือง เชน การประชาทัณฑ การกอเหตุจลาจล ฝงูชนวุนวาย และการด้ือแพง เปนตน
   - การประชาทัณฑ (Lynching) หมายถึง การกระทําของฝูงชนท่ีมเีจตนารวมกันทีจ่ะลงโทษ
บุคคลที่ตนเขาใจหรือคิดวามีความผิดใหไดรับโทษทัณฑจากการกระทําความผิดนั้น โดยไมดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม๑๑ ในหลายคดีที่ปรากฏตามสื่อมวลชนจะเห็นวา เมื่อมีการนําตัวผูตองหา
นาํช้ีทีเ่กิดเหตุประกอบคํารับสารภาพโดยเฉพาะอยางย่ิงคดีอกุฉกรรจ จะมีประชาชนเขาทํารายรางกาย
ผูตองหาจนไดรับบาดเจ็บอยูบอยคร้ัง ซึ่งในทางกฎหมายประชาชนท่ีทํารายผูตองหาไมมีอํานาจ
ที่จะกระทําเชนนั้น เพราะไมมีกฎหมายฉบับใดใหอํานาจกระทําการดังกลาว ถึงแมผูกระทําจะมีสวน
ไดเสียกับคดี เชน เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานของผูเสียหายก็ตาม
   ดังนั้น การประชาทัณฑจึงเปนการกระทําของประชาชนท่ีปราศจากอํานาจตามกฎหมาย 
และยังตองรับผิดกับสิ่งที่ไดกระทําลงไป เชน ระหวางท่ีมีการพาผูตองหานําชี้ที่เกิดเหตุประกอบ
คํารับสารภาพ ประชาชนบริเวณน้ันไดเขาทํารายรางกายของผูตองหา ยอมเปนความผิดตอรางกาย 
ตามมาตรา ๒๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่บญัญตัวิา “ผูใดทํารายผูอืน่ จนเปนเหตุใหเกิดอนัตราย
แกกายหรือจติใจของผูอืน่นัน้ ผูนัน้กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสองป 
หรอืปรับไมเกนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ” และถาระหวางน้ันประชาชนไดดาทอผูตองหาในเชิงดหูมิน่ 
ยอมมคีวามผิดตามมาตรา ๓๙๓ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ประชาชนท่ัวไปตองระลึก
เสมอวา ตราบใดท่ียงัไมมคีาํพิพากษาถึงท่ีสดุตัดสนิวาบคุคลมีความผิด ตองสันนษิฐานไวกอนวาบคุคลน้ัน
เปนผูบรสิทุธิ ์และแมวาบคุคลนัน้จะไดรบัการพพิากษาถงึทีส่ดุวามคีวามผดิแลวกต็าม ประชาชนกไ็มอาจ
จะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวได หากฝาฝนก็ตองรับผิดตามกฎหมายของบานเมือง 

 ๑๑อภิศักดิ์ ทองนพคุณ และจุฑารัตน เอื้ออํานวย, “การประชาทัณฑกับการคุมครองสิทธิของผูตองหาในการนําชี้ท่ีเกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพ,” วารสารกระบวนการยุติธรรม ๓, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓): ๓๘.
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   - ฝูงชนวุนวาย (Mob) คือ กลุมคนที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือมุงผลบางอยางรวมกัน ฝูงชน
จะจับกลุมกันเมื่อไดรับการยั่วยุหรือกระตุนอารมณดวยสัญลักษณ คําปลุกใจ หรือการปราศรัยเราใจ 
จะกระทําการรุนแรงบางอยาง ฝูงชนวุนวายมีเปาหมายรวมกันอยางชัดแจง การกระทํารุนแรง
มักแสดงออกในรูปการทําลายสิ่งของ บุคคล หรือสถานที่อยางใดอยางหนึ่ง อารมณของฝูงชนวุนวาย
จะถูกครอบงําดวยความรูสึกเคียดแคน โกรธ ไมพอใจอยางรุนแรงจนไมอาจยับยั้งไวได๑๒ ซึ่งเหตุการณ
ความวุนวายในสังคมไทยที่ผานมาของ Mob มักเริ่มจากการอางสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไดแก 
การอางเสรภีาพในการชมุนมุ เมือ่ประชาชนอางเสรภีาพตามท่ีรฐัธรรมนญูบัญญตั ิประชาชนกลับเขาใจ
วาตนเองมอีาํนาจทกุประการเพือ่ใหการชมุนมุบรรลตุามเปาหมายทีต่ัง้ไว ไมวาการกระทาํจะกอใหเกดิ
ความเสยีหายเพยีงใดกต็าม ทัง้ทีก่ารชมุนมุของตนอาจไมไดรบัความคุมครองตามรฐัธรรมนญูอยางแทจรงิ 
เพราะเมือ่ศกึษาลงไปในรายละเอยีดจะเหน็ไดวา การชมุนมุทีร่ฐัธรรมนญูใหความคุมครองตองดาํเนนิไป
ดวยความสงบและปราศจากอาวุธเทาน้ัน หากการชุมนุมมีการใชความรุนแรง การทํารายรางกาย
เจาหนาท่ีของรัฐ การเผาทําลายทรัพยสินของบุคคลอื่น พฤติกรรมเหลานี้ยอมไมไดรับความคุมครอง
จากรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตจะกลับกลายเปน Mob ที่กอการจลาจลในบานเมืองไปในที่สุด อํานาจ
ทีผู่ชมุนมุหรอื Mob กลาวอางจงึเปนส่ิงทีไ่มมอียูจรงิในทางกฎหมาย นอกจากนี ้จะเหน็วาการพกพาอาวธุ 
การทําลายทรัพยสิน การทํารายรางกาย ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาอีกดวย
    - การดือ้แพงหรอือารยะขดัขนื (Civil Disobedience) เปนการกระทาํทีแ่สดงออกถงึการ
ตอตาน ไมเห็นดวย ไมพงึพอใจตอกฎหมาย การปฏิเสธตัวผูปกครอง หรอืความไมพอใจตอสถานการณ
อยางหน่ึงอยางใดในสังคม แตสิ่งที่ถือวาเปนจุดเดนของอารยะขัดขืนก็คือ การจงใจฝาฝนตอกฎหมาย 
หลักการขอนี้กลายเปนหลักการท่ีสําคัญที่สุดของอารยะขัดขืน เพราะเปนการแสดงออกซ่ึงความ
ไมเห็นดวยอยางชัดเจนที่สุด แตอารยะขัดขืนจะเนนการแสดงออกดวยสันติวิธี กลาวคือ ไมรุนแรง
ดังเชนฝูงชนวุนวายหรือการกอจลาจล แตถึงกระนั้น พฤติกรรมของอารยะขัดขืนก็ยังถือวาเปนการ

 ๑๒สุพัตรา สุภาพ และคณะ,  สังคมและวัฒนธรรม, พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หนา ๑๒๐-๑๒๑.
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กระทําที่จงใจละเมิดตอกฎหมายของบานเมือง เชน การไมเสียภาษีใหแกรัฐ การขัดขวางการคมนาคม 
การขดัขวางการดาํเนนิกจิกรรมตาง ๆ ของรฐั เปนตน รปูแบบของการดือ้แพงหรอือารยะขดัขนืจงึเปน
พฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของประชาชนที่กระทําไปโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจหรือใหความคุมครอง
  นอกจากท่ีกลาวขางตน ยงัปรากฏพฤติกรรมอ่ืน ๆ จาํนวนมากในสังคมท่ีเอกชนหรือประชาชน
โดยท่ัวไปกระทําการโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย เชน กรณีบริษัทเอกชน หางรานขนาดใหญที่ให
พนักงานอํานวยความสะดวกแกผู ใชบริการ โดยส่ังหยุดรถท่ีสัญจรไปมา หรือการปดกั้นชองทาง
การจราจรบรเิวณหนาสํานักงานของตนเพือ่อํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ กรณเีชนนีจ้งึเปนการกระทาํ
ของเอกชนท่ีกระทาํไปโดยปราศจากอํานาจ หรอืกรณขีองอาสาสมัคร (Volunteer) ทีห่นวยงานของรัฐ
ตัง้ข้ึน โดยอาศัยกาํลังจากประชาชนในพ้ืนทีเ่ขาเปนแนวรวมเพ่ือปฏิบตังิานชวยเหลือเจาหนาทีข่องรัฐ 
อยางไรก็ดี ตองทําความเขาใจในเบื้องตนเสียกอนวา อาสาสมัครเหลานี้ไมใชเจาหนาที่ของรัฐและไมมี
อํานาจตามกฎหมาย ฉะนั้น การเรียกตรวจคนยานพาหนะ การพกพาอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายจึงเปนการกระทําที่ปราศจากอํานาจที่กฎหมายรองรับ จึงไมอาจบังคับใหเอกชนดวยกัน
ตองปฏิบัติตามคําสั่งได
   จากตัวอยางทีก่ลาวมาลวนเปนรปูแบบของการใชอาํนาจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเอกชน 
หรือกลาวอีกนยัวา เปนความพยายามท่ีจะใชอํานาจมหาชนท่ีมสีถานะท่ีเหนือกวาบงัคบัตอเอกชนดวยกัน 
ทั้งที่เอกชนผูนั้นมิไดมีอํานาจตามกฎหมายแตอยางใด การกระทําที่ปราศจากอํานาจตามกฎหมาย
ยอมไมไดรับความคุมครอง ดังนั้น การกระทําใดที่เขาขายความผิดของกฎหมายบานเมือง เอกชนที่ได
กระทําการลงไปกย็งัคงตองรบัผิดตามกฎหมายอยูนัน่เอง อนึง่ พฤตกิรรมของเอกชนบางอยางเกดิจาก
ความไมเขาใจตอนติวิิธีในทางกฎหมาย และอาศัยการอนุโลมการบังคับการตามกฎหมายของเจาหนาท่ี
ของรฐั เชนกรณขีองอาสาสมคัรทีพ่กพาอาวธุปนโดยไมไดรบัอนญุาตตามกฎหมาย แตเจาหนาทีข่องรฐั
ทีข่อความรวมมอืจากอาสาสมคัรใหมาชวยปฏบิตังิานไดอนโุลมการบงัคบัใชกฎหมาย โดยเห็นวาเปนการ
ทําประโยชนใหแกสาธารณะ ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่มักพบอยูเสมอก็คือ การอาง “หลักรัฐศาสตร” เพื่อ
ยกเวน “หลกันติศิาสตร” จงึนาจะเปนความเขาใจทีผ่ดิพลาดคลาดเคลือ่นอยางรายแรง เพราะอันทีจ่รงิ
ประเทศไทยและนานาอารยะประเทศตางปกครองโดย “หลักนิติรัฐ (Legal State)” หรือบางทาน
เรียกวา “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” กลาวคือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ยึดถือกฎหมาย
เปนสําคัญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติรับรองการดํารงอยู
ของหลักนิติธรรมในประเทศไทย ตามมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติวา “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีศาล รวมทัง้องคกรตามรฐัธรรมนญูและหนวยงานของรฐั ตองเปนไปตามหลกันติธิรรม” 
ฉะน้ัน การยึดถือและปฏิบตัติามกฎหมายคือ สิง่ท่ีมอิาจหลีกเลีย่งเปนอืน่ได ในท่ีน้ี ผูเขียนจึงเห็นสมควร
ยกคําสอนของ “ศาสตราจารยจติติ ตงิศภัทยิ” ทีท่านไดเคยแสดงทัศนะตอเร่ืองดังกลาวไววา “... ระหวาง
รฐัศาสตรกบันติศิาสตรอะไรจะมคีวามสาํคญักวากนั ในเรือ่งน้ีตองเขาใจใหดวีา ศาสตรทกุอยางมคีวาม
เกีย่วของกันอยูเสมอ การท่ีจะบอกวาศาสตรใดควรมีความสําคญัมากกวาขึน้อยูกับวาจะพิจารณาในเร่ืองใด 

p45-55.indd   53p45-55.indd   53 6/7/2012   5:43:22 AM6/7/2012   5:43:22 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๕๔

การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising Public Power

จุลนิติ

ฉะนั้น การที่รัฐศาสตรจะนํานิติศาสตรก็ตองใชใหถูกตอง คือ ในชวงเวลาใดรัฐศาสตรมีความสําคัญ
ที่จะตองใชกอน ก็ตองใชหลักรัฐศาสตรซึ่งก็คือกอนท่ีจะออกกฎหมายก็ตองใชรัฐศาสตร แตเม่ือเปน
กฎหมายแลวจะใชรัฐศาสตรนํานิติศาสตรไมได ตองเปน justice under law ...”๑๓ และ “... เมื่อเวลา
รางกฎหมายใด ผูรางกฎหมายหรือผูบัญญัติกฎหมายจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมโดยใชความรูใน
ศาสตรอืน่ๆ มาประกอบการพิจารณาดวย แตเมือ่ออกมาเปนกฎหมายแลว หลกัทีจ่ะใชนาํในการวนิจิฉยั
เรื่องตางๆ ก็คือ หลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตรเทานั้น ความแนนอนและการอํานวยความยุติธรรม
ใหประชาชนทั่วไปจึงจะเกิดขึ้นได”๑๔

    ดังนั้น การจะอางหลักรัฐศาสตรเพื่อเสริมอํานาจนอกบทบัญญัติของกฎหมายใหแกเอกชน
จงึไมอาจกระทาํได และเชนเดยีวกนั การอางหลกัรฐัศาสตรเพือ่ยกเวนความรบัผดิทางกฎหมายกม็อิาจ
กระทําได ตามหลักการพื้นฐานที่วา “กฎหมายเปนทั้งที่มาของอํานาจและบทจํากัดการใชอํานาจ”

๕. บทสรุป
 อํานาจเปนความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลบังคับใหผูอื่นตองปฏิบัติตามเจตจํานงของผูทรงอํานาจ
เพื่อการบรรลุเปาหมาย แตอํานาจทางกฎหมายมหาชนมิไดเปนเชนนั้น เพราะมีขอจํากัดบางประการ
ที่คอยหยุดยั้งมิใหการใชอํานาจตามกฎหมายไปกระทบสิทธิของประชาชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร ขอจํากัดการใชอํานาจท่ีมีความสําคัญก็คือ “กฎหมาย” นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนถือวา 
การท่ีรัฐจะใชอํานาจมหาชนมาบังคับตอประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น และอํานาจใด
ทีก่ฎหมายใหอาํนาจไว รฐัตองปฏิบตัติามขอบเขตและข้ันตอนของกฎหมาย จงึจะถือวาเปนการกระทําที่
ชอบดวยกฎหมาย ในกรณทีีเ่อกชนเปนผูใชอาํนาจมหาชนโดยตรงกเ็ชนเดยีวกนั ตองกลับไปพจิารณาวา 
เอกชนไดรับมอบอํานาจดังกลาวจากกฎหมายจริงหรือไม เพราะบางกรณีไมมีกฎหมายใหอํานาจ
แกเอกชนท่ีจะบงัคับเอกชนดวยกัน แตเปนความเขาใจคลาดเคล่ือนไปเองวาตนมีอาํนาจท่ีจะกระทําการ
ตาง ๆ ได ทั้งที่ไมมกีฎหมายใหอํานาจแตอยางใด ประการสําคัญของการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน 
ซึง่ผลทีส่ดุแลวกลบัไมมกีฎหมายฉบบัใดใหการรองรบัอาํนาจเอาไว การกระทาํดงักลาวอาจสงผลใหเกิด
ความรับผิดในทางกฎหมายของบานเมืองอีกดวย ฉะน้ัน เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงเปนเรื่องที่สังคมตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชนที่เกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินชีวิตประจําวันวา มีพฤติกรรมอยางใดบางที่อาจสุมเสี่ยงเปนการละเมิดตอกฎหมาย
ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปโดยความจงใจหรือไมก็ตาม 

 ๑๓จิตติ ติงศภัทิย, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๑๘.
 ๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘. 

p45-55.indd   54p45-55.indd   54 6/7/2012   5:43:22 AM6/7/2012   5:43:22 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๕๕

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

บรรณานุกรม
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันการเมืองการปกครอง 
[Online]. แหลงที่มา http://www.huso.buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson10/ 
[๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓]
   จิตติ  ติงศภัทิย. หลักวิชาชีพนักกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๑.
   จรญู  สภุาพ. หลกัรฐัศาสตร ฉบับพืน้ฐาน. พมิพครัง้ที ่๓. กรงุเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานชิ, 
๒๕๒๗.
   ชยัวฒัน วงศวัฒนศานต. ความเปนจรงิกบัหลกัการแบงแยกอาํนาจ. วารสารกฎหมายปกครอง ๒,
๒ (๒๕๒๖): ๒๕. อางใน เกรยีงไกร  เจรญิธนาวฒัน. หลกัพืน้ฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรฐั รฐัธรรมนญู 
และกฎหมาย. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๐.
   ชาญชัย แสวงศักด์ิ. กฎหมายมหาชน: ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญ.
กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๓.
   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
    สญัญา สญัญาวิวฒัน. สงัคมวิทยาการเมือง. พมิพคร้ังที ่๒. กรงุเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, 
๒๕๓๒.
   สุพัตรา สุภาพ และคณะ. สังคมและวัฒนธรรม. พิมพครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
   อภิศักดิ์ ทองนพคุณ และจุฑารัตน เอื้ออํานวย. การประชาทัณฑกับการคุมครองสิทธิ
ของผูตองหาในการนาํช้ีทีเ่กดิเหตปุระกอบคาํรบัสารภาพ. วารสารกระบวนการยตุธิรรม ๓, ๒ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๕๓): ๓๘.
   Marshall, G.. Oxford Dictionary of Sociology. Oxford and New York: Oxford University 
Press, ๑๙๙๘. อางใน เอก ตัง้ทรพัยวฒันา และสริพิรรณ นกสวน. คาํและความคดิในรฐัศาสตรรวมสมยั, 
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๖. 

p45-55.indd   55p45-55.indd   55 6/7/2012   5:43:22 AM6/7/2012   5:43:22 AM

creo



	A.p1
	B.p1
	C.p1
	D.p1
	E.p1
	F.p1
	G.p1
	H.p1
	p.p1
	Bookmarks
	p1-2


	p.p2
	p.p3
	Bookmarks
	p3-10.indd


	p.p4
	p.p5
	p.p6
	p.p7
	p.p8
	p.p9
	p.p10
	p.p11
	Bookmarks
	p11-17.indd


	p.p12
	p.p13
	p.p14
	p.p15
	p.p16
	p.p17
	p.p18
	Bookmarks
	p18-26.indd


	p.p19
	p.p20
	p.p21
	p.p22
	p.p23
	p.p24
	p.p25
	p.p26
	p.p27
	Bookmarks
	p27


	p.p28
	Bookmarks
	p28


	p.p29
	Bookmarks
	p29


	p.p30
	Bookmarks
	p30


	p.p31
	Bookmarks
	p31


	p.p32
	Bookmarks
	p32


	p.p33
	Bookmarks
	p33


	p.p34
	Bookmarks
	p34


	p.p35
	Bookmarks
	p35


	p.p36
	Bookmarks
	p36


	p.p37
	Bookmarks
	p37


	p.p38
	Bookmarks
	p38


	p.p39
	Bookmarks
	p39


	p.p40
	Bookmarks
	p40


	p.p41
	Bookmarks
	p41


	p.p42
	Bookmarks
	p42


	p.p43
	Bookmarks
	p43


	p.p44
	Bookmarks
	p44


	p.p45
	Bookmarks
	p45-55.indd


	p.p46
	p.p47
	p.p48
	p.p49
	p.p50
	p.p51
	p.p52
	p.p53
	p.p54
	p.p55
	p.p56
	Bookmarks
	p56


	p.p57
	Bookmarks
	p57-69.indd


	p.p58
	p.p59
	p.p60
	p.p61
	p.p62
	p.p63
	p.p64
	p.p65
	p.p66
	p.p67
	p.p68
	p.p69
	p.p70
	Bookmarks
	p70


	p.p71
	Bookmarks
	p71-77.indd


	p.p72
	p.p73
	p.p74
	p.p75
	p.p76
	p.p77
	p.p78
	Bookmarks
	p78


	p.p79
	Bookmarks
	p79-86


	p.p80
	p.p81
	p.p82
	p.p83
	p.p84
	p.p85
	p.p86
	p.p87
	Bookmarks
	p87


	p.p88
	Bookmarks
	p88


	p.p89
	Bookmarks
	p89


	p.p90
	Bookmarks
	p90


	p.p91
	Bookmarks
	p91


	p.p92
	Bookmarks
	p92


	p.p93
	Bookmarks
	p93


	p.p94
	Bookmarks
	p94


	p.p95
	Bookmarks
	p95-98


	p.p96
	p.p97
	p.p98
	p.p99
	Bookmarks
	p99


	p.p100
	Bookmarks
	p100


	p.p101
	Bookmarks
	p101


	p.p102
	Bookmarks
	p102


	p.p103
	Bookmarks
	p103


	p.p104
	Bookmarks
	p104


	p.p105
	Bookmarks
	p105


	p.p106
	Bookmarks
	p106


	p.p107
	Bookmarks
	p107


	p.p108
	Bookmarks
	p108


	p.p109
	Bookmarks
	p109


	p.p110
	Bookmarks
	p110


	p.p111
	Bookmarks
	p111


	p.p112
	Bookmarks
	p112


	p.p113
	Bookmarks
	p113


	p.p114
	Bookmarks
	p114


	p.p115
	Bookmarks
	p115


	p.p116
	Bookmarks
	p116


	p.p117
	Bookmarks
	p117


	p.p118
	Bookmarks
	p118


	p.p119
	Bookmarks
	p119


	p.p120
	Bookmarks
	p120


	p.p121
	Bookmarks
	p121


	p.p122
	Bookmarks
	p122


	p.p123
	Bookmarks
	p123-131


	p.p124
	p.p125
	p.p126
	p.p127
	p.p128
	p.p129
	p.p130
	p.p131
	p.p132
	Bookmarks
	p132


	p.p133
	Bookmarks
	p133-142.indd


	p.p134
	p.p135
	p.p136
	p.p137
	p.p138
	p.p139
	p.p140
	p.p141
	p.p142
	p.p143
	Bookmarks
	p143


	p.p144
	Bookmarks
	p144


	p.p145
	Bookmarks
	p145


	p.p146
	Bookmarks
	p146


	p.p147
	Bookmarks
	p147


	p.p148
	Bookmarks
	p148


	p.p149
	Bookmarks
	p149


	p.p150
	Bookmarks
	p150


	p.p151
	Bookmarks
	p151


	p.p152 new.p1
	p.p153
	Bookmarks
	p153


	p.p154
	Bookmarks
	p154


	p.p155
	Bookmarks
	p155


	p.p156
	Bookmarks
	p156


	p.p157
	Bookmarks
	p157


	p.p158
	Bookmarks
	p158


	p.p159
	Bookmarks
	p159


	p.p160
	Bookmarks
	p160


	p.p161 new.p1
	p.p162 new.p1
	p.p163
	Bookmarks
	p163-166.indd


	p.p164
	p.p165
	p.p166



