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คํานํา 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง (Constitution 

and Political Institution) รหัส 2552503 น้ีเปนรายวิชา ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเน้ือหา

บังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เน้ือหาในเอกสารเลมน้ี

ประกอบดวยความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐและนิติรัฐ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย ความรู

ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครอง ประวัติ

รัฐธรรมนูญไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สถาบันทางการเมือง และสิทธิ

และเสรีภาพ โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักการของรัฐธรรมนูญและสถาบันทาง

การเมืองและเพื่อที่จะใชเปนคูมือในการเรียน การสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  

รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมถึงใชเปนคูมือศึกษาในช้ันเรียนและศึกษา

คนควาดวยตนเอง  

ในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเลมน้ี เน้ือหาสาระสวนใหญรวบรวมและทําการ

สังเคราะหสาระทางวิชาการที่สําคัญจากตําราหลายเลม โดยคํานึงถึงลิขสิทธ์ิของเจาของตําราอยาง

เครงครัด ไดอางอิงนักวิชาการที่ไดเคยเขียนเน้ือหาสาระตางๆ ที่เกี่ยวของตามหัวขอที่กําหนดข้ึน และ

พยายามรักษาสาระสําคัญของเน้ือหาเดิมไว ทั้งน้ีเพื่อประโยชนตอผูสนใจที่จะไปศึกษาคนควาเพิ่มเติม

จากแหลงอางอิงและบรรณานุกรม 

ผูเรียบเรียงขอขอบพระคุณเจาของตําราและเอกสารทุกฉบับที่ใชคนควา อางอิงทุกทาน มา 

ณ โอกาสน้ีดวย และหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารเลมน้ีจักเปนแนวทางในการเรียนการสอนไดเปน 

อยางดี หากมีขอผิดพลาดประการใดผูเรียบเรียงตองขออภัยมา ณ โอกาสน้ี และขอความอนุเคราะห

จากทานผูรู ไดโปรดช้ีแนะ ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับคําแนะนําดวยความยินดี เพื่อปรับปรุงแกไขใหงาน

มีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 

สากล พรหมสถิตย 

ตุลาคม 2560 
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บทท่ี 1 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐและนิติรัฐ 

ในการศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมอืง จําเปนตองศึกษาถึงแนวคิดวาดวยรัฐ เน่ืองจาก

รัฐเปนที่มาสําคัญของรัฐธรรมนูญ ถาหากปราศจากรัฐแลวยอมจะเกิดรัฐธรรมนูญข้ึนไมได นอกจากน้ี 

ภายในรัฐยังประกอบดวยสถาบันทางการเมืองตางๆ มากมาย  เชน  ฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร ฝาย

ตุลาการ เปนตน ดังน้ัน รัฐจึงตองอยูในฐานะที่เปนองครวมของสถาบันทางการเมืองภายในรัฐ และ

สถาบันเหลาน้ันก็จะมีหนาที่ที่จะดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแหงรัฐน้ัน 

รัฐ คือกลไกทางการเมืองโดยมีอํานาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตรที่มีอาณาเขต

และมีประชากรแนนอน โดยอํานาจดังกลาวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐ ไมข้ึนกับรัฐอื่นหรือ

อํานาจอื่นจากภายนอก และอาจกลาวไดวา รัฐสามารถคงอยูไดแมจะไมมีการรับรองจากรัฐอื่น 

เพียงแตรัฐที่ไมไดรับการรับรองเหลาน้ี มักจะพบวาตนประสบอุปสรรคในการเจรจาสนธิสัญญากับ

ตางประเทศและดําเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่น 

ในบทน้ีจะวาดวยความหมายของรัฐ องคประกอบของรฐั การกําเนิดของรัฐ วิวัฒนาการของ

รัฐ รูปแบบของรัฐ และนิติรัฐ  

ความหมายของรัฐ 

รัฐเปนรูปแบบทางประวัติศาสตรของอํานาจทางการเมืองที่สมบูรณที่สุด และแตกตางจาก

รูปแบบของอํานาจในสังคมรูปแบบอื่นที่เล็กกวารัฐ เชน แกงค เผา การรวมตัวกันทางศาสนา สมาคม 

และครอบครัว ในการใหนิยามความหมายของคําวารัฐ (State) น้ัน นักวิชาการไดใหความหมายที่

แตกตางกันออกไปตามจุดยืน มุมมองและอุดมการณทางการเมืองที่ยึดถือ ดังน้ัน จึงขอยกแนวคิด

ความหมายของคําวา รัฐ จากนักวิชาการหลายๆ ทาน รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 986) ไดใหความหมายวา รัฐ 

หมายถึง แควน รัฐ เชน รัฐปะหัง หมายถึง บานเมือง เชน กฎหมายสูงสุดของรัฐ หมายถึง ประเทศ 

เชน รัฐวาติกัน 

ชัยอนันต สมุทวนิช (2539 : 25) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับรัฐที่มีนักวิชาการหลายคนไดเสนอไว

เปน 4 แนวทางดวยกัน ดังน้ี 

1.  รัฐในฐานะที่เปนรัฐบาล หมายถึง กลุมบุคคลที่ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจในการตัดสินใจ

ในสังคมการเมือง 

2.  รัฐในฐานะที่เปนระบบราชการ หมายถึง เครื่องมือทางการบริหารที่เปนปกแผนและเปน

ระเบียบทางกฎหมายที่มีความเปนสถาบัน 
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3.  รัฐในฐานะที่เปนชนช้ันปกครอง หมายถึง เครื่องมือของการกดข่ีและครอบงําที่        

ชนช้ันหน่ึงมีตอชนช้ันอื่นๆ ในสังคม 

4.  รัฐในฐานะที่เปนโครงสรางทางอุดมการณ หมายถึง แนวคิดน้ีเปนของนักวิชาการ

ทางดานมานุษยวิทยาอันเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณของโครงสรางทางการเมืองการปกครองในรัฐ

น้ันๆ 

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 25) ไดกลาวไววา แอนดรูส (Andrew) ไดสะทอนใหเห็นถึงความ

หลากหลายของความหมายของคําวารัฐ วาเปนผลมาจากการมองรัฐที่แตกตางกันออกไป 3 แนวทาง

ดวยกัน คือ  

แนวทางแรก มองรัฐในเชิงนามธรรม เชน ความคิดของเฮเกล (Hegel) รัฐเปนองครวมที่มี

เจตจํานงเปนของตนเองและมีเปาหมายในตัวเอง ซึ่งแยกออกมาและอยูสูงกวาปจเจกชนซึ่งเปนเพียง

สมาชิกของรัฐ รัฐยังเปนผูกระทําตามเหตุผลที่เปนสากล มีเปาหมายที่จะแสวงหาความสมบูรณใหกับ

ตัวเอง มีสิทธิสูงสุดเหนือปจเจกชนแตละคนที่อยูภายในรัฐ และ เสกสรร ประเสริฐกุล เคยเสนอวา 

เทาที่เห็นและเปนอยู และเทาที่มนุษยชาติมีความทรงจํา รัฐ คืออํานาจใจกลางในแตละสังคมที่คอย

กําหนดลักษณะการมีอํานาจและการใชอํานาจอื่นๆ ทั้งปวง 

แนวทางที่สอง มองรัฐในเชิงการกระทําหนาที่ อธิบายรัฐวาเปนชุดของสถาบันที่มีบทบาท

และทําหนาที่ในการรักษาความเปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยของสังคม 

แนวทางที่สาม มองรัฐในเชิงองคกร แนวทางน้ีมองวารัฐประกอบดวยสถาบันตางๆ ของ

รัฐบาล เปนจํานวนมาก เชน ทหาร ตํารวจ ศาล เปนตน 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 37) กลาวไววา ในสังคมทุกรูปแบบตางประสบปญหาเดียวกัน

คือทําอยางไรจึงจะประนีประนอมกันใหไดระหวางอํานาจกับเสรีภาพ สังคมที่พัฒนาแลวมากที่สุดคือ 

สังคมรัฐ ซึ่งรัฐน้ันเปนกรอบปกติของการใชอํานาจทางการเมืองและเปนพื้นฐานอันดับแรกของการ

กอต้ังกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีขอพิจารณาเบื้องตนวา รัฐคืออะไร  

จากความหมายดังกลาวแสดงถึงความหมายของรัฐที่มีความเปนนามธรรม สวนความหมาย

ของคําวารัฐทีม่ีความเปนรูปธรรมและเขาใจงาย จากทัศนะของนักวิชาการ ดังตอไปน้ี 

เกษม อุทยานิน (2516 : 15) กลาววา รัฐ หมายถึง องคกรทางการเมืองที่มั่นคงของ

มนุษยชาติจํานวนหน่ึง ซึ่งมีชีวิตทางการเมืองของชุมชนน้ัน ดําเนินหนาที่ซึ่งมีลักษณะสําคัญ คือ 

1.  มีกลุมคนที่มีประโยชนและจุดหมายรวมกัน 

2.  มีดินแดนเปนสวนจํากัด 

3.  มีอิสระจากการควบคุมจากตางประเทศ 

4.  มีอํานาจสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตยรวมอยู 

วิษณุ เครืองาม (2530: 32) กลาววา รัฐ หมายถึง สังคมการเมืองขนาดใหญ ซึ่งประกอบดวย

ดินแดนหรืออาณาเขตอันแนชัด และราษฎรหรือสมาชิกของสังคมการเมืองน้ันๆ ตลอดจนอํานาจ

ทางการเมืองการปกครองในดินแดนที่จะรักษารัฐน้ันไวใหดํารงอยูตอไปได 
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ประยูร กาญจดุล (2549 : 5) กลาววา รัฐ หมายถึง ชุมชนแหงมนุษย ซึ่งต้ังอยูในดินแดนอันมี

อาณาเขตแนนอน มีอํานาจอธิปไตยที่จะใชไดอยางอิสระ และมีการปกครองอยางเปนระเบียบเพื่อ

ประโยชนของบรรดามนุษยที่อยูรวมกัน 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 82) กลาววา รัฐ หมายถึง การจัดองคการทางการเมืองทั่วๆ ไป 

หรือหมายถึง ชุมชนทางการเมืองของมนุษย อันประกอบดวยดินแดนที่มีอาณาเขตแนนอน มี

ประชากรอาศัยอยูในจํานวนเหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอํานาจอธิปไตยของตัวเอง หรือ

กลาวอีกนัยหน่ึงวา รัฐเปนสังคมมนุษยที่ถูกจัดต้ังข้ึนเปนองคการ (Organization) เหนืออาณาเขต

แหงใดแหงหน่ึง 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 38) กลาวไววา ตามกฎหมายแลว รัฐเปนนิติบุคคล รัฐเปน     

ผูทรงสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีสิทธิและหนาที่ดังเชนบุคคลธรรมดา กลาวคือ มีทรัพยสิน มีงบประมาณ 

มีความสามารถในการทํานิติกรรมสัญญาและในการฟองคดี โดยผานทางบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูแทน

ของนิติบุคคล ดังน้ัน รัฐจึงเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่สําคัญที่สุดทั้งในแงงบประมาณและ

เอกสิทธิของรัฐในกฎหมายปกครองและบทบาทของรัฐในกฎหมายระหวางประเทศ 

กลาวโดยสรุป รัฐ คือ ชุมชนทางการเมืองที่มีการจัดระเบียบแบบแผน และจัดระบบระเบียบ

ปจจัยที่สอดคลองตอการดําเนินชีวิตของมนุษย ภายใตขอบเขตดินแดนที่แนนอน และมีอํานาจ

อธิปไตยในการบังคับใหคนในสังคมปฏิบัติตาม เพื่อกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคแหงรัฐที่ไดต้ัง

เอาไว  

องคประกอบของรฐั 

เพื่อตอบคําถามเมื่อใดและจะใชอะไรเปนเกณฑในการพิจารณาวาสังคมมนุษยสังคมหน่ึง

สังคมใดมีฐานะเปนสังคมรัฐแลว มีนักวิชาการหลายๆ ทาน ไดกลาวถึงองคประกอบของรัฐไวโดยมี

รายละเอียดสรุปดังน้ี 

โกวิท วงศสุรวัฒน (2547 : 25) กลาวไววา อริสโตเติล ปราชญของกรีกโบราณผูไดฉายาวา

บิดาแหงรัฐศาสตรไดเริ่มการแบงประเภทของรฐัเอาไวเมื่อสองพันกวาปมาแลว ซึ่งองคประกอบของรฐั

ก็มีอยู 4 ประการ คือ 

1.  ประชาชน : รัฐจะไมมีประชาชนไมได ทวีปที่ไมมีคนอาศัยอยู เชน ทวีปแอนตารติกา ที่

ข้ัวโลกใตจึงไมมีรัฐ 

2.  ดินแดน : รัฐจําเปนตองมีดินแดนเพื่อจะไดมีคนอยูอาศัย 

3.  รัฐบาล : รัฐบาลคือผูจัดการของรัฐที่มีประชาชนและดินแดนน่ันเอง 

4.  อํานาจอธิปไตย : เครื่องมือในการจัดการที่อางอิงถึงเสมอคือกฎหมาย อํานาจ อิทธิพล 

การประนีประนอม เปนตน 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ก : 193-195) ไดอธิบายไววา เมื่อพิจารณาในเชิงรูปธรรม การที่จะ

บงช้ีใหเห็นวาชุมชนทางการเมืองแหงใดมีลักษณะของความเปนรัฐ นักวิชาการโดยสวนใหญเฉพาะ
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นักวิชาการที่ยึดแนวทางการศึกษาวิเคราะหในเชิงกฎหมายและสถาบัน ซึ่งเนนการศึกษาถึงโครงสราง

องคการของรัฐบาลที่เปนทางการและหลักกฎหมายมหาชน มักจะลงความเห็นวา รัฐมีองคประกอบ

รวมกันที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

1.  ดินแดน (Territory) การอางตัวของชุมชนทางการเมืองใดวามีความเปนรัฐ จําเปนที่

จะตองมีดินแดนอิสระเปนของตนเอง ไมใชการอาศัยดินแดนของรัฐอื่น กลุมคนในชุมชนทางการเมือง

แหงใดก็ตาม ตราบใดที่ยังไมมีดินแดนเปนของตนเอง อาศัยดินแดนของผูอื่นหรือรอนเรพเนจรไปในที่

ตางๆ ชุมชนทางการเมืองแหงน้ีก็ยังไมจัดวาเปนรัฐ เชน ชนกลุมนอยชาวกะเหรี่ยง ไทยใหญในพมา 

ชาวเคิรดในอิรัก ชนกลุมนอยเหลาน้ีไมมีดินแดนที่เปนของตนเองอยางแทจริง อาศัยพื้นที่ของชุมชน

ทางการเมืองอื่นซึ่งถูกกดดันและปราบปรามจากประเทศน้ันอยูเปนระยะ และในขณะเดียวกันชนกลุม

นอยเหลาน้ี ดําเนินการตอสูดวยกําลังอาวุธเรื่อยมา เพื่อหวังยึดพื้นที่และสถาปนาความเปนรัฐให

เกิดข้ึนได 

นอกจากปญหาเรื่องการปราศจากดินแดนที่เปนของตนเองและถูกกดดัน ปราบปรามจากรัฐ

ที่ถือครองดินแดนอยูกอนเปนระยะๆ บางชุมชนทางการเมืองถึงแมมีดินแดนครอบครองเปนของ

ตนเองมาอยางยาวนาว แตดวยพัฒนาการทางประวัติศาสตรและการเมืองระหวางประเทศ สงผล   

ทําใหถูกประเทศที่มีกําลังอํานาจทางทหารที่เหนือกวาอางสิทธิเหนือดินแดน และประกาศใหโลกรับรู

วาดินแดนแหงน้ันเปนสวนหน่ึงของแผนดินใหญของตน ไมใชรัฐเอกราชแตอยางใด ดังที่ปรากฏใน

กรณีของประเทศไตหวัน ซึ่งถูกประเทศจีนประกาศวาเปนเพียงจังหวัดหน่ึงของตนภายใตนโยบายจีน

เดียว ในโลกน้ีจะมีประเทศจีนเพียงหน่ึงเดียวเทาน้ัน ไมมีประเทศจีนในพื้นที่แหงอืน่ นโยบายน้ีมีผลทาํ

ใหหลายประเทศไมกลาดําเนินความสัมพันธทางการทูตและทําการคากับประเทศไตหวัน เน่ืองจาก

หว่ันเกรงในอํานาจของจีน ประกอบกับในระยะหลัง อํานาจทางเศรษฐกิจของจีนในระดับโลกมี    

เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ประเทศตางๆ จึงอยากมีความสัมพันธทางการทูตและการคากับจีนมากกวา 

องคประกอบแรกของรัฐคือดินแดน ไมมีรัฐใดที่ไมมีดินแดน ดังน้ัน องคการระหวางประเทศ

ซึ่งแมวาจะมคีวามเปนนิติบุคคลก็ตาม แตในเมื่อไมมีดินแดนเปนของตนเอง จึงไมอาจเปนรัฐได 

2. ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐจําเปนตองมีประชากรอาศัยอยูภายในดินแดนของ

ตนเอง แตจํานวนจะมากหรือนอยไมใชสาระสําคัญ เพราะบางรัฐมีจํานวนประชากรมากกวาพันลาน

คนเชนจีน ขณะที่บางรัฐมีจํานวนนอยมากเชนบรูไนมีประชากรไมถึงหน่ึงลานคน 

ประชากรที่อ ยูภายในรัฐไมจํ าเปนตองมี เ ช้ือชาติ  ความคิด ความเ ช่ือ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือการนับถือศาสนา เดียวกัน สหรัฐอเมริกาเปนกรณีตัวอยางที่ชัดเจนถึง

ความแตกตางในดานตางๆ ของประชากร แตผูคนในสังคมสามารถมีชีวิตอยูรวมกันได และกลายเปน

ความแตกตางในดานตางๆ ของประชากร แตผูคนในสังคมสามารถมีชีวิตอยูรวมกันได และกลายเปน

รัฐที่มีความเจริญกาวหนาในดานตางๆ จนกลายเปนแบบอยางที่รัฐตางๆ พยายามเลียนแบบหวังที่จะ

ใหสังคมของตนเปนเชนน้ันบาง 
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีหลายรัฐทีเดียวที่เกิดปญหาความขัดแยงจากความแตกตางในดาน

ตางๆ ของประชากร จนกลายเปนสงครามกลางเมืองระหวางเช้ือชาติ ศาสนา มีหลายประเทศที่เกิด

ปญหาเชนน้ีแลว ในทายที่สุดนําไปสูการแบงแยกประเทศ เกิดรัฐใหมข้ึนมาในโลก เชน ความขัดแยง

ในติมอรตะวันออกของอินโดนีเซีย ซึ่งทายที่สุดนําไปสูการแยกเปนประเทศเอกราชออกจาก

อินโดนีเซีย ในช่ือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Lesta) 

ความขัดแยงในยูโกสลาเวียนําไปสูการสูญเสียของประเทศกลายเปนประเทศใหมข้ึนมาคือ มอนเตเน

โกร (Montenegro) ซึ่งประกาศตัวเปนเอกราช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ป ค.ศ. 2006 แลวตอมา 

เซอรเบีย (Serbia) ก็ประกาศตัวเปนเอกราชตาม 

ดินแดนที่จะเปนรัฐไดจะตองมีประชากรข้ันตํ่า ดวยเหตุน้ี ดินแดนที่ไมมีประชากรอาศัยอยู

เลย ดังเชน ทวีปแอนตารคติก ที่มีอาณาบริเวณกวางใหญไพศาล แตไมมีประชากรอยูอาศัยเลย จึงไม

มีฐานะเปนรัฐได 

3.  อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) องคประกอบสุดทายของความเปนรัฐ คือ อํานาจ

อธิปไตย ซึ่งหมายถึง อํานาจที่สมบูรณที่รฐัมีอยูเหนือดินแดนและพลเมืองที่อยูภายใตการปกครองของ

ตน มีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและระหวางประเทศ โดยปราศจากการ

แทรกแซง การใชอํานาจอิทธิพลของรัฐอื่นเขามาบังคับ ขูเข็ญใหรัฐกระทําหรือไมกระทําตามความ

ประสงคของรัฐอื่น เมื่อเปนเชนน้ีจึงเกดิปญหากับบางรัฐ แมมีองคประกอบของรฐัครบถวน 3 ประการ 

แตสําหรับองคประกอบที่สามคืออํานาจอธิปไตยกลับเปนที่กังขาตอรัฐอื่นๆ วามีอํานาจอธิปไตย

หรือไม เพราะกิจการของรฐัทั้งภายในและภายนอกถูกขมขู คุมคามจากรัฐอื่น เชน กรณีไตหวัน ตามที่

กลาวมาแลวขางตนวา ถูกจีนประกาศวาเปนสวนหน่ึงของตน สงผลใหรัฐตางๆ หว่ันเกรงไมกลาจะ

สรางสัมพันธไมตรีทางการทูตและทําการคาระหวางกัน 

องคประกอบทีส่ําคัญของการเปนรัฐคืออํานาจอธิปไตย ภายในดินแดนและเหนือประชากร

กับทรัพยสินของตน รัฐจะตองมีอํานาจที่จะบังคับบัญชาสั่งการเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและมี

อํานาจที่จะทําใหมีการเคารพปฏิบัติตามไดทัง้ภายในและภายนอก 

4.  รัฐบาล (Government) องคประกอบของรัฐจะไมครบถวน แมมีดินแดนและประชากร

แลว แตหากปราศจากซึ่งรัฐบาลผูที่มีหนาที่ในการบริหารกิจการตางๆ ภายในชุมชนการเมืองน้ัน 

รัฐบาลที่เกิดข้ึนจําเปนตองไดรับความยินยอมจากประชาชน เพื่อความชอบธรรมในการปกครอง ใน

บางรัฐจึงเกิดปญหาข้ึนเมื่อผูประกาศตัวเปนรัฐ มีสิทธิและความชอบธรรมในการบริหารประเทศข้ึนมา 

2 คณะ คณะหน่ึงเปนรัฐบาลที่ครองอํานาจอยูภายในดินแดน แตไดอํานาจดวยวิธีการที่ขาดความ 

ชอบธรรม เชน การรัฐประหาร หรือรัฐบาลหุนเชิดของประเทศมหาอํานาจที่เขามามีอํานาจเหนือ

ดินแดน สงผลใหเกิดรัฐบาลอีกคณะหน่ึง ซึ่งเรียกขานในวงการเมืองระหวางประเทศวา รัฐบาลพลัด

ถ่ิน (Government in Exile) โดยจัดต้ังรัฐบาลข้ึนในดินแดนอื่นที่ไมใชดินแดนของตนเน่ืองจาก

สูญเสียอํานาจทางการเมืองใหกับกลุมผูมีอํานาจที่จัดต้ังรัฐบาลใหม โดยพยายามแสวงหาการรับรอง

จากเวทีการเมืองโลกวาเปนรัฐบาลที่ชอบธรรม 



6    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 13) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 60) ไดกลาวไวสรุปไดวา 

จากความหมายของรัฐที่หมายถึงชุมชนทางการเมืองที่มีองคประกอบ 4 ประการดังกลาวแลว ยังมีคํา

อื่นที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวารัฐ และในบางครั้งก็ใชแทนกัน เชน ใชคําวาประเทศแทนรัฐ ใชคํา

วาชาติแทนรัฐในบางครั้ง เปนตน คําเหลาน้ีแมจะมีการใชแทนกันในบางครั้ง แตก็ไมใชสิ่งเดียวกัน 

อธิบายคําที่มีความหมายใกลเคียงกับรัฐ รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

1.  ประเทศ (Country) ไดแก อาณาเขตหรือดินแดนของรัฐ ซึ่งประกอบไปดวยพื้นดิน พื้น

นํ้า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งปลูกสรางที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ฯลฯ เมื่อกลาวถึง

ประเทศจึงเปนการพิจารณาจากมุมมองภูมิศาสตรมากกวากฎหมาย 

2.  ชาติ (Nation) ไดแก ความรูสึกรวมกันของบุคคล เกิดความผูกพันรวมกัน ทั้งในดานเช้ือ

ชาติ วัฒนธรรม ภาษา ลัทธิความเช่ือ หรือแมแตประวัติศาสตรความเปนมา ความรูสึกรวมเหลาน้ี

กอใหเกิดความรูสึกถึงความเปนชาติเดียวกัน ความเปนชาติจึงไมจําเปนตองสัมพันธกับปจจัยดาน

ดินแดนของรัฐ กลาวคือ ความผูกพันตอความเปนชาติน้ันไดกาวขามพรมแดนของรัฐไปแลว เชน กลุม

คนไทยที่อาศัยในตางประเทศก็ยังมีสํานึกรวมกันวา เขาเปนคนไทยคนหน่ึง แมเขาจะไดประกอบ

อาชีพอยูในดินแดนของรัฐอื่นก็ตาม นอกจากจะกลาวถึงชาติในเชิงวัฒนธรรมแลว ยังไดมีการกลาวถึง

ชาติในเชิงการเมือง แตก็ยังคงมีลักษณะเดียวกับมุมมองเชิงวัฒนธรรม น่ันก็คือ ชาติเปนที่รวมความ

เช่ือถือและความผูกพันของบุคคลที่มีตอระบบทางการเมืองรวมกัน มักแสดงออกดวยความสมัคร

สมานสามัคคีของคนรวมชาติ หรืออาจแสดงออกเชิงสัญลักษณ เชน การกําหนดใหมีธงชาติ ตนไม

ประจําชาติ เพลงชาติ เปนตน อันเปนการแปรแนวความคิดวาดวยชาติซึ่งเปนเรื่องนามธรรมให

ปรากฏเปนรูปธรรมที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

3.  รัฐบาล (Government) อาจสื่อความหมายได 2 นัยสําคัญ ไดแก คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี

หนาที่บริหารราชการแผนดิน กําหนดนโยบายของประเทศ และบังคับบัญชาองคกรและเจาหนาที่ของ

รัฐฝายบริหาร สวนอีกนัยหน่ึง หมายถึง บรรดาองคกรทั้งหลายของรัฐที่มีสวนในการขับเคลื่อนภารกิจ

ของรัฐใหบรรลุผล ความหมายของรัฐตามนัยที่สองน้ีจึงมีความหมายกวางกวานัยแรก ดังน้ัน องคกร

ของรัฐฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ จัดเปนสวนหน่ึงของรัฐบาลตามความหมายอยาง

หลังดวย 

กลาวโดยสรุป องคประกอบของรัฐดังกลาวเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางแพรหลาย อีก

ดานหน่ึงเปรียบเสมือนเงื่อนไขในการเปนรัฐ กลาวคือ เมื่อใดและจะใชอะไรเปนเกณฑในการพิจารณา

วาสังคมมนุษยสังคมหน่ึงสงัคมใดมีฐานะเปนรัฐแลว จะตองพิจารณาจากองคประกอบ 3 ประการ คือ 

ดินแดน ประชากร และอํานาจอธิปไตยทางการเมือง เมื่อมคีรบทั้ง 3 องคประกอบน้ีแลว สังคมน้ันก็มี

ความเปนรัฐ โดยมีรัฐบาลเปนองคกรทางการเมอืงที่ขาดไมไดของรฐั ซึ่งยุคปจจุบัน รัฐยอมเกิดข้ึนตาม

ความหมายในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสามารถจัดกิจการภายในรัฐไดโดยถูกตองตามหลัก

กฎหมายระหวางประเทศที่ยึดถือ ดวยเหตุน้ี รัฐสมัยใหม (Modern State) หรือ รัฐชาติ (Nation 

State) จึงตองประกอบไปดวยประชากรที่มกีารรวมตัวกันมาอยางตอเน่ืองยาวนานพอสมควร ดินแดน
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ทางภูมิศาสตรที่แนนอน รัฐบาลซึ่งเปนสถาบันที่มีความตอเน่ืองและมั่นคงในการปกครองดูแล

ประชาชน และสิ่งสําคัญสุดทายคือ อํานาจอธิปไตย เพื่อที่จะกําหนดวิธีการปกครองตางๆ ของรัฐตน

ไดเอง 

ทฤษฎีกําเนิดรัฐ 

ความเปนมาของรัฐ อาจจะตองพิจารณาจากวิวัฒนาการของมนุษยประกอบดวยต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีเพราะในอดีตที่มีมนุษยมีการรวมกลุมรวมตัวกัน และมีความเช่ือ ความรูที่พัฒนา

ดานตางๆ ข้ึน ลวนเปนวิวัฒนาการมาสูการเปนรัฐในปจจุบนั จึงเปนที่มาของแนวคิดของการกาํเนิดรฐั

เปนทฤษฎีตาง กลาวคือ ตัวรัฐ (State) เกิดข้ึนไดอยางไร นักปราชญการเมืองพยายามตอบคําถามมา

นานหลายรอยป วารัฐเกิดมาอยางไร คําอธิบายถึงการกําเนิดรัฐจึงมีอยูหลายแนวทาง ไดแก ทฤษฎี

เทวสิทธิ (Divine Theory) ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract Theory) ทฤษฎีพละกําลัง 

(Force Theory) และทฤษฎีธรรมชาติ (Natural Theory) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 84-88) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 61-64) ไดใหคําอธิบาย

เกี่ยวกับแนวคิดของการกําเนิดรัฐไวสรุปไดดังน้ี 

ทฤษฎีเทวสิทธิไววา ทฤษฎีน้ีเปนทฤษฎีที่เกาแกที่สุด อธิบายวา รัฐถูกบัญญัติหรือสรางโดย

พระเจา พระเจาเปนผูใหกาํเนิดและสรางรฐัข้ึนมา ความคิดน้ีแพรหลายอยูในอาณาจักรทางตะวันออก

ซึ่งผูปกครองมักมองวาตัวเองสืบเช้ือสายมาจากพระเจา เชน ตามความคิดของพวกฮิบรูโบราณถือวา

พระเจาเปนผูสรางผูปกครอง หรือชาวคริสเตียนยุคตนเช่ือวาพระเจาสรางรัฐข้ึนมาบังคับประชาชน 

เน่ืองจากการทําบาปของ อดัม (Adam) ตอมาแพรหลายไปยังตะวันตก ตลอดระยะสมัยกลางน้ัน 

ทฤษฎีการกําเนิดรัฐจากพระเจาน้ีไมมีปญหา มีผูนับถือนิยมทฤษฎีน้ีมา แตก็มีการแกงแยงอํานาจกัน

ระหวางศาสนจักร ตอสูกันระหวางสันตะปาปากับจักรพรรดิโรมัน กลาวคือ ตางฝายตางอางวาตัวเอง

คือผูที่ไดรับอํานาจมาจากพระเจาโดยตรง กรณีที่เกิดปญหาถกเถียงกันวา จักรพรรดิควรเปนตัวแทน

ของพระเจาโดยตรง หรือวากระทําผานทางสันตะปาปาอีกทอดหน่ึง 

ตอมามีการปฏิรูปศาสนาและแยกเปนนิกายโปรเตสแตนท ขออางที่วาพระมหากษัตริยไดรับ

มอบอํานาจจากพระเจาโดยตรงจึงมีนํ้าหนักกวา ไมนานจึงถูกนํามาอางวาพระมหากษัตริยไมเพียงได

อํานาจมาจากพระเจา แตยังปกครองดวยพระคุณของพระเจา (ruled by the grace of God) 

ภายหลังเมื่อมีชนช้ันกลางเกิดข้ึน ชนช้ันกลางจึงนําหลักเทวสิทธิมาอางอิงอีก แตคราวน้ีเปนการอาง

เพื่อหาทางลมลาง โดยสรางหลักการใหมข้ึนมาวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน (popular 

sovereignty) จนเปนผลใหเกิดการปฏิวัติในคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 

ธเนศ วงศยานนาวา (2560 : 37) ไดกลาวถึงมูลเหตุของการปฏิวัติดังกลาวน้ันวา มีมูลเหตุมา

จากการตอตานอํานาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย โดยสรุปวา ทฤษฎีเทวสิทธิน้ีมีความเช่ือวาอํานาจ

การปกครองรัฐน้ันคืออํานาจของพระเจาเปนผูมอบให สาระสําคัญของทฤษฎีเทวสิทธิน้ัน คือ 

1.  เช่ือวารัฐเกิดข้ึนจากเจตนาและการบันดาลของพระเจา 
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2.  เช่ือวาการปกครองรัฐเปนอํานาจของพระเจา ผูปกครองรัฐทําหนาที่เสมือนเปนตัวแทน

ของพระเจา และไดรับอาณัติจากพระเจา 

3.  เช่ือวาประชาชนในรัฐเปนเพียงองคประกอบของรฐัเทาน้ัน มิใชเปนปจจัยที่สําคัญของรฐั

แตอยางไร ฉะน้ันจะตองเช่ือฟงเคารพผูปกครองรัฐโดยดุษฎี การละเมิดอํานาจของผูปกครองรัฐจะมี

โทษและเปนบาป 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2547 : 122) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 60-61) ไดกลาวถึง

ทฤษฎีสัญญาประชาคมไววา รัฐน้ันเกิดจากเจตจํานงรวมของประชาชนซึ่งมีความประสงคที่จะจัดต้ัง

รัฐข้ึนมาเพื่อคุมครองสวัสดิภาพในชีวิต อยางไรก็ตาม มีนักปราชญหลายไดไดอธิบายถึงทฤษฎีสัญญา

ประชาคมทั้งในสวนที่สอดคลองกันและแตกตางกัน รายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปน้ี 

1.  ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของโทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) อธิบายวา 

ธรรมชาติสรางมนุษยใหมีความเทาเทียมกันทั้งรางกายและจิตใจ มนุษยจึงมีความเสมอภาคกัน ดวย

เหตุน้ี มนุษยจึงมีความเทาเทียมกันในการแสวงหาความตองการ และในที่สุดก็เกิดความขัดแยงและ

แยงชิง กลายเปนศัตรูกัน อันนํามาซึ่งลักษณะทางธรรมชาติของมนุษยอีกประการหน่ึง น่ันก็คือ มนุษย

มีลักษณะเหมือนสัตวเดรัจฉานมีธรรมชาติที่เห็นแกตัว เลว และโหดราย ในภาวะธรรมชาติของมนุษย

จึงตกอยูในภาวะที่เกลียด กลัว และไมไววางใจซึ่งกันและกัน ตางทําสงครามตอสูเขนฆากันตลอดเวลา 

ในภาวะธรรมชาติเชนน้ีจึงไมมีหลักความผิด-ถูก ช่ัว-ดี ไมมีศีลธรรม ไมมีกฎหมาย มนุษยยอมมีสิทธิ

ตามธรรมชาติที่จะรักษาตัวรอดดวยการใชกําลังหรืออํานาจของตัวเขาตอสูหรือตอตานมนุษยอื่นที่มา

ลวงละเมิดตน 

สภาวะธรรมชาติดังกลาวจึงไมใชสภาวะอันพึงปรารถนาของมนุษย และเพื่อใหสังคมเกิด

ความสงบสุข มนุษยจึงไดตกลงทําสัญญารวมกนัที่จะสละสทิธิทั้งหลายที่มีอยูใหกับรัฏฐาธิปตย ซึ่งเปน

คนกลางที่จะเขามาใชอํานาจในการปกครองเหนือมนุษยทุกคน อํานาจของรัฏฐาธิปตยจึงเปนอํานาจ

เด็ดขาดและมีความสมบูรณ มนุษยไมอาจตอตานหรือเรียกคืนอํานาจดังกลาวจากรัฏฐาธิปตย 

เน่ืองจาก รัฏฐาธิปตยมิไดอยูในฐานะคูสัญญาของมนุษย แตคูสัญญากลับเปนมนุษยดวยกันเอง แตก็มี

ขอยกเวนในบางกรณี เมื่อรัฏฐาธิปตยไมอาจรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหกบัมนุษยตอไปได มนุษยจึง

มีสิทธิที่จะตอตานและโคนลมรัฏฐาธิปตย  

เน้ือหาโดยรวมของแนวคิดสัญญาประชาคมของฮอบส สงเสรมิระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

(Absolute Monarchy) ซึ่งอํานาจสูงสุดเปนของผูปกครอง ดวยเหตุน้ี จึงเรียกสัญญาประชาคมตาม

แนวคิดของฮอบสวา “สัญญาสวามิภักด์ิ (Pactum Subjectiones)” 

2.  ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของจอหน ล็อค (John Locke) นักปราชญชาว

อังกฤษ เช่ือวาธรรมชาติของมนุษยน้ันตางคนตางอยู มีเสรีภาพอยางสมบูรณไมจํากัด แตมนุษยก็ไม

รูจักผิดถูก ช่ัวดี น้ันแตกตางไปจากความพอใจและความเจ็บปวด หรือสิ่งที่นํามาซึ่งความพอใจหรือ

ความเจ็บปวดแตประการใด มนุษยสามารถทําการทั้งปวงเพื่อตอบสนองความตองการของตน มนุษย

จึงอาจแสวงหาทรัพยสินไดโดยไมมีขีดจํากัด แตขอแตกตางทางความคิดระหวางล็อคกับฮอบส อยู
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ที่วา ฮอบสเห็นวามนุษยในสภาวะตามธรรมชาติตองแกงแยงตอสูเหมือนอยูในสภาวะสงคราม แตล็อค

กลับเห็นวาสภาวะตามธรรมชาติของมนุษยน้ันเปนสภาวะแหงสนัติภาพและความเสมอภาค มนุษยทุก

คนรูจักกฎหมายธรรมชาติ รูจักเคารพความเสมอภาคและความเปนอิสระตอกัน เมื่อเกิดขอพิพาท

มนุษยจึงมีอํานาจที่จะบงัคับการตามสทิธิที่ตนมีตามธรรมชาติและลงโทษผูกระทําผดิดวยกําลังของตน 

จะเห็นวาสภาวะธรรมชาติของมนุษยตามแนวคิดของล็อค แมจะมีลักษณะที่แตกตางจาก

แนวคิดของฮอบส แตผลสุดทายก็นําไปสูสภาพความวุนวายของสังคมเชนกัน เน่ืองจากมนุษยแตละ

คนมีสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่เทาเทียมกัน จึงถือสิทธิที่จะบังคับเอากับผูที่ละเมิดสิทธิของตนได 

การบังคับการกันเองโดยปราศจากการตัดสนิขอพิพาทโดยคนกลาง จึงอาจเปนการเกินเลยและไมเปน

ธรรมกับคูกรณี ดวยเหตุน้ี มนุษยจึงตกลงเขาทําสัญญารวมกันโดยมอบอํานาจในการบังคับการใหแก

รัฐ ซึ่งรัฐอยูในฐานะของคูสัญญากับประชาชน รัฐจึงมิไดมีอํานาจเด็ดขาดดังเชนแนวคิดของฮอบส รัฐ

จึงมีพันธะสัญญาที่จะคุมครองความปลอดภัยใหแกประชาชนรวมถึงการแกไขปญหาขอพิพาทระหวาง

ประชาชนอีกดวย 

อน่ึง มีขอสังเกตวา การที่ประชาชนมอบอํานาจใหแกรัฐน้ัน เปนเพียงการมอบอํานาจที่จะ

บังคับการระหวางประชาชนกันเองไปใหแกรัฐเทาน้ัน แตประชาชนยังคงถือสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานใน

ความเปนมนุษย อันไดแก ชีวิต รางกาย และทรัพยสินเปนของตนอยูเชนเดิม ดวยเหตุน้ี รัฐจึงไมอาจ

ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน เวนแตอํานาจของกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ โดยประชาชน

หรือผูแทนของประชาชนเทาน้ัน หากรัฐไดทําการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยปราศจาก

ความชอบธรรม ก็เทากับรัฐไดฝาฝนพันธะสัญญาที่ใหไวกับประชาชน ประชาชนสามารถเรียกคืน

อํานาจของตนโดยการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐได 

3.  ทฤษฎีสัญญาประชาคมตามแนวคิดของฌอง ฌาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau)  

เห็นวา โดยธรรมชาติด้ังเดิมของมนุษยมีความดีความบริสุทธ์ิอยางย่ิง ไมเปนคนเอารัดเอาเปรียบ มี

จิตใจสูง โอบออมอารี ไมเห็นแกตัว แตเมื่อมนุษยเริ่มมีระบบกรรมสิทธ์ิ มนุษยเริ่มหวงแหนสิ่งที่เปน

ของตัวเองและกลายเปนความเห็นแกตัว เริ่มมีการละเมิดตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ทั้งน้ี เพื่อ

เปนหลักประกันในความมั่นคงปลอดภัย มนุษยจึงไดนําพาตนเองและพลังที่มีอยูของตนไวภายใตคํา

บังคับบัญชาสูงสุดแหงเจตจํานงทั่วไป และรับสมาชิกแตละคนเขาไวดวยกัน โดยมิอาจแบงแยก

สมาชิกเหลาน้ันออกจากสวนรวมทั้งหมด 

จะเห็นไดวาสัญญาประชาคมของรุสโซเปนสญัญาซึ่งทุกคนตกลงทําสัญญากับทุกคน เพื่อสละ

สิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติที่ไมถูกจํากัดใหแกสวนรวม โดยไมไดโอนใหแกผูใด และแตละคนตางก็เปน

สวนหน่ึงของสวนรวมน้ี ทุกคนจึงเปนผูถืออํานาจปกครองตนเอง ประชาชนจึงเปนทั้งผูปกครองและ

อยูภายใตปกครองในขณะเดียวกัน ซึ่งการปกครองของประชาชนแสดงออกในรูปของเจตจํานงทั่วไป 

ซึ่งเปนความคิดเห็นและความตองการของสวนรวม และน่ันคือกฎหมาย โดยกฎที่ใชเปนกฎหมายได

ตองมาจากเจตนารมณรวมกันของปวงชนเทาน้ัน และเมื่อกฎหมายเปนการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ

รวมกันของปวงชนแลว กฎหมายเทาน้ันจึงจะจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนแตละคนได ดังน้ัน รัฐตาม
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ทฤษฎีสัญญาประชาคมของรุสโซ จึงเกิดจากเจตนารวมกันของประชาชน และสงผลใหรัฐตามแนวคิด

น้ีจึงตองเปนรัฐประชาธิปไตย 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีสัญญาประชาคมน้ีเปนที่นิยมกันมากในภายหลังและมีอิทธิพลแทน

ทฤษฎีเทวสิทธิ ทฤษฎีอธิปไตยเปนของปวงชน มีรากฐานจากความคิดที่วามนุษยเปนผูสรางรัฐ โดย

การที่มนุษยยินยอมรวมกันทําสัญญาประชาคม ปราชญที่มีช่ือเสียงในฐานะผูใหกําเนิดทฤษฎีน้ีไดแก 

โธมัส ฮอบส และ จอหน ล็อค และ ฌอง ฌาคส รุสโซ เปนผูสนับสนุน หลักการสําคัญสรุปได ดังน้ี 

คือ 

1.  มนุษยเปนผูสรางรัฐ 

2.  มนุษยมีสิทธิตามธรรมชาติ  

3.  รัฐเกิดจากการที่มนุษยรวมกันทําสัญญา  

4.  รัฐตองปฏิบัติตามเจตนารมณของประชาชน  

5.  รัฐที่ดีตองมีลักษณะเปนประชาธิปไตย  

6.  เจตนารมณของคนสวนใหญที่รัฐตองปฏิบัติตามก็คือตองทรงไวซึ่งลักษณะคุณธรรมและ

ศีลธรรม 

อานนท อาภาภิรม (2528 : 44) ไดกลาวถึงทฤษฎีพละกําลังไวสรุปไดวา ทฤษฎีน้ีมองวารัฐ

เกิดจากการถูกยึดครองและการใชกําลังบังคับ นักปรัชญาในยุคแรกๆ เห็นวารัฐบาลมาจากความ 

อยุติธรรมและความช่ัวราย การเกิดรัฐน้ันมากจากผูที่แข็งแรงกวาใชอํานาจตอผูที่ออนแอ โดยไมสนใจ

ความชอบธรรมและสิทธิของผูอื่น ตัวอยาง ความคิดของชาวคริสเตียนยุคแรกที่มีตอการปกครองของ

โรมัน หรือนักคิดทางศาสนาในสมัยกลางที่มองการใชอํานาจของผูปกครองฝายโลกซึ่งไมไดรับการ

ยอมรับจากฝายศาสนา โดยเฉพาะกรณีการประณามผูนําทางโลกที่ ยึดอํานาจฝายศาสนาใน

คริสตศตวรรษที่ 18 ดังน้ี 

ชวงทายคริสตศตวรรษที่ 19 เกิดลัทธิชาตินิยม (Nationalism) ซึ่งเปนสํานักคิดที่เกิดข้ึนใน

เยอรมัน ลัทธิชาตินิยมใหความสําคัญกับการใชอํานาจบังคับ แตก็ไมไดมองวารัฐมาจากความช่ัวราย 

หากเห็นวาจําเปนตองใชกําลัง เพราะกําลัง คือ ความถูกตอง อํานาจเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความ

สมเหตุสมผลในตัวของมันเอง ความคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากการมองวาคนที่มีรางกายแข็งแรงเปนคนดี 

ดังน้ัน รัฐที่มีอํานาจจึงเปนรูปแบบที่สูงกวาการรวมตัวกันในรูปแบบอื่นของมนุษยและอยูเหนือ

หลักการทางศีลธรรมตามปกติ อยางไรก็ตาม ความคิดน้ีก็เปนของนักทฤษฎีสํานักเยอรมันซึ่งจํากัดอยู

เพียงเรื่องการกําเนิดรัฐ แตสํานักน้ีก็ไมไดหามคนตอตานรัฐหรือตัดสิทธิตามธรรมชาติที่นักทฤษฎี

สัญญาประชาคมสวนใหญเห็นวาควรเปนสิทธิของปจเจกชน 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 64) ไดกลาวถึงทฤษฎีธรรมชาติไววา ทฤษฎีน้ีมีมาต้ังแตสมัย

โบราณ ซึ่งเห็นวาคนแยกออกจากรัฐไมได รัฐเปนสิ่งจาํเปนสําหรับความอยูรอดของมนุษย รวมทั้งเปน

เครื่องมือที่จะทําใหคนบรรลุการมีชีวิตที่ดี การที่อริสโตเติลประกาศวา “คนตามธรรมชาติเปนสัตว
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การเมือง” น้ันก็หมายความวาคนจะมีชีวิตที่สมบูรณก็แตเพียงอยูในรัฐ สวนคนที่อยูนอกรัฐ 

อริสโตเติลมองวาไมใชคน เปนพระเจาหรือไมก็สัตวปา  

แนวคิดเรื่องรัฐเกิดโดยธรรมชาติน้ีไดยึดถือกันตอๆ มาจนถึงชวงหลังที่มีการวิจัยทาง

ประวัติศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งนักวิจัยหลายคนเช่ือวารัฐเปนสิ่งมีชีวิตและมีวิวัฒนาการจากระดับ

ตํ่าไปสูระดับสูง นักปราชญสํานักอุดมคติของอังกฤษ (English idealist school) ปลายคริสตศตวรรษ

ที่ 19 พยายามรื้อฟนความคิดตามทฤษฏีธรรมชาติของอริสโตเติลข้ึนมาเพื่อยืนยันวารัฐเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ รัฐไมใชเปนสิ่งที่มนุษยสราง และมีแรงผลักดันใหรัฐกาวหนาเพื่อมุงไปสูการมีชีวิตที่ดี

มากกวาจะเปนสิ่งที่ช่ัวราย 

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีธรรมชาติมีลักษณะอนุรักษนิยมและมีความหมายเหมือนไมไดอธิบาย

อะไร คลายกับจะพูดวาสิ่งที่จะเกิดก็ตองเกิด สวนสิ่งที่ไมนาเกิดก็จะไมเกิดเชนกัน ทฤษฎีธรรมชาติ

มองวารัฐวิวัฒนาการมาเอง ไมใชมาจากความตองการของมนุษยหรือการกระทําที่เปนเหตุผลของ

มนุษย คนจึงไมแนใจวาจะชวยสรางสถาบันหรือความสัมพันธทางสังคมอยางไร สวนสิทธิของปจเจก

ชนน้ัน ทฤษฎีธรรมชาติมองปจเจกชนวามีสิทธิเทาที่รัฐและประเพณีจะกําหนด ประเพณีเปนตัวจํากัด

การใชอํานาจของรัฐดวย แตเสรีภาพของประชาชนก็ไมไดเกิดข้ึนในทันที หรืออีกนัยหน่ึง ทฤษฎีน้ี

ไมไดรับประกันวาพลเมืองจะมีสทิธิในตัวเองเพราะยังข้ึนอยูกับเงือ่นไขการดํารงชีวิตที่เคยเปนมาต้ังแต

อดีต 

กลาวโดยสรุป รัฐเกิดข้ึนไดอยางไร เปนคําถามที่นักปราชญทางรัฐศาสตรไดพยายามหา

คําตอบมาเปนเวลานานหลายศตวรรษแลว แตไมสามารถใหคําตอบที่เปนขอยุติได ทั้งน้ีเน่ืองจากวา

การเกิดข้ึนของรัฐยังหาหลักฐานทางประวัติศาสตรและทางมานุษยวิทยามายืนยันใหชันเจนไมได 

ฉะน้ันจึงจําเปนตองใชสมมติฐานเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาการดําเนินของรัฐไวหลายทฤษฎี แตละ

ทฤษฎีตางก็มุงที่จะอธิบายถึงการกําเนิดรัฐตางๆ กัน ที่ยังคงเปนที่นิยมสืบมาคือทฤษฎีสัญญา

ประชาคม ทฤษฎีพละกําลัง และทฤษฎีธรรมชาติ หรือทฤษฎีวิวัฒนาการ 

  พัฒนาการของรัฐ 

 จากความเช่ือวารัฐเกิดข้ึนโดยการวิวัฒนาการ กลาวคือ รัฐเกิดข้ึนดวยเหตุดวยผล น่ันคือ 

เปนการเกิดข้ึนดวยเหตุผลทางสังคมศาสตรและเหตุผลทางวิทยาศาสตร เปนตน 

จรูญ สุภาพ (2514 : 21) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 64-68) ไดกลาวถึงวิวัฒนาการ

ของรัฐไวสรุปไดวา เน่ืองจากอิทธิพลของโลกตะวันตกที่มีตอวงการศึกษารัฐศาสตร เมื่อกลาวถึง

พัฒนาการของรัฐนับต้ังแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน จึงมีการแบงยุคสมัยตามพัฒนาการของรัฐใน

ประเทศแถบยุโรป ซึ่งสามารถแบงออกเปนยุคตางๆ คือ ยุคชนเผา ยุคนครรัฐ ยุคจักรวรรดิโรมัน ยุค

กลางหรือยุคฟวดัล และยุครัฐชาติ ดังน้ี 

1.  ยุครัฐชนเผา (Tribal State) กลาวไดวา รัฐชนเผา เปนจุดเริ่มตนของการมีรัฐเกิดข้ึนใน

สังคม โดยเริ่มจากการที่มนุษยไดสรางสถาบันครอบครัวเปนจุดเริ่มตน ทําใหมาอยูรวมกันเปนกลุม

เล็กๆ ในหมูวงศาคณาญาติเดียวกัน ซึ่งมีความผูกพันกันในทางสายโลหิต แตอยูในวงจํากัดเน่ืองจาก
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ความผูกพันกันในทางสายโลหิตทําใหประกอบไปดวยคนจํานวนไมมากนักที่เปนสมาชิกของคนใน

ครอบครัวเดียวกัน อยางไรก็ตาม เมื่อจํานวนครอบครัวขยายตัวเพิ่มมากข้ึน การปฏิสัมพันธกัน

ระหวางครอบครัวตางๆ ซึ่งอาจเปนสายโลหิตเดียวกันหรือตางสายโลหิต แตอยูในอาณาบริเวณ

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน จึงเกิดการรวมตัวกันข้ึนเปนเผา ความผูกพันทางสายโลหิตคอยๆ จางหายไป

กลายเปนความผูกพันที่มาจากการเปนเผาเดียวกันแทน  

การเปลี่ยนแปลงจากความผูกพันทางสายโลหิตมาเปนความผูกพันที่มาจากการเปนเผา

เดียวกัน และสังคมมีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม สงผลใหมีความจําเปนที่จะตองสรางกฎเกณฑ

การอยูรวมกัน เพื่อความเปนระเบียบและสรางความสงบสุขใหเกิดข้ึนภายในสังคม กฎเกณฑที่สราง

ข้ึนไดแก การมีหัวหนาเผา การมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือความเช่ือเดียวกันเพื่อสราง

ความเปนปกแผนภายในเผา เปนตน 

2.  ยุคนครรัฐ (City-State) ยุคนครรัฐที่มักมีการกลาวอางเปนตัวอยางไดแก นครรัฐกรีก 

ซึ่งเกิดข้ึนในยุคอารยธรรมกรีกโบราณ ดวยขอจํากัดทางดานสภาพภูมิศาสตรจึงเปนตัวกําหนดขนาด

นครรัฐ ทําใหนครรัฐแตละแหง ซึ่งมีประมาณ 150 แหง มีขนาดของพื้นที่เล็ก มักต้ังอยูบนเนินเขาสูง

ชันข้ึนไปที่ราบ เพราะพื้นที่มีเทือกเขามาก การคมนาคมติดตอกับนครรัฐอื่นๆ เปนไปดวยความ

ยากลําบาก สงผลทําใหนครรัฐกรีกสามารถพัฒนาสังคมที่มีขนาดเล็ก แตมีอิสระในตัวเอง ใหมีความ

เจริญทางอารยธรรมในดานตางๆ ในขณะเดียวกัน นครรัฐกรีกยังแวดลอมไปดวยทะเล ชาวกรีกจึงมี

ความเช่ียวชาญในการเดินเรือและมีความเจริญรุงเรืองในการติดตอการคาขายทางทะเลอยางมาก  

นครรัฐแตละแหงมีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกันออกเปน 3 รูปแบบ คือ ราชาธิปไตย 

(Monarchy) ซึ่งเปนรูปแบบการปกครองเพียงคนเดียว คณาธิปไตย (Oligarchy) หรือรูปแบบการ

ปกครองที่ปกครองโดยคนจํานวนนอย และประชาธิปไตย (Democracy) หรือรูปแบบการปกครอง

โดยคนจํานวนมาก 

นครรัฐแตละแหงมีรัฐบาลทําหนาที่ในดานตางๆ เชน การเก็บภาษี การบังคับใชกฎหมาย 

นครรัฐที่ใหญที่สุดและมักเปนตัวอยางของนครรัฐกรีกที่มีการพูดถึงมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็น

ของการมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) คือ นครรัฐเอเธนส 

มีอาณาเขตประมาณ 1,000 ตารางไมล มีประชากรอาศัยประมาณ 400,000 คน 

นครรัฐกรีกโบราณซึ่งรุงเรอืงมาอยางยาวนาน มีอันตองยุติลงจากการรุกรานของชาวโรมัน ซึ่ง

มีกองกําลังทหารขนาดใหญที่ทรงอํานาจ และตองการแผขยายอาณาจักรใหย่ิงใหญไพศาลมากข้ึน

กวาเดิม 

ในกรณีของไทย พัฒนาการของรัฐในยุคนครรัฐ ที่เปนตัวอยางที่นาสนใจไดแก กรุงสุโขทัย 

และนครรัฐอื่นๆ ที่รวมสมัยอยู ในชวงเวลาน้ัน เชน เมืองศรีสัชนาลัย เมืองสองแคว เมือง

นครศรีธรรมราช เปนตน 

3.  ยุคจักรวรรดิโรมัน (Roman Empire) จักรวรรดิโรมันมีศูนยกลางอยูที่กรุงโรม ประเทศ

อิตาลีในปจจุบัน ยุคจักรวรรดิโรมันแตกตางจากยุคนครรัฐกอนหนาน้ีในแงของอาณาเขต จํานวน
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ประชากร และรูปแบบการปกครอง จักรวรรดิโรมันเริ่มตนจากการเปนนครรัฐกรีก แตดวยพฤติกรรม

ของนครรัฐที่ตองการสรางความย่ิงใหญ แผแสนยานุภาพทหารดวยการทาํสงครามเพื่อขยายอาณาเขต

มากข้ึนเรื่อยๆ กับนครรัฐตางๆ ซึ่งรวมถึงนครรัฐกรีก ผลจากการขยายอาณาเขตและรวบรวม

ประชากรจากนครรัฐอื่นๆ มาอยูภายใตการปกครองของตนเปนจํานวนมาก ทําใหมีการคิดคนรูปแบบ

การบริหารการปกครองข้ึนใหมแทนรูปแบบนครรัฐ คือรูปแบบจักรวรรดิ มีการจัดทําประมวล

กฎหมายเพื่อใชปกครองทั้งคนของตนเองและใชบังคับคนตางดาว ซึ่งนับเปนประมวลกฎหมายฉบับ

แรกของโลก และมีอิทธิพลตอระบบกฎหมายของประเทศตางๆ ในทุกวันน้ี  

ความย่ิงใหญของจักรวรรดิโรมัน ทําใหดินแดนยุโรปตะวันตกที่ถูกยึดครองเขาเปนสวนหน่ึง

ของจักรวรรดิยินยอมทําสนธิสัญญาโรมัน (Pax Romana) เปนเวลายาวนานไมตํ่ากวา 200 ป ทําให

เกือบทั้งหมดของยุโรปตะวันตกอยูภายใตประมวลกฎหมายฉบับเดียวกัน มีกองทัพของจักรวรรดิโรมัน

เพียงหน่ึงเดียวใหการปกปองคุมครอง มีระบบเงินตราแบบเดียวกัน มีรูปแบบการบริหารงานแบบ

เดียวกัน ใชภาษาเดียวกันคือภาษาละติน มีความคิดในเรื่องเอกภาพทางอารยธรรมรวมกัน และนับถือ

ศาสนาเดียวกันคือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก 

ประมาณป ค.ศ. 500 จักรวรรดิโรมันก็ถึงการลมสลาย ความลมสลายของจักรวรรดิโรมัน

เกิดข้ึนจากปจจัยทั้งภายในจักรวรรดิเอง และปจจัยภายนอก กลาวคือ ปจจัยภายในมาจากความไม

เปนเอกภาพภายในจักรวรรดิที่พลเมืองเสื่อมความสนใจตอการปกครอง ความไมเปนธรรมในสังคม 

โดยเฉพาะการเก็บภาษี และการนําภาษีไปใช ขวัญและกําลังใจของทหารเสื่อมทรามลงรวมถึงความ

ฟุมเฟอยภายในสังคมโรมัน จุดออนที่เกิดข้ึนภายในจักรวรรดิน้ีเองเช่ือมโยงเขากับปจจัยภายนอก 

กลายเปนตัวเรงที่ทําใหจักรวรรดิลมสลายเร็วข้ึน คือ การรุกรานของพวกเยอรมันทําใหกรุงโรมแตก

สลายในป พ.ศ. 476 

4.  ยุคกลางหรือยุครัฐฟวดัล (Feudal State) ภายหลังการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน 

ยุโรปเขาสูยุคกลางหรือยุคศักดินาซึ่งอยูระหวางคริสตศตวรรษที่ 5 ถึง คริสตศตวรรษที่ 15 ทั้งน้ีการ

ลมสลายของจักรวรรดิโรมันมีผลทําใหเหลาขุนศึกหรือขุนนางตางแยกยายกันไปจับจองครอบครอง

ที่ดินตางๆ พรอมกับสรางปอมปราการของตนเองและบังคับใหประชาชนที่อยูภายใตการปกครองดูแล 

ตกเปนทาสติดที่ดินเพื่อทําการเกษตรและมอบผลผลิตใหกับขุนนางเพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหความ

คุมครองในชีวิตและทรัพยสิน 

ในระยะเวลาตอมา ขุนนางเหลาน้ีไดรวมตัวกันเลือกขุนนางคนหน่ึงในหมูพวกตนใหทําหนาที่

เปนผูนําในการใหความชวยเหลือคุมครองดูแลพื้นที่ของเหลาขุนนางตางๆ อีกช้ันหน่ึง เน่ืองจากมี

กําลังความสามารถและมีอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยและเพียบพรอมกวา สามารถปองกันทั้งศัตรูจาก

ภายนอกและการแกงแยงชิงผลประโยชนในหมูขุนนางดวยกันเอง โดยเหลาขุนนางไดแบงผลผลิตทาง

การเกษตรและของมีคาตางๆ บางสวนมอบใหกับผูนําเปนการตอบแทน 

โครงสรางความสัมพันธที่กลาวมาน้ันไปสูสิ่งที่เรียกวา รัฐแบบฟวดัล ที่มีลักษณะเปนปรามิด

ยอดแหลม มีผูนําสูงสุดคือกษัตริย และมีเหลาขุนนาง ศักดินาช้ันสูง ช้ันรอง และช้ันตํ่าลดหลั่นกันลง
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มา นอกจากน้ันในรัฐแบบฟวดัลยังมีคริสตจักร ซึ่งนําโดยองคพระสันตะปาปา ซึ่งมีอิทธิพลสูงมากใน

ดานการเมืองการปกครองเพราะเปนผูสถาปนาการข้ึนครองอํานาจของกษัตริย 

โครงสรางทางการเมืองการปกครองเชนน้ี แมองคพระมหากษัตริยถือเปนผูนําสูงสุด แต

ในทางปฏิบัติกลับมีอํานาจทีจ่ํากัด ไมมีอํานาจที่สมบูรณเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะอํานาจกระจายตัวไป

ยังหมูขุนศึกหรือขุนนางตางๆ ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยกับเหลาขุนศึกหรือขุนนางมี

ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยข้ึนอยูกับการจัดสรรผลประโยชนตางๆ ระหวางกัน โดยเฉพาะดานภาษี

กระจายตัวในหมู    ขุนนางและพระมหากษัตริย ไมมีระบบการจัดเก็บภาษีจากสวนกลาง 

5.  รัฐชาติ (Nation-State) การเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหมคือรัฐชาติ อยางที่ปรากฏเชนใน

ปจจุบันน้ีมีจุดกําเนิดในทวีปยุโรปหลังจากผานพนยุคกลาง ซึ่งกินเวลายาวนานนับต้ังแตคริสตศตวรรษ

ที่ 5 ถึง คริสตศตวรรษที่ 15 ตามที่ไดกลาวขางตน โดยมีพัฒนาการในการกอตัวเปนรัฐที่สืบเน่ือง

ยาวนานกวา 3 ศตวรรษ นับต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงประมาณกลางคริสตศตวรรษที่ 

19 ซึ่งไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ หลายประการ ซึ่ง อนุสรณ ลิ่มมณี (2542 : 16-21) ได

อธิบายโดยสรุปไดดังน้ี 

ประการแรก การฟนฟูศิลปะวิทยาการ ปญญาชนไดหวนกลับไปใหความสนใจตอความรู

ตางๆ ในยุคกรีกโบราณและโรมัน และไดมีการพัฒนาองคความรูดานตางๆ อยางแพรหลาย ทั้ง

ทางดานปรัชญา การเมือง การศึกษา ศิลปะ วรรณกรรม ทําใหผูคนทั้งหลายไดเปดโลกทัศนใหมๆ มี

องคความรูใหมๆ เกิดข้ึน สงผลใหเกิดการต้ังคําถามตอความเช่ือและอํานาจเดิม 

ประการที่สอง การปฏิวัติสินคาในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ที่มีการขยายตัวทางดานการคา 

การผลิต การอุตสาหกรรม อยางมาก สงผลกระทบตอโครงสรางอํานาจในสังคม เชน ภาษีอากร 

ผลประโยชนทางการคาของรัฐ ทําใหสามารถลดการพึ่งพารายไดจากขุนนาง กอใหเกิดการรวมศูนย

อํานาจเขาสูพระมหากษัตริยกลายเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่กษัตริยมีอํานาจสมบูรณเด็ดขาด 

ประการที่สาม การปฏิรูปศาสนาที่เกิดการกอต้ังนิกายใหมๆ ในคริสตจักร สงผลใหศาสนา

จักรสูญเสียอาํนาจเหนือสงัคม เกิดการตีความศาสนาแนวใหมที่แตกตางไปจากเดิม และสอดรับกับวิถี

ชีวิตแบบปจเจกชนที่เกิดข้ึนจากกระแสการฟนฟูศิลปะวิทยาการ และการขยายตัวของระบบทุนนิยม

จากการปฏิวัติดานการคาที่หากําไรไมขัดกับหลักศาสนา 

รัฐชาติ เปนคําที่เกิดจากคําสองคําประกอบกัน คือ คําวา ชาติ (Nation) ที่มีความหมายวา 

หมูชนที่มีชาติเดียวกัน มีประวัติศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมรวมกัน กับคําวา รัฐ (State) ที่หมายถึง 

การจัดองคกรทางการเมืองที่รัฐบาลใชอํานาจอธิปไตยปกครองสมาชิกทุกคนของชุมชนทางการเมือง

น้ัน ดังน้ัน รัฐชาติ คือ รัฐที่มีความเปนรัฐและความเปนชาติที่สอดคลองกัน ทําใหสมาชิกในรัฐมี

ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน อันจะกอใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในรัฐน้ันๆ แตในความเปน

จริงแลวจะพบวาแตละรัฐจะประกอบดวยคนหลายเช้ือชาติที่มีภูมิหลังแตกตางกัน อาจนับถือศาสนา

ตางกัน มีภาษาพูดหรือวัฒนธรรมที่แตกตางกนั ดังน้ัน เพื่อใหรัฐมีความเปนชาติ จึงเปนหนาที่ของรฐัที่
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ตองสรางใหคนในรัฐมีความรูสึกเปนชาติเดียวกัน วิธีการที่นิยมนํามาใชในการสรางรัฐชาติ คือ การ

สรางสัญลักษณรวมกัน และการสรางประวัติศาสตรรวมกัน  

การสรางสัญลักษณรวมกัน จะกอใหเกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ในชวงแรกๆ มักนิยมใช

บุคคลสําคัญทางศาสนาเปนสัญลักษณ เชน อังกฤษจะถือเอา Saint George เปนนักบุญผูคุมครอง

ชาวอังกฤษ สก็อตแลนดถือเอา Saint Andrew ตอมาก็ขยายสิ่งอื่นๆ มาเปนสัญลักษณรวมกัน เชน 

ธงชาติ สัตวประจําชาติ ดอกไมประจําชาติ เปนตน สําหรับการสรางประวัติศาสตรรวมกันน้ันเปนการ

ทําใหมีความเปนมารวมกัน มีบรรพบุรุษเดียวกัน กอใหเกิดความรูสึกผูกพันทางสายเลือด จะมีการ

สรางประวัติศาสตรใหมีจุดเริ่มตนและสามารถไลเรียงมาจนถึงปจจุบันได  

สมยศ เช้ือไทย (2560 : 91-94) ไดกลาวไววา การอุบัติข้ึนและวิวัฒนาการของรัฐน้ัน ใน

ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ มนุษยไมเคยเริ่มมีชีวิตเปนเอกชนอยูคนเดียวโดยๆ โดยไมตองอยูกับใคร

เลย แตมนุษยน้ันเมื่อเกิดมาก็ตองอยูในแวดวงของมนุษย อยางนอยที่สุดเมื่อคนคลอดออกจากครรภ

มารดาก็มีแมเปนผูอยูเคียงขาง ความสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยกับมนุษยในสังคมทําใหคนสนิทสนมรกั

ใครเมตตากรุณตอกัน จากการที่ตองพึ่งพาผูอื่นน้ีทําใหมนุษยคุนเคยกับการอยูรวมกับผูอื่น โดยเริ่ม

จากสายสัมพันธสายแรกเริ่มเดิมที่สุดของมนุษยคือความสัมพันธระหวางแมกับลูก 

จากน้ันความสัมพันธก็ขยายเปนความสัมพันธผัวกับเมีย พี่กับนอง ยายกับหลาน กลายเปน

เกลียวความสัมพันธที่เรียกวาครอบครัวที่มีความใกลชิดกันโดยเช้ือสายและพักพิงอยูรวมกันในบาน 

แลวแผขยายวงกวางออกไปจนเปนเครือญาติ กลาวสรุปไดวา ครอบครัวเปนสังคมขนาดเล็กจึงเปน

สังคมที่คนกับคนมีความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง ระงับขอพิพาทโดยวิธีอะลุมอลวยไมรุนแรงไม

เครงครัด เปนการปกครองแบบพอแมกับลูก หรือผูใหญปกครองผูนอย 

เมื่อครอบครัวขยายตัวจะอยูในที่เดียวกันยอมไมสะดวกจึงตองแยกบานอยูเปนครอบครัวๆ 

ครอบครัวที่เช้ือสายเดียวกันรวมกันเรียกโคตรตระกูล แตยังมีความสัมพันธเปนเครือญาติ ตอมาเวลา

ผานไปอีกหลายช่ัวอายุคน สังคมระดับโคตรตระกูลขยายตัวออกไปเรื่อยๆ จนกลายเปนสังคมที่ใหญ

ข้ึนอีกระดับหน่ึงเรียกวาชนเผา ความสัมพันธของคนจะคอยๆ หางออกไป สิ่งที่เช่ือมคนในชนเผาใหมี

ความรูสึกเปนคนพวกเดียวกันอยูที่ภาษาที่ใชพูด กฎเกณฑที่ใชทั้งโคตรตระกูลทั้งชนเผาก็คือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาต้ังแตด้ังเดิมของปู ยา ตา ยาย ที่รับสืบทอดกันมาแตโบราณ 

จากครอบครัวไปสูรัฐน้ันกลาวไดวา บรรยากาศของสังคมใหญจึงเกิดลักษณะการปกครอง

บังคับบัญชา ตองฟงคําสั่งคําบังคับบัญชาของผูปกครองอยางเครงครัด บางทีตองมีการบังคับรุนแรงมี

การลงโทษอยางหนักถึงข้ันประหารชีวิต ฉะน้ัน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเล็กไปสูสังคมใหญน้ัน

บรรยากาศความใกลชิดสนิทสนมลดนอยลง ความเปนกันเองและความอะลุมอลวยหมดไป ความ

เครงครัดเอาจริงเอาจังในการบังคับบัญชาและในการลงโทษมีมากข้ึน การปกครองเพิ่มความรุนแรง

ข้ึน ลักษณะของชนเผาคอยๆกลายเปนการปกครองบานเมืองย่ิงข้ึน ซึ่งการปกครองตางไปจากการ

ปกครองคนในครอบครัวอยางชัดเจน คือมีการปกครองบังคับบัญชาที่เปนกิจจะลักษณะ แยกชัดเจน

ระหวางผูปกครองและผูอยูใตการปกครอง 
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ในสังคมใหญความสัมพันธจะไมใชความสัมพันธแบบพอกับลูก แตมีผูปกครองที่เปนหัวหนา

เผาเปนนายปกครองคนสวนใหญที่เปนราษฎร ชนเผาก็จะเปลี่ยนลักษณะเปนกองทัพ บรรยากาศ

เปลี่ยนเปนแบบทหารคือมีการบังคับบัญชาอยางจริงจังเครงครัดรุนแรงและฉับพลัน การปกครองมี

ลักษณะใชอํานาจบังคับขับไสกันดวยกําลัง ในกรณีน้ีจึงมีความจําเปนตองตองกฎเกณฑบังคับบัญชา

แบบทหารข้ึนมา ตองมีการสาบานตนวาจะเช่ือฟงปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา สังคมจึง

เปลี่ยนไปเปนอีกแบบหน่ึง คือเปนสังคมขนาดใหญที่มีการปกครองอยางแทจริงที่เรียกวา สังคม

การเมือง 

กลาวคือ มีผูบังคับบัญชาฝายหน่ึงและผูอยูใตบังคับบัญชาอีกฝายหน่ึงเปนคนละพวกกัน แยก

จากกันอยางชัดเจน การปกครองก็จะมีการบังคับกันอยางรุนแรงและเครงครัด สังคมที่มีการปกครอง

อยางน้ีเรียกวาบานเมือง หรือ รัฐ เครื่องมือในการปกครองคือกฎเกณฑที่มีลักษณะบังคับอยางเปน

กิจจะลักษณะ คือเปนไปอยางเครงครัดเอาจริงอาศัยอํานาจของสวนรวมเขาบังคับการ กฎเกณฑ

ลักษณะน้ีเรียกวา กฎหมาย เพราะฉะน้ันกฎเกณฑที่ใชในรัฐสวนใหญจึงเปนกฎหมาย เพราะวาคนใน

รัฐไมใกลชิดสนิทสนมกันเหมอืนในครอบครัว เน่ืองจากเปนสังคมขนาดใหญและไมมีความสัมพันธทาง

เช้ือสายหรือเครือญาติ ลักษณะเชนน้ีจึงมีความจําเปนที่จะปกครองดวยกฎหมาย ซึ่งเปนกฎเกณฑที่

แนนอนตายตัวใหความเปนธรรมแกทุกคน ไมเลือกปฏิบัติตามอําเภอใจโดยบังคับบัญชาไปตาม

กฎเกณฑอยางเครงครัด รัฐจึงเปนระบบที่จัดต้ังหรือปรุงแตงข้ึน 

กลาวไดวา รัฐคือสังคมที่มีการปกครองโดยแทคือมีการแยกชัดเจนระหวางผูปกครองและผูใต

ปกครอง และมีการบังคับบัญชาอยางเครงครัดจริงจังเปนกิจจะลักษณะ คือมีระเบียบแบบแผนในการ

ปกครอง หรือใชกฎหมายในการจัดระเบียบการปกครอง ในรัฐสมัยใหมจะตองมีการปกครองที่เปน

อิสระเหนืออาณาเขตแหงใดแหงหน่ึง จะตองเปนสังคมที่ไมข้ึนอยูกับใครหรืออํานาจอื่นใด ดวยเหตุน้ี 

สังคมของมนุษยที่เรียกวารัฐ ในสมัยใหมจึงหมายถึง หนวยการปกครองของมนุษยเหนือดินแดนแหง

ใดแหงหน่ึงที่เปนอิสระไมข้ึนตออํานาจอื่นใด รัฐสมัยใหมจึงประกอบดวยชุมชนซึ่งมีอํานาจการ

ปกครองที่เปนอิสระหรือที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย และมีอาณาเขตซึ่งเปนดินแดนของตนเองที่แนนอน 

หนวยการปกครองที่เรียกวารัฐตองมีองคประกอบ 3 ประการ คือ ราษฎร ดินแดน และอํานาจการ

ปกครองหรือที่เรียกวาอํานาจรัฐ 

กรณีประเทศไทยน้ัน กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 7) และ โกวิท วงศสุรวัฒน 

(2547 : 29) ไดกลาวไววา เริ่มตนของรัฐชาติไทยเริ่มเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงสถาปนาพระสยามเทวาธิราชข้ึนเปนเทพยดาผูพิทักษ เปน

สัญลักษณ ในการพิทักษประชาชาติสยามทั้งมวล นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ยังทรงกําหนดประวัติศาสตรรวมกันของชาวสยาม โดยถือเอากรุงสุโขทัยเปนจุดเริ่มตนแหง

ประวัติศาสตรชาติไทยอีกดวย และสําหรับการสรางประวัติศาสตรรวมกันเปนการกระทําที่แสดงให

เห็นถึงความเปนมารวมกัน ซึ่งกอใหคนในรัฐมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ในกรณีประวัติศาสตรชาติ
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ไทย แมวายังคงมีการถกเถียงเรื่องถ่ินกําเนิดและการกระจายตัวของคนไทย แตในเชิงประวัติศาสตร

สากลของชาวสยามไดถือเอากรุงสุโขทัยเปนจุดเริ่มตนแหงประวัติศาสตรชาติไทย 

กลาวโดยสรุป รัฐชาติคือรัฐที่มีความเปนรัฐและความเปนชาติที่สอดคลองกัน ประชาชนในรัฐ

น้ันมีความรูสึกเปนชาติเดียวกัน หรือเปนพวกพองเดียวกันอันจะกอใหเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพ

ข้ึนในรัฐน้ันๆ โดยมีหลักการการสําคัญ 2 ประการ คือ การสรางสัญลักษณรวมกันและ การสราง

ประวัติศาสตรรวมกัน จึงจะสรางรัฐชาติข้ึนมาได 

  รูปแบบของรัฐ 

รูปแบบของรัฐสามารถแบงไดหลายประเภท ในที่น้ีจะแบงรูปแบบของรัฐออกเปน 2 ประเภท 

โดยใชเกณฑในการแบงตางกัน ไดแก ประเภทแรก รูปแบบของรัฐตามเกณฑอํานาจการปกครอง และ

ประเภทที่สอง รูปแบบของรัฐตามเกณฑประมุขของรัฐ 

ไพโรจน ชัยนาม (2524 : 312) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 43-48) ไดใหคําอธิบายถึง

รูปแบบของรัฐตามเกณฑอํานาจการปกครองไววา การอาศัยเกณฑอํานาจการปกครองเปนเครื่องมือ

ในการแบงรูปแบบของรัฐจึงอาจแบงรูปแบบของรัฐออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก รัฐเด่ียว และรัฐรวม

หรือรัฐที่ประกอบดวยรัฐอื่น กลาวสรุปไวดังน้ี 

1. รัฐเด่ียว (Unitary State) หมายถึง รัฐที่มีศูนยกลางในทางการเมืองการปกครองแหง

เดียวกันเปนรัฐที่มีผูใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนศูนยเดียว คือ รัฐที่มีสภาพ

เปนนิติบุคคล ที่บุคคลทุกคนในประเทศจะอยูภายใตบังคับบัญชาของอํานาจแหงเดียวกัน อยูใน

ระบอบการปกครองเดียวกัน และอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอยางเดียวกัน เชน มีรัฐธรรมนูญ

เพียงฉบับเดียวที่ใชบังคับทั้งประเทศ มีรัฐบาลหรือรฐัสภาเพียงหน่ึงเดียวที่บรหิารกิจการครอบคลุมทั่ว

ทั้งประเทศ เปนตน ในปจจุบันประเทศที่มีรปูแบบของรฐัเปนรัฐเด่ียว เชน ประเทศไทย ญี่ปุน ฝรั่งเศส 

เปนตน 

อยางไรก็ตาม การบริหารของรัฐเด่ียวอาจมีการกระจายอํานาจการปกครองออกจาก

สวนกลางไปยังสวนทองถ่ินได ซึ่งเปนคนละกรณีกับการแยกรัฐออกเปนหลายๆ รัฐ เพราะแมจะมีการ

กระจายอํานาจการปกครอง แตก็มิไดกระทบตอความเปนรัฐเด่ียวแตอยางใด ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, 2550, และ 2560 ที่ไดรับรองความเปนรัฐเด่ียวไวในมาตรา 1 ความ

วา “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียวจะแบงแยกมิได” และรับรองหลักการกระจาย

อํานาจการปกครองใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังเชน มาตรา 281 วรรคหน่ึง (2550) ซึ่ง

บัญญัติไววา “ภายใตบังคับมาตรา 1 รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหา

ในพื้นที่” จะเห็นไดวา มาตรา 281 วรรคหน่ึง ไดกําหนดใหการปกครองสวนทองถ่ินจะตองไม

กอใหเกิดผลกระทบตอรูปของรัฐราชอาณาจักรที่มีลักษณะเปนอันหน่ึงอันเดียวแบงแยกมิได 
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2. รัฐรวม (Composite State) เกิดจากการรวมตัวของรัฐต้ังแต 2 รัฐข้ึนไป ซึ่งอาจแบง

ออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก สมาพันธรัฐ และสหพันธรัฐ 

 2.1  สมาพันธรัฐ (Confederation State) เปนกลุมของรัฐที่มารวมตัวกันเปนทํานอง

สมาคม โดยมีจุดประสงคเดิมเพื่อการรับรองการปองกันตนรวมกัน กลาวคือ เปนการรวมตัวกันอยาง

หลวมๆ เพื่อจุดหมายอยางใดอยางหน่ึงเปนการช่ัวคราว อํานาจอธิปไตยแตละรัฐสมาชิกยังคงมีอยูเปน

ของตนเอง 

 ตัวอยางของสมาพันธรัฐในอดีต ไดแก สมาพันธรัฐอเมริกา ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของ

อดีต 13 อาณานิคมของประเทศอังกฤษ (กอนจะเปลี่ยนแปลงภายหลังเปนสหรัฐอเมริกา) โดยมี The 

Articles of Confederation เปนรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐ รูปแบบของสมาพันธรัฐอเมริกาใน

ขณะน้ันมีแตเพียงสภาคองเกรสของสมาพันธรัฐ แตไมมีรัฐบาลกลางของสมาพันธรัฐแตอยางใด 

 ในปจจุบันไมปรากฏการรวมตัวของรัฐตางๆ ในรูปสมาพันธรัฐเชนในอดีตแลว แต

ปรากฏในรูปของสมาคมระหวางประเทศ โดยมุงความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ หรือสังคมเปนสําคัญ 

เชน การรวมตัวกันของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในนามของประชาคมอาเซียน ที่มีการตกลง

รวมมือกันใน 3 ดานหลัก คือ ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงและสังคมและวัฒนธรรม หรือการรวมกลุม

กันของประเทศในยุโรป เปนตน 

 2.2  สหพันธรัฐ (Federation State) เปนการรวมตัวกันของรัฐต้ังแต 2 รัฐข้ึนไป เกิด

เปนรัฐใหมที่ทับซอนบรรดารัฐสมาชิก (มลรัฐ) ทั้งหลาย น่ันก็คือสหพันธรัฐ การรวมตัวของรัฐสมาชิก

หรือมลรัฐน้ันจะตองสละอํานาจอธิปไตยบางสวนใหสหพันธรัฐ สวนใหญเปนเรื่องความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ นโยบายทางดานเศรษฐกิจและการคลังของ

ประเทศ เปนตน ดังน้ัน โดยสวนใหญจะกําหนดใหเรื่องที่มีความสําคัญคอนขางมากหรือมีผลกระทบ

ตอประชาชนของรัฐสมาชิกทุกรัฐตกเปนอํานาจของสหพันธรัฐ 

นอกจากสหพันธรัฐจะมีฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ เปนของตนเองแลว รัฐ

สมาชิกก็ยังมีฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการเปนของตนเองเชนกัน ซึ่งรวมถึงการที่

สหพันธรัฐและรัฐสมาชิกตางมีรฐัธรรมนูญเปนของตนเอง กลาวคือ มีรัฐธรรมนูญระดับสหพันธรัฐและ

มีรัฐธรรมนูญประจําแตละรัฐสมาชิกอีกดวย 

สําหรับการแบงขอบเขตอํานาจหนาที่ตลอดจนความสัมพันธระหวางสหพันธรัฐกับรัฐสมาชิก 

จะตองพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระดับสหพันธรัฐวากําหนดใหเรื่องใดเปนอํานาจของ

สหพันธรัฐหรือเรื่องใดเปนอํานาจของรัฐสมาชิก 

ตัวอยางของประเทศที่ใชระบบสหพันธรัฐในปจจุบัน เชน สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเยอรมัน 

สหพันธรัฐรัสเซีย เปนตน  

รูปแบบของรัฐตามเกณฑประมุขของรัฐ การแบงรูปแบบของรัฐตามเกณฑประมุขของรัฐ อาจ

แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก ราชอาณาจักร และสาธารณรัฐ 
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1. ราชอาณาจักร (Kingdom) เปนรูปแบบของรัฐที่มีความเปนมายาวนานที่สุด จุดเดนของ

ราชอาณาจักรก็คือมีกษัตริยเปนประมุขของรัฐ พึงสังเกตจากรูปศัพทของคําวาราชอาณาจักร โดยคํา

วา ราช แปลวา พระเจาแผนดิน และอาณาจักร แปลวา เขตแดนที่อยูในอํานาจปกครองของประเทศ

หน่ึงๆ ดังน้ัน ราชอาณาจักรก็คือเขตแดนของพระเจาแผนดินหรือแผนดินของกษัตรยิน่ันเอง 

ตองแยกรูปแบบของรัฐออกจากระบอบการปกครอง เน่ืองจากรัฐในรูปแบบราชอาณาจักร

ถึงแมจะมีกษัตริยเปนประมุขของรัฐ แตก็อาจมิไดปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

(Absolute Monarchy) เสมอไป อาจปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) ดังเชน

ประเทศไทยในปจจุบัน 

ตัวอยางของรัฐรูปแบบราชอาณาจักรในปจจุบัน เชน ประเทศไทย ญี่ปุน ภูฏาน อังกฤษ 

สเปน สวีเดน นอรเวย เปนตน 

2. สาธารณรัฐ (Republic) เปนรัฐที่มีประธานาธิบดีซึ่งเปนประชาชนธรรมดาดํารง

ตําแหนงประมุขของรัฐ และมักมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน นอกจากน้ี โดยสวนใหญ 

ประเทศที่ปกครองในระบอบสาธารณรัฐมักเกิดข้ึนภายหลังจากไดรับเอกราชหลุดพนจากากรครอบงํา

ของเจาอาณานิคม หรืออาจเกิดข้ึนภายหลังจากการยกเลิกระบอบกษัตริยและเขาสูการปกครองใน

ระบอบสาธารณรัฐ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย และอินเดีย เปนตน 

กลาวโดยสรุป รัฐเด่ียว คือ รัฐที่มีศูนยกลางในทางการเมืองการปกครองแหงเดียวกันเปนรัฐที่

มีผูใชอํานาจอธิปไตยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนศูนย และอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

อยางเดียวกัน เชน มีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวที่ใชบังคับทั้งประเทศ มีรัฐบาลหรือรัฐสภาเพียงหน่ึง

เดียวที่บริหารกิจการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รัฐรวม คือ รัฐที่เกิดจากการรวมตัวของรัฐต้ังแต 2 รัฐ

ข้ึนไป ซึ่งอาจแบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก สมาพันธรัฐ และสหพันธรัฐ  

นิติรฐั  

ในการเกิดข้ึนของรัฐทําใหรัฐทรงไวซึ่งอํานาจในการปกครองประชาชน ในบางครั้งการใช

อํานาจรัฐก็อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชน ดังน้ัน จึงมีการสรางหลักนิติรัฐ (Legal State) ข้ึน

เพื่อควบคุมการกระทําของรฐัใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย เพราะการปกครองโดยปุถุชนมักจะไม

คงเสนคงวา ไมมีหลักเกณฑที่แนนอน อาจมีการใชอํานาจที่เกินขอบเขตและสงผลกระทบตอสิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน โดยทั่วไปนิติรัฐคือรัฐที่มีการปกครองโดยการถือกฎหมายเปนใหญ และรัฐยอม

ตนอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย ในนิติรัฐ กฎหมายถึงเปนที่มาแหงอํานาจรัฐและในฐานะบทบัญญัติ

ที่จํากัดอํานาจรัฐ แมวากฎหมายดังกลาวจะเปนการตราข้ึนดวยอํานาจของตนก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อปองกัน

การใชอํานาจตามอําเภอใจ อันจะสงผลกระทบตอประชาชน ดังน้ันจึงเห็นไดวาเปาหมายสูงสุดของ

การหลักนิติรัฐ คือ การใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนน่ันเอง 

วรพจน วิศรุตพิชญ (2540 : 1-7) ใหคําอธิบายแนวคิดและสาระสําคัญของหลักนิติรัฐไวสรุป

ได ดังน้ี 
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แนวความคิดวาดวยหลักนิติรัฐ รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับรองและใหความคุมครองสิทธิ

เสรีภาพข้ันมูลฐานของราษฎรไวในรัฐธรรมนูญโดยอาจจําแนกสิทธิเสรีภาพดังกลาวได 3 ประเภท คือ 

1.  สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลโดยแท อันไดแก สิทธิเสรีภาพในชีวิตรางกาย สิทธิในเคหสถาน 

สิทธิเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันและกัน สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู และ

สิทธิเสรีภาพในครอบครัว 

2.  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพ

ในการมีและใชทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการทําสัญญา 

3.  สิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมอืง อันไดแก สิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคมหรือพรรคการเมือง และ

สิทธิเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและสมัครรับเลือกต้ัง 

สาระสําคัญของหลักนิติรัฐ มี 3 ประการ คือ 

1.  บรรดาการกระทําทั้งหลายขององคกรของรัฐฝายบริหารจะตองชอบดวยกฎหมายที่ตรา

ข้ึนโดยองคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ องคกรของรัฐฝายบริหารจะมีอํานาจสั่งการใหราษฎร

กระทําการหรือละเวนไมกระทาํการอยางหน่ึงอยางใดได ตอเมื่อมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหอํานาจไว

อยางชัดแจงและจะตองใชอํานาจน้ันภายในกรอบที่กฎหมายกําหนดไว 

2.  บรรดากฎหมายทั้งหลายที่องคกรของรัฐฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนไวจะตองชอบดวย

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารลวงล้ําเขาไปในแดน

แหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรน้ันจะตองมีขอความระบุไวอยางชัดเจนพอสมควรวาใหองคกรของรัฐฝาย

บริหารองคกรใดมีอํานาจลวงล้ําเขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดในกรณีใดและภายใน

ขอบเขตอยางใด และกฎหมายดังกลาวจะตองไมใหอํานาจแกองคกรของรัฐฝายบริหารลวงล้ําเขาไปใน

แดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแหงความจําเปนเพื่อธํารงรักษาไวซึ่งผลประโยชน

สาธารณะ 

3.  การควบคุมไมใหการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหารขัดตอกฎหมายก็ดี การ

ควบคุมไมใหกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญก็ดี จะตองเปนอํานาจหนาที่ขององคกรรัฐฝายตุลาการ ซึ่งมี

ความเปนอิสระจากองคกรรฐัฝายบริหารและองคกรรฐัฝายนิติบัญญติั โดยองคกรรัฐฝายตุลาการซึ่งทํา

หนาที่ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือองคกรของรัฐฝายตุลาการซึ่งทําหนาที่

ควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําขององคกรของรัฐฝายบริหาร อาจจะเปนองคกรของรฐั

ฝายตุลาการอีกองคกรหน่ึง แยกตางหากจากองคกรของรัฐฝายตุลาการซึ่งทําหนาที่พิจารณาพิพากษา

คดีแพงและคดีอาญาก็ได 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2549 : 69) ไดกลาวถึงความสําคัญของรัฐที่มีความเปนนิติรัฐไววา รัฐ

จะตองธํารงรักษาไวซึ่งประโยชนสวนรวมหรือประโยชนสาธารณะ ซึ่งในบางกรณีรัฐจําตองบังคับให

ราษฎรกระทําการหรือละเวนไมกระทําการบางอยาง โดยองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐสามารถลวงล้ํา

เขาไปในแดนแหงสิทธิเสรีภาพของราษฎรได แตรัฐใหคํามั่นสัญญาตอราษฎรวาองคกรหรือเจาหนาที่
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ของรัฐจะกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรได ก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงและเปนการทั่วไป

วาใหองคกรหรือเจาหนาที่ของรัฐกล้ํากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดในกรณีใดและภายในขอบเขต

อยางไร 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2537 : 48-55) ไดอธิบายวา ตามแนวความคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย

น้ัน ถือวา แมรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยแตรัฐก็ตองเคารพกฎหมายซึง่มีอยู 2 ทฤษฎีหลักๆ คือ 

1.  ทฤษฎีวาดวยการจํากัดอํานาจตนเองดวยความสมัครใจ มีหลักวารัฐไมอาจถูกจํากัด

อํานาจโดยกฎหมายได เวนแตรัฐจะสมัครใจผูกมัดตนเองดวยกฎหมายที่ตนสรางข้ึน และกฎหมาย

หลักที่รัฐสรางข้ึนมาก็คือรฐัธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญจะกําหนดสถานะของอํานาจการเมอืงในรัฐวาอยู

ที่องคกรใด ตองใชอยางไร มีขอจํากัดอยางไร 

2.  ทฤษฎีนิติรัฐ มีหลักวา รัฐและหนวยงานของรัฐทําการเพือ่ประโยชนสาธารณะและอยูใน

ฐานะที่เหนือกวาเอกชน มีอํานาจกอใหเกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหนาที่แกเอกชนไดฝายเดียว 

โดยที่เอกชนไมตองใหความยินยอม กฎหมายมหาชนใหอํานาจแกรัฐหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ

เพื่อประโยชนสาธารณะไดในฐานะที่เหนือกวาเอกชน แตกฎหมายน้ันเองก็จํากัดอํานาจรัฐหรือ

หนวยงานของรัฐไมใหใชอํานาจนอกรอบที่กฎหมายไวให ผลที่ตามก็คือจะตองมีการควบคุมการ

กระทําขององคกรของรัฐทุกองคกร การกระทําขององคกรอขงรัฐฝายบริหารใหเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย 

หยุด แสงอุทัย (2513 : 59) และ จักษ พันธชูเพชร (2557 : 95) ไดกลาวถึงหลักนิติรัฐไววา 

นิติรัฐ หมายถึง การที่รัฐยอมตนอยูในบังคับแหงกฎหมายที่รัฐเปนผูตราข้ึนหรือยอมใหบังคับใช ซึ่งรัฐ

ที่ใชหลักนิติรัฐจะตางจากรัฐตํารวจ (State of Police) เพราะรัฐตํารวจจะใชอํานาจไดโดยไมตอง

คํานึงถึงความชอบดวยกฎหมายที่ตนเปนผูบัญญัติข้ึน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ รัฐสามารถใชอํานาจได

อยางปราศจากขอจํากัดใดๆ ทางกฎหมายหากเปนการกระทําที่สามารถบรรลุผลไดตามเปาประสงค

แหงรัฐ 

จากความหมายของนิติรัฐยังสามารถแบงแยกนิติรัฐออกเปน 2 ประเภท ไดแก หลักนิติรัฐใน

ความหมายอยางแคบและในความหมายอยางกวาง กลาวคือ หลักนิติรัฐในความหมายอยางแคบ ถือ

หลักความชอบดวยกฎหมายในเชิงรูปแบบ แตละเลยความชอบดวยกฎหมายในเชิงเน้ือหา ยึดถือเพียง

หลักการที่วา การกระทําใดๆ หากมีกฎหมายรองรับก็สามารถกระทําได ถึงแมกฎหมายฉบับน้ันจะไม

ชอบธรรมก็ตาม หรือเปนการใชกฎหมายที่เปดชองทางใหผูมีอํานาจใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาผลประโยชน หรือความชอบธรรมใหตนเอง ดังน้ัน หลกันิติรัฐในความหมายอยางแคบจะไมใช

หลักการที่ประกันการคุมครองสิทธิ เสรีภาพใหแกประชาชน 

หลักนิติรัฐในความหมายอยางกวาง นอกจากจะใหความสําคัญกับกฎหมายในเชิงรูปธรรม

แลว ยังถือการใชกฎหมายอยางถูกตองชอบธรรมดวย กลาวคือ กฎหมายใดที่ผานความเห็นชอบของ

ประเทศหรือผูแทนของประชาชนจะดวยคะแนนเสียงมากเพียงใด ถาเน้ือหาของกฎหมายน้ันขัดกับ

บทบัญญัติหรือหลักทั่วไปของรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับน้ันก็จะมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ ความเห็นของ
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เสียงขางมากมิไดทําใหสิ่งที่มิชอบกลายเปนที่ชอบข้ึนมาแตอยางใด กลาวไดวา หลักนิติรัฐใน

ความหมายอยางกวางเปนกรอบจํากัดการใชสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ตลอดจนเปนหลักการที่อยู

เหนือกวาหลักประชาธิปไตย 

หลักนิติรัฐ ไดมีการขยายความของหลักนิติรัฐออกไปอยางกวางขวาง กอใหเกิดหลักการ

ยอยๆ มากมายที่รองรับวัตถุประสงคของหลักนิติรัฐ ดังน้ัน ในทางวิชาการจึงมีการแบงหลักการยอย

ของหลักนิติรัฐไวมากหรือนอยแตกตางกัน แตโดยภาพรวมยังคงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนอยูเชนเดิม ตัวอยางของหลักการยอยดังกลาว เชน หลักการแบงแยกอํานาจ หลักการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําของรัฐ หลักประกันความเปน

อิสระของผูพิพากษาตุลาการ หลักความมั่นคงของกฎหมาย หลักกฎหมายไมมีผลยอนหลังใหเปน

ผลราย หลักความเสมอภาค และหลักความไดสัดสวน เปนตน  

วิษณุ เครืองาม (2543ก : 73) ไดสรุปใหเห็นวาการที่ประเทศใดจะเปนนิติรัฐไดน้ัน จําตองมี

คุณลักษณะเดนดังตอไปน้ี 

1.  ในประเทศน้ัน กฎหมายจะตองอยูเหนือสิ่งใดทั้งหมด การกระทําตางๆ ในทางปกครอง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการกระทําของตํารวจจะตองเปนไปตามกฎหมายและความชอบดวยกฎหมาย 

หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรอยูที่กฎหมาย ถาเจาพนักงานของรัฐเขามากล้ํากรายสิทธิ

เสรีภาพของผูคนโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจ เจาพนักงานก็ยอมจะตองมีความผิดทางอาญา 

2.  ในประเทศที่เปนนิติรัฐ ขอบเขตแหงอํานาจเจาหนาที่ของรัฐยอมกําหนดไวแนนอน เริ่ม

ต้ังแตการแบงแยกอํานาจออกเปน 3 อํานาจ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลา

การ โดยมีขอบเขตในการใชอํานาจของรัฐ อํานาจของเจาพนักงานของรัฐที่ลดหลั่นลงมาก็เปนอํานาจ

ที่วัดได กลาวคือ เปนอํานาจที่มีขอบเขตเชนเดียวกัน และตองมีการควบคุมใหมีการใชอํานาจภายใน

ขอบเขตเทาน้ัน เชน ในประเทศไทย บุคคลยอมทราบไดจากกฎหมายวาตํารวจมีอํานาจหนาที่อยางไร 

และสามารถจะใชอํานาจน้ันกับราษฎรไดหรือไม 

3.  ในประเทศที่เปนนิติรัฐ ผูพิพากษาหรือตุลการจะตองมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีทั้งปวงใหเปนไปดวยความยุติธรรม โดยจะตองมีหลักประกันดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ เพื่อให

เปนหลักประกันอันเพียงพอสําหรับราษฎร ตามนัยน้ี นิติรัฐจึงนับเปนรัฐที่ยอมใหศาลเขามาควบคุม

การกระทําของฝายปกครองในทางอรรถคดีได เชน ในการวินิจฉัยการกระทําของเจาพนักงานวาได

กระทําความผิดในทางอาญา หรือกระทําการละเมิดในทางแพงตอราษฎรหรือไมเพียงใด เปนตน 

นอกจากหลักนิติรัฐที่กลาวแลว ยังมีการกลาวถึงหลักนิติธรรม (Rule of Law) ควบคูกันดวย

เสมอ นักวิชาการบางสวนมีความเห็นวา หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมเปนหลักเดียวกัน แตนักวิชาการ

อีกสวนหน่ึงกลับเห็นวามีความแตกตางกัน โดยความเปนจริงทั้งหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ตางถือ

หลักการปกครองภายใตกฎหมาย แตมักจะอางอิงถึงความแตกตางดานประวัติศาสตร โดยหลักนิติ

ธรรมเปนหลักทางวิชาการตามแบบฉบบัขององักฤษ ที่ไมมีรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุด ใชระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) อาศัยเพียงศาลยุติธรรมในการตัดสินอรรถคดีทุกประเภท 
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หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมแตกตางชัดเจนตรงที่หลักนิติธรรมเรียกรองเอาเฉพาะแตการควบคุมการ

ใชอํานาจของฝายบริหารโดยองคกรตุลาการ ขณะที่หลักนิติรัฐจะรวมถึงการควบคุมความชอบดวย

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายที่ตรงโดยองคการนิติบัญญัติ 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2548 : 54-55) และ ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 24-26) ไดสรุป

แนวคิดวาดวยหลักนิติธรรมไววา แนวคิดวาดวยหลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่ไดรับการกลาวถึงจน

เปนที่ยอมรับมากที่สุดก็คือแนวคิดของ Albert Venn Dicey นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ

อังกฤษ ซึ่งเห็นวาหลักนิติธรรมมีสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

1.  การที่ฝายบริหารไมมีอํานาจลงโทษบุคคลใดไดตามอําเภอใจ เวนเพียงในกรณีที่มีการ

ละเมิดกฎหมายโดยชัดแจง และการลงโทษที่อาจกระทําไดน้ันจะตองกระทําตามกระบวนการปกติ

ของกฎหมายตอหนาศาลปกติของแผนดิน 

2.  ไมมีบุคคลใดอยูเหนือกฎหมาย ไมวาเขาจะอยูในตําแหนงหรือเงื่อนไขประการใด ไมวา

เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลธรรมดา ลวนตองอยูภายใตกฎหมายและศาลเดียวกัน ดวยเหตุน้ี 

Dicey จึงปฏิเสธการจัดต้ังศาลปกครองข้ึนมาเปนอีกระบบศาลหน่ึงคูขนานกับศาลยุติธรรมหรือศาล

ธรรมดา โดยเขาเห็นวา หากศาลปกครองหรือองคกรอื่นซึ่งไมใชศาลยุติธรรมหรือศาลธรรมดา ทํา

หนาที่ตัดสินคดีปกครองแลว บรรดาขาราชการที่ถูกฟองในศาลปกครองวากระทําการโดยไมชอบดวย

กฎหมายยอมอยูในฐานะที่ไดเปรียบกวาราษฎรทั่วไป ซึ่งเขาเห็นวาไมถูกตอง 

3.  บรรดาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงของราษฎรยอมเกิดจากกฎหมายที่รัฐสภาไดตราข้ึนและเกิด

จากกฎหมายประเพณีทีพ่ัฒนาโดยศาล อาจกลาวไดวา สิทธิข้ันพื้นฐานของราษฎรอังกฤษไมไดรับการ

คุมครองและปกปองโดยรัฐธรรมนูญ แตไดรับการปกปองและคุมครองโดยรัฐสภาและศาลดวยเหตุผล 

ทวา ประเทศอังกฤษไมมีรัฐธรรมนูญลายลกัษณอักษร การประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษ

จึงไมไดเปนการประกันในระดับรัฐธรรมนูญ สิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลในอังกฤษไมไดมีฐานะเปน

กฎหมายที่มีผลใชบังคับโดยตรงและอยูในลําดับข้ันที่สูงกวากฎหมายธรรมดาที่ตราข้ึนไวโดยรัฐสภา 

กลาวโดยสรุป หลักนิติธรรม คือ การปกครองประเทศดวยกฎหมาย โดยบุคคลยอมเสมอกัน

ในทางกฎหมาย และจะรับโทษตอการกระทําใดของตนก็ตอเมื่อมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทําน้ัน

เปนความผิดและมีบทบัญญัติกําหนดโทษไว และบุคคลจะตองไดรับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรม

ที่มีความเปนอิสระไมวาจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน หรือเอกชนกับรัฐก็ตาม 

อยางไรก็ตาม แมจะมีความเห็นทางวิชาการที่แตกตางกันวา หลักนิติรัฐกับหลักนิติธรรม เปน

หลักการทั้งสองน้ันตางสอดคลองซึ่งกันและกัน หลักการทั้งสองใหความสําคัญกับการปกครองภายใต

กฎหมาย แมแตผูตรากฎหมายและองคกรเจาหนาที่ของรัฐในฐานะผูปกครองก็ยังตองผูกพันและ

ปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกับประชาชน การใชอํานาจรัฐถูกจํากัดดวยกรอบของกฎหมายเพื่อขจัด

การใชอํานาจตามอําเภอใจของผูปกครอง เมื่อเปนเชนน้ี สิทธิและเสรีภาพของประชาชนก็ยอมไดรับ

ความคุมครองอยางเปนรูปธรรม 
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สรุป 

 ในการใหความหมายของรัฐน้ันนักวิชาการไดใหความหมายที่แตกตางและหลากหลาย แตถา

พิจารณาในเชิงรูปธรรม เราสามารถเขาใจความเปนรัฐไดจากการพิจารณาจากองคประกอบของรัฐ 

อยางไรก็ตาม การเกิดข้ึนของรัฐมีความสําคัญกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐเปนบอเกิดของรัฐธรรมนูญ 

ดังน้ัน เน้ือหาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญในสวนแรกก็มักมีการบัญญัติถึงลักษณะของรัฐและรูปแบบของ

รัฐ และเน้ือหาในสวนตอๆ มา ก็จะบัญญัติถึงการใชอํานาจในรัฐน้ัน การศึกษาเรื่องรัฐจึงมีความสําคัญ

ในการที่ทําใหการศึกษารัฐธรรมนูญมีความลึกซึ้งมากย่ิงข้ึน 

รัฐ คือ กลไกทางการเมืองโดยมีอํานาจอธิปไตยปกครองดินแดนทางภูมิศาสตรที่มีอาณาเขต

และมีประชากรแนนอน โดยอํานาจดังกลาวเบ็ดเสร็จทั้งภายในและภายนอกรัฐ ไมข้ึนกับรัฐอื่นหรื

อํานาจอื่นจากภายนอก และอาจกลาวไดวา รัฐสามารถคงอยูไดแมจะไมมีการรับรองจากรัฐอื่น 

เพียงแตรัฐที่ไมไดรับการรับรองเหลาน้ี มักจะพบวาตนประสบอุปสรรคในการเจรจาสนธิสัญญากับ

ตางประเทศและดําเนินกิจการทางการทูตกับรัฐอื่น องคประกอบสําคัญของรัฐมี 4 ประการ คือ  

1.  ดินแดน รัฐตองมีดินแดนอันแนนอนของรัฐน้ัน กลาวคือมีเสนเขตแดนเปนที่ยอมรับของ

นานาประเทศทั้งโดยขอเท็จจริงและโดยสนธิสัญญา ทั้งน้ีรวมถึงพื้นดิน พื้นนํ้าและพื้นอากาศ 

2.  ประชากร รัฐทุกรัฐจะตองมีประชากรจํานวนหน่ึงซึ่งเปนกลุมคนที่มีจุดมุงหมายและมี

ประโยชนรวมกัน จํานวนประชาการของแตละรัฐอาจมีมากนอยแตกตางกันไป ที่สําคัญคือ จะตองมี

ประชากรดํารงชีพอยูภายในขอบเขตของรัฐน้ัน  

3.  อํานาจอธิปไตย คืออํานาจรัฐ หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ทําใหรัฐ

สามารถดําเนินการทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการปกครองภายในและภายนอก  

4.  รัฐบาล คือองคกรหรือหนวยงานทีดํ่าเนินงานของรัฐในการปกครองประเทศ รัฐบาลเปน

ผูทําหนาที่สาธารณะสนองเจตนารมณของสาธารณชนในรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนและ

ปองกันการรุกรานจากรัฐอื่น เปนองคกรทางการเมืองที่ขาดไมไดของรัฐ 

การเกิดข้ึนของรัฐในปจจุบันมีพัฒนาการมาเปนลําดับ และพัฒนาการที่รัฐดําเนินไปใน

ปจจุบัน โดยสวนใหญ คือการเปนนิติรัฐ ซึ่งหมายถึงรัฐที่ปกครองโดยถือกฎหมายเปนใหญ โดยมี

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักในการกอใหเกิดกฎหมายอื่นๆ ของรัฐ สําหรับในประเทศไทยเรา

สามารถรับรูถึงการใชหลักนิติรัฐในการปกครองประเทศ เพราะมีการใหความสําคัญกับกฎหมาย 

รวมทั้งกฎหมายที่สําคัญโดยสวนใหญเกิดข้ึนจากตัวแทนประชาชน คือ รัฐสภา สวนผูพิพากษามีความ

เปนอิสระที่ไดรับรองโดยกฎหมาย 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. รัฐ หมายถึงอะไร และมีองคประกอบอยางไรบาง 

2. ชาติและประเทศ หมายถึงอะไร และมีขอแตกตางจากรัฐอยางไร 

3. จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทฤษฎีสัญญาประชาคมของโทมัส ฮอบส จอหน 

ล็อค และรสุโซ 

4. จงอธิบายถึงพัฒนาการของรัฐ 

5. รัฐชาติ หมายถึงอะไร วิธีที่นิยมนํามาใชสรางรัฐชาติ มีลักษณะอยางไร 

6. สมาพันธรัฐและสหพันธรัฐ มีความแตกตางกันอยางไร 

7. ราชอาณาจักร หมายถึงอะไร และการทีป่ระเทศไทยในปจจบุันเปนราชอาณาจักร 

หมายความวาอยางไร 

8. นิติรัฐ หมายถึงอะไร มีหลักการทีส่ําคัญอยางไร 

9. จงอธิบายหลกันิติธรรมทีส่ัมพันธกบัหลักนิติรฐัมาใหละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 2 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย 

 ในการศึกษาเรื่องรัฐจะพบวาองคประกอบที่สําคัญของความเปนรัฐ คือ การที่รัฐน้ันมีอํานาจ

อธิปไตย (Sovereignty) อํานาจอธิปไตยมีลักษณะเปนนามธรรมไมสามารถมองเห็นหรือจับตองได 

แตเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาอํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ซึ่งทําใหรัฐมี

อํานาจบังคับใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมีอํานาจในการดําเนินกิจกรรมระหวางประเทศ ฉะน้ัน 

จึงไมมีอํานาจอื่นใดภายในรัฐที่จะมีอํานาจเหนืออํานาจอธิปไตย เพราะถามีอํานาจใดมาจํากัดอํานาจ

รัฐแลว อํานาจอธิปไตยก็จะไมมีอํานาจอีกตอไป โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของรัฐตางๆ จะมีการกลาวถึง

อํานาจอธิปไตยวามีมาจากที่ไหน มีการใชอํานาจน้ันอยางไร รวมถึงการควบคุมตรวจสอบการใช

อํานาจเหลาน้ีอยางไร การที่ตองระบุอํานาจอธิปไตยไวในรัฐธรรมนูญอยางแนนหนาและชัดเจนเชนน้ี 

เปนการชวยใหมีการดําเนินการใชอํานาจอธิปไตยอยางถูกตอง รวมถึงเพื่อเปนหลักประกันวาจะใช

อํานาจอธิปไตยอยางชอบธรรม 

อํานาจอธิปไตย ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละระบอบการปกครองของประเทศน้ันๆ 

เชน ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยจะเปนของประชาชน สวนการ

ปกครองในระบอบคณาธิปไตย อํานาจจะเปนของคณะบุคคลที่ปกครองในระบอบคณาธิปไตย 

ขณะเดียวกันการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริย 

ในบทน้ีจะกลาวถึงความเปนมาและความหมายของอํานาจอธิปไตย ลักษณะของอํานาจ

อธิปไตย ที่มาของอํานาจอธิปไตย และ รัฏฐาธิปตย รวมถึงหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย  

ความหมายของอํานาจอธปิไตย 

 อํานาจอธิปไตย ยอมมีความแตกตางกันไปในแตละระบอบการปกครองของประเทศน้ันๆ 

เชน ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยจะเปนของประชาชน กลาวคือ 

ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยผานตัวแทนคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สวนการปกครองในระบอบคณาธิปไตย อํานาจจะเปนของคณะบุคคลที่ปกครองในระบอบ

คณาธิปไตย ขณะเดียวกันการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย อํานาจอธิปไตยเปนของ

พระมหากษัตริย กลาวคือ กษัตริยเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และเปนผูเดียวที่ใช

อํานาจดังกลาว ดังน้ันจึงขอยกแนวคิดของความหมายของคําวา อํานาจอธิปไตย จากนักวิชาการ

หลายๆ ทาน มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1367) ไดใหความหมายไววา 

อธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดของรัฐที่จะใชบังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตน หรือ ความเปน

ใหญย่ิง 
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เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ (2508 : 100) ไดกลาวไววา คําวาอํานาจอธิปไตยแตเดิมเคยเรียกวา

อํานาจสูงสุด บุคคลแรกที่ใชคําวาอํานาจอธิปไตย คือ ฌอง โบแดง (Jean Bodin) เปนนักปรัชญา

การเมืองของโลกตะวันตก ชาวฝรั่งเศส ในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ พ.ศ. 2100 เปนคน

แรกที่เริ่มใชคําวาอํานาจอธิปไตย ในความหมายที่เขาใจกันอยูในปจจุบัน กลาวคือ ในความหมายที่

เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งขณะน้ันเปนชวงเวลาที่รัฐทั้งหลายในโลกปกครองโดย

ระบอบที่มีกษัตริยมีอํานาจเด็ดขาดหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย ภายใตคติความเช่ือทางการปกครอง

อันไมแตกตางกันมากนักวากษัตริยเปนผูไดรับอาณัติอํานาจจากสวรรค หรือจุติจากสวรรคลงมา

ปกครองโลก เขาสรางแนวคิดเรื่องอํานาจอธิปไตย สูงสุด เด็ดขาด เปนนิรันดรข้ึนมา เพื่อสนับสนุน

ความสมบูรณและความสูงสุดของอํานาจรัฐ เปนความพยายามในอันที่จะสรางความชอบธรรมใหกับ

อํานาจของกษัตริยผูปกครอง เพื่อแทนที่อํานาจของพระสันตะปาปาแหงคริสตจักร เขาเช่ือวาอํานาจ

อธิปไตยเปนอํานาจเด็ดขาด ปราศจากขอบเขตถาวร แบงแยกมิได และเปนอํานาจสูงสุดที่สมบูรณลน

พน ซึ่งพระมหากษัตริยมีตอประชาชนในอาณาจักรของพระองคและไมมีอํานาจอื่นใดอีกแลวที่จะ

เหนือไปกวาอํานาจดังกลาว เพราะอยางน้ีน่ีเอง เขาจึงถือเปนคนแรกที่ทําใหรัฐไดมีอํานาจอธิปไตย ใน

ความหมายทางการเมืองดังเชนที่เขาใจกันดีในปจจุบัน 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2538 : 46-48) และ โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2549 : 

122) ไดใหคําอธิบายถึงความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธระหวาง รัฐ และอํานาจอธิปไตยกับกฎหมายไว พอ

สรุปไดวา หลักกฎหมายมหาชนเรื่องรัฐและอํานาจอธิปไตยน้ันเปนหลักสําคัญเบื้องตนของกฎหมาย

มหาชนภายในและกฎหมายมหาชนภายนอก ในหลักกฎหมายมหาชนถือวารัฐเปนการจัดการสถาบัน

ของอํานาจการเมืองสูงสุด รัฐกับอํานาจอธิปไตยจึงเปนเสมือนเหรียญสองดาน กลาวคือ จะไมมีรัฐถา

ไมมีอํานาจอธิปไตย และจะไมมีอํานาจอธิปไตยโดยไมมีรัฐ รัฐในฐานะสถาบันเทาน้ันที่เปนผูทรงไวซึ่ง

อํานาจอธิปไตย ไมใชบุคคลธรรมดา ซึ่งถึงแมมีอํานาจสูงสุดอยางกษัตริยหรือทรราช ก็เปนเพียงผูใช

อํานาจสูงสุดแทนรัฐในนามรัฐเทาน้ัน เมื่อเปนเชนน้ี รัฐจึงเปนนิติบุคคลโดยสภาพในกฎหมายมหาชน

ภายในและกฎหมายมหาชนระหวางประเทศ 

ดังน้ัน การแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่จงึเปนหลักการสาํคัญอีกประการหน่ึงของ

จัดสถาบันของอํานาจ กษัตริยหรือขาราชการจึงมลีักษณะทางกฎหมายเหมือนกัน กลาวคือ ถากระทํา

การใดไปในฐานะสวนพระองคหรือสวนตัวยอมไมผูกพันกับรัฐและการกระทําน้ันก็ไมตางไปจากการ

กระทําของคนสามัญ แตถากระทําการใดไปในฐานและตําแหนงหนาที่ของกษัตริยหรือเจาพนักงาน

ของรัฐ กษัตริยและขาราชการยอมมีภาระหนาที่ตองปฏิบัติแทนรัฐจึงใชอํานาจรัฐเหนือคนธรรมดาได 

รัฐและอํานาจอธิปไตยเปนที่มาของกฎหมายทั้งหลายที่ใชในรัฐน้ัน ย่ิงกวาน้ันรัฐยังผูกขาดการใชกําลัง

บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอกีดวย ไมวาจะโดยผานกองทัพ ตํารวจ อัยการ ศาล หรือขาราชการ

ทั้งหลาย ทั้งน้ีเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมในรัฐน้ัน 



ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอํานาจอธิปไตย    29 

มานิตย จุมปา (2543 : 16) ใหความหมายไววา อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง 

อํานาจที่แสดงความเปนใหญ ความเปนอิสระไมข้ึนตอใคร หรือตองเช่ือฟงคําสั่งคําบัญชาของผูใดที่

เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน  

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 106) ใหความหมายไววา อํานาจ (Power) หมายถึง อิทธิพลที่จะ

บังคับใหผูอื่นตองยอมทาํตาม ไมวาจะดวยความสมัครใจหรือไม หรือความที่สามารถบันดาลใหเปนไป

ตามความประสงค อํานาจในแงน้ีจึงมีลักษณะเชิงบังคับที่เหนือกวา นอกจากน้ี อํานาจ ในแงหน่ึง เปน

สิทธิที่ไดรับมอบมาหรือไดรับอํานาจมา (Authority) คําวา อธิปไตย หมายความวา ความเปนใหญ 

ภาวะที่ถือเอาเปนใหญ อํานาจอธิปไตย มาจากศัพทในภาษาอังกฤษที่วา Sovereignty แปลวา 

อํานาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใชในการปกครอง 

ทศพล สมพงศ (2556 : 17-18) กลาวถึงโทมัส ฮอบส และ จอหน ล็อค ไววา นักปรัชญารุน

หลังที่ชวยทําใหอํานาจอธิปไตยขยายจนกลายเปนอํานาจสมบูรณมีมากมาย นักปรัชญาคนสําคัญคน

หน่ึง คือ โทมัส ฮอบส (Thomas Hobbes) ผูมีความคิดไปในทางสงเสริมอํานาจเด็ดขาดของ

พระมหากษัตริย และมุงที่จะทําใหรัฐมีอํานาจที่สมบูรณ ทั้งน้ีเพราะเขามีความเช่ือวา การปกครอง

โดยการมีพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาดหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

(Absolute Monarchy) น้ันจะเปนระบอบที่มีความมั่นคง และเปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด ย่ิงไป

กวาน้ัน ประชาชนก็จะไดรับการปกปองคุมครองจากกษัตริยอยางเต็มที่อีกดวย  

ฮอบส เ ช่ือวาตามสภาพธรรมชาติแลว มนุษยเห็นแกตัว โหดราย ปาเถ่ือน และไมได

ปรารถนาจะอยูรวมกันในสังคม ผูคนจึงไรซึ่งความรับผิดชอบใดๆ หากใชเสรีภาพของมนุษยแตละคน 

สังคมจะขัดแยงวุนวาย จนกระทั่งเกิดสภาวะอนาธิปไตย (Anarchy) ดวยเหตุผลน้ีมนุษยจึงตองหันมา

ตกลงเหมือนทําสัญญาตอกันวาตอไปน้ีจะเลิกอยูแบบตัวใครตัวมัน แตจะมาอยูรวมกันภายใตการ

ปกครองขององคอธิปตย ผลแหงสัญญาน้ีแสดงวามนุษยไดยินยอมที่จะยุติการใชกําลังตามธรรมชาติ

ของตนเอง และยอมมาอยูภายใตรัฐเดียวกัน ซึ่งยอมทําใหเกิดอํานาจการปกครองของรัฐบาลในฐานะ

องคอธิปตย (Sovereign) ข้ึน ซึ่งเขามองวาองคอธิปตยในที่น้ีหาไดเปนคูสัญญากับประชาชนไม 

เพราะองคอธิปตยมิไดเขารวมทําสัญญาดวยแตประการใด ปวงชนเปนผูมอบอํานาจใหองคอธิปตยมา

เปนผูปกครองโดยความสมัครใจของตนเอง ฉะน้ัน ปวงชนผูซึ่งเปนเจาของสัญญาจึงปราศจากซึ่งสิทธิ

หรือฐานอํานาจใดๆ ที่จะมาเรียกรองอํานาจกลับคืนจากองคอธิปตย สัญญาสังคมน้ีมีลักษณะเปนการ

ถาวร หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา สัญญาน้ันตองคงอยูตลอดไป และมิอาจจะบอกเลิกได 

สําหรับนักปรัชญาคนสําคัญที่มีอิทธิพลทางความคิดในเรื่องน้ีอีกคนหน่ึง คือ จอหน ล็อค 

(John Locke) เขาแยงวามนุษยโดยธรรมชาติแลว รักสงบ มีจิตใจงดงาม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

และทุกคนเทาเทียมกัน แตเพราะในสภาพธรรมชาติน้ัน เมื่อมีการละเมิดกฎธรรมชาติแลวกลับไมมี

สภาพบังคับ ในที่สุดกลายเปนความไมเทาเทียมกัน เกิดการรังแก การเอารัดเอาเปรียบระหวางกัน 

เกิดความไมสงบ เกิดความไมมั่นคง ไมมีการคุมครองทรัพยสินให จนเปนความขัดแยงรุนแรง สิ่งน้ีเอง

ที่ทําลายสภาพธรรมชาติอันดีงามขางตนลงไป มนุษยจึงตกลงเขามารวมกันเปนสังคมและเจตนา
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ตรงกันของทุกคน ตองการจะหลีกเลี่ยงความไมปลอดภัยน้ีเอง ทําใหเกิดสัญญาสังคมข้ึน โดยที่แตละ

คนยินดีสละสิทธิตามธรรมชาติที่จะบังคับกันเองเมื่อมีการละเมิดสิทธิ และโอนสิทธิในการบังคับน้ีให

สังคมแตเพียงผูเดียว สัญญาสังคมน้ีอาจเกิดข้ึนโดยปริยาย แตก็ตองมี และรัฐบาลจะเปนรัฐบาลไดก็

โดยความยินยอมของผูถูกปกครองเทาน้ัน เขายืนยันวา เสรีภาพเปนกฎเกณฑพื้นฐานของระบอบการ

ปกครอง และตองสรางสถาบันการเมืองข้ึนมาเพื่อคุมครองเสรีภาพน้ี โดยประการแรกตองใชหลัก

เสียงสวนใหญ ประการที่สอง ตองมีการแยกหนาที่ขององคกรออกเปน 3 หนาที่ คือ การออก

กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายโดยฝายปกครองและศาล การทําความสัมพันธระหวางประเทศ  

กลาวโดยสรุป อํานาจทุกชนิดในสังคมลวนเต็มไปดวยขอจํากัด กลาวคือ ประชาชนยังสงวน

สิทธิ ซึ่งเปนสิทธิของมนุษยทุกคนบนโลกที่จะตรวจสอบวา สิ่งที่ผูมีอํานาจกระทําน้ันยุติธรรมหรือไม 

ทั้งน้ีตามกฎหมายธรรมชาติซึ่งอยูเหนือและมีมากอนมนุษย หรือกลาวไดวา ประชาชนมีสิทธิที่จะ

ตอตานหรือปฏิวัติทรราชโดยประชาชน (Popular Revolutions) น่ันเอง  

จากแนวคิดตางๆ ขางตน แสดงใหเห็นวา อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดที่ใชในการ

ปกครองประเทศเปนอํานาจที่จะบังคับใหประชาชนภายในรัฐปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติ และยังใชใน

การอางสิทธิเพื่อปองกันไมใหกลุมอํานาจอืน่ๆ เขามามีอํานาจเหนือพื้นที่ที่รฐัน้ันๆ อางอํานาจอธิปไตย

อยู อน่ึง อํานาจอธิปไตยถือวาเปนองคประกอบสําคัญที่สดุของความเปนรฐั เพราะการจะเปนรฐัไดน้ัน 

นอกจากประกอบดวยอาณาเขตหรือดินแดน ประชากรที่อยูรวมกันอยางถาวร และรัฐบาลแลว ยอม

ตองมีอํานาจอธิปไตยดวย ทั้งน้ีประเทศน้ันตองเปนประเทศที่สามารถมีอํานาจสูงสุด (อํานาจอธิปไตย) 

ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกวารัฐได 

ลักษณะของอํานาจอธปิไตย 

 อํานาจทางการเมืองเหนือประชากรและเหนือดินแดนเปนองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกิดรัฐ 

อํานาจทางการเมืองน้ันเปนปรากฏการณตามธรรมชาติของมนุษยในสังคมซึ่งตองมีผานหน่ึงเปน

หัวหนาหรือผูปกครองกบัอีกฝายหน่ึงซึ่งเปนลูกนองหรือผูถูกปกครอง อํานาจทางการเมืองจะตองเปน

อํานาจตามกฎหมายดวย เพื่อใหเขาใจถึงอํานาจอธิปไตย จึงตองทําการศึกษาถึงลักษณะของอํานาจ

อธิปไตยเปนเบื้องตน 

พทฤธิสาณ ชุมพล และคณะ (2546 : 13) ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 111) และ โกเมศ 

ขวัญเมือง (2555 : 82-83) ไดกลาวสรุปถึงลักษณะของอํานาจอธิปไตยไวสรุปไดวา จากการศึกษาถึง

ความหมายของอํานาจอธิปไตย ไมวาจะเปนแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยทั้งทฤษฎีอํานาจอธิปไตย

เปนของปวงชน หรือทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ยอมมีความสําคัญๆ เหมือนๆ กัน 4 ประการ 

ดังตอไปน้ี 

1.  ความเด็ดขาด (Absoluteness) อํานาจอธิปไตยมีความเด็ดขาดสามารถบังคับใชกับผูที่

อยูภายใตอํานาจน้ันได โดยที่บุคคลดังกลาวจําตองปฏิบัติตามอยางหลีกเลี่ยงไมได ตามนัยน้ี อํานาจ

อธิปไตยจึงเปนอํานาจสูงสุด ไมมีอํานาจอื่นใดที่จะอยูเหนืออํานาจอธิปไตย ความเปนสูงสุดแสดงออก
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โดยความมีเอกราชของรัฐ หากรัฐสูญเสียเอกราชก็หมายความวารัฐน้ันไดสูญเสียอํานาจอธิปไตยของ

ตนเอง ความเปนสูงสุดของอํานาจอธิปไตยจึงไมมีอีกตอไป และกลายเปนเมืองอาณานิคมของรัฐอื่น 

อํานาจอธิปไตยของรัฐเจาอาณานิคมจึงมาแทนที่อาํนาจอธิปไตยที่มอียูแตเดิม ดังน้ัน ดินแดนที่ตกเปน

เมืองข้ึนจึงไมมีสภาพความเปนรัฐเอกราช และในบางกรณีดินแดนน้ันอาจไดรับการผนวกใหกลายเปน

สวนหน่ึงของรัฐเจาอาณานิคม 

ความเด็ดขาดของอํานาจอธิปไตยที่แสดงออกอยางชัดเจนที่สุด ไดแก หลักความศักด์ิสิทธ์ิ

ของกฎหมาย กลาวคือ กฎหมายไดรับการยึดถือปฏิบัติตาม ในรัฐสมัยใหมกฎหมายจึงเปนเครื่องมือ

สําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกรวมสังคม จํากัดความประพฤติบางอยาง บัญญัติความผิด

และโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมาย กฎหมายจึงเปนผลผลิตของการใชความเด็ดขาดของอํานาจอธิปไตย

อยางเปนรูปธรรม สําหรับอํานาจบังคับการอื่นๆ เปนผลที่เกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติใหอํานาจไว

เทาน้ัน 

2.  เปนการทั่วไป (Comprehensiveness) อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจที่สามารถใชไดเปน

การทั่วไปแกทุกสิ่งที่อยูในรัฐ หมายความวา อํานาจอธิปไตยอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง นับต้ังแตบุคคล 

กลุมบุคคล หรือองคการที่อยูในอาณาเขตของรัฐ หากมีการละเมิดกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบ ซึ่ง

อํานาจอธิปไตยไดกําหนดข้ึน บคุคลน้ันจะตองไดรับโทษทัณฑตามที่กําหนดไว แตมีขอยกเวนอยูบาง 

กลาวคือ อํานาจอธิปไตยไมอาจใชในอาณาเขตสถานทูตของผูแทนรัฐอื่น รวมทั้งบุคคลในคณะทูต ซึ่ง

เปนเรื่อง   ถอยทีถอยอาศัยปฏิบัติตอกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางการทูตที่เคยปฏิบัติสืบตอ

กันมา อยางไรก็ดี รัฐมีอํานาจที่จะยกเลิกเอกสิทธิคุมกันทางการทูตน้ันไดตามความเหมาะสมและ

ความจําเปน 

3.  ถาวร (Permanence) ลักษณะขอน้ีเปนไปตามคํากลาวของโบแดงที่วา อํานาจอธิปไตย

มีความเปนนิรันดร กลาวคือ ตราบที่ดินแดนน้ันยังคงความเปนรัฐ อํานาจอธิปไตยก็ยังคงอยูและมั่นคง

ถาวรตลอดไป แนวคิดน้ีสอดรับกับแนวคิดการแยกอํานาจออกจากตัวบุคคลและจัดต้ังอํานาจดังกลาว

เปนสถาบัน จึงสงผลใหอํานาจอธิปไตยมิอาจเสื่อมสลายลงได เพียงแตผูปกครองที่เขามาใชอํานาจน้ัน

ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลของธรรมชาติหรือวาระ โดยสรุปก็คือ อํานาจอธิปไตยจึงมีความ

ถาวรเปนนิรันดร แตผูปกครองเปนเพียงผูใชอํานาจอธิปไตยเพียงระยะเวลาช่ัวคราวเทาน้ัน 

4.  แบงแยกมิได (Indivisibility) อํานาจอธิปไตยตองมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวมิอาจ

แบงแยกได โดยนัยน้ีหมายความวา ไมอาจแยกตัวอํานาจดังกลาวออกเปนแตละสวน มิฉะน้ัน จะ

กระทบตอรูปของรัฐ กลาวคือ จะสงผลใหเกิดการแบงแยกรัฐออกเปนรัฐอิสระตางๆ ตามสัดสวนของ

อํานาจอธิปไตยที่ถูกแบงแยกน้ันดวย 

กลาวโดยสรุป ไดเกิดขอถกเถียงในทางวิชาการเกี่ยวกับความไมสอดคลองระหวางหลักการ

แบงแยกอํานาจ (Separation of Power) กับลักษณะสําคัญของอํานาจอธิปไตยที่แบงแยกมิได ซึ่ง

เห็นวาในเมื่อลักษณะสําคัญของอํานาจอธิปไตยน้ันไมสามารถแบงแยกไดแลว เหตุใดจึงมีการสราง

หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยข้ึนมาควบคูกับแนวคิดดังกลาวอีก และเห็นวาหลักการทั้งสอง
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ประการมีความขัดแยงกันภายในตัวเอง แตถึงกระน้ันความเห็นอีกสวนหน่ึงกลับเห็นวา อันที่จริง

หลักการแบงแยกอํานาจมิไดมีจุดประสงคเพื่อแบงแยกตัวอํานาจอธิปไตยแตอยางใด เปนแตเพียงการ

แบงแยกรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตย ออกเปนรูปแบบตางๆ เทาน้ัน ซึ่งความหมายเชนเดียวกับการ

แบงแยกบทบาทหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตย นอกจากน้ี หลักการแบงแยกอํานาจอีกนัยหน่ึงน้ัน 

หมายถึง การแบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตย ออกเปนหลายองคกร เพื่อมิใหอํานาจรวมศูนยอยูที่

องคกรใดองคกรหน่ึง อันจะสงผลกระทบใหองคกรดังกลาวมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและอยูเหนือ

องคกรอื่นของรัฐ 

ที่มาของอํานาจอธปิไตย 

 แนวความคิดเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยปรากฏข้ึนจากทฤษฎีทางการเมืองที่วาทุกรูปแบบของ

การปกครองจะตองมีอํานาจแหงการตัดสินใจโดยสูงสุดเด็ดขาด และอํานาจน้ีถูกใชหรือควบคุมโดย

องคอธิปตยซึ่งอาจเปนบุคคลหรือสิ่งสมมติ โดยที่อํานาจดังกลาวเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 

ในการปกครองแตละยุคแตละสมัยจึงเกิดแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจาของอํานาจดังกลาวตางๆ กัน

ไป แลวแตบริบทของสภาพการเมืองการปกครองและสังคมในขณะน้ันๆ แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับ

เจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองหรืออํานาจอธิปไตยน้ันพอสรุป ไดดังน้ี 

ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร (2548 : 42-44) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ก : 245-248) ได

กลาวถึงแนวคิดเรื่องที่มาของอํานาจอธิปไตยไวในสาระและลักษณะสําคัญคลายๆ กัน พอสรุปไดวา 

แนวคิดวาดวยที่มาของอํานาจอธิปไตยน้ัน แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ  คือ ทฤษฎีเทวสิทธิ และ

ทฤษฎีสัญญาประชาคม สาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

ทฤษฎีเทวสิทธิหรือลัทธิเทวาธิปไตย (Divine right theory) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีน้ีคือ

พระเจาเปนผูใหกําเนิดรัฐ ซึ่งเปนความคิดที่เกาแกที่สุดของมนุษยเกี่ยวกับรัฐ ฌอง โบแดง ใชทฤษฎีนี้

ในการสนับสนุนอํานาจของกษัตริย ในขณะที่ตองการลดอํานาจศาสนจักรไปในตัว โบแดงไดคิด

ปรัชญาที่จะเพิ่มอํานาจกษัตริยจึงใหแนวคิดวาพระเจามอบอํานาจอธิปไตยใหแกกษัตริยโดยตรง โดย

ที่กษัตริยจะมีอํานาจสูงสุดในแผนดิน กลาวโดยสรุปทฤษฎีน้ีมีสาระสําคัญดังน้ี 

1.  รัฐมีตนกําเนิดมาจากเจตนารมณของพระเจา โดยเช่ือวาพระเจาเปนผูสรางโลกและทุกๆ 

อยาง รัฐจึงเปนผลผลิตของพระเจาดวย รวมถึงมนุษยซึ่งเปนผลมากจากเจตนารมณของพระเจา 

2.  มนุษยเปนองคประกอบในการสรางรัฐ ไมไดเปนปจจัยสําคัญในการสรางรัฐ และจาก

การที่พระเจาไดสรางมนุษยข้ึนมาน่ีเอง มนุษยจึงเปรียบเสมือนวัตถุและเปนองคประกอบของรัฐ ไมได

มีความสําคัญในฐานะผูสรางรัฐ 

3.  ผูปกครองรัฐซึ่งเปนมนุษยไดรับอาณัติมาจากพระเจา ไมใชจากประชาชน โดยเมื่อพระ

เจาสรางโลกเสร็จแลว ก็มีบัญชาใหมนุษยคนหน่ึงชวยดูแลรัฐรวมถึงมนุษย 

4.  ผูปกครองรัฐเปรียบเสมือนตัวแทนของพระเจา การละเมิดอํานาจรัฐจึงมีโทษและมีบาป 

เพราะถือวาการละเมิดตอตัวแทนของพระเจา เปนการละเมิดตอพระเจาโดยตรง 
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5.  ประชาชนในรัฐจะตองเช่ือฟงและเคารพผูปกครองรัฐโดยดุษฎี เพราะผูปกครองเปน

ตัวแทนของพระเจา มนุษยจึงไมสามารถปฏิเสธ ตอตานหรือลมลางผูที่พระองคไดประทานอํานาจใน

การปกครองได 

ทฤษฎีน้ียังแบงออกไดเปน 2 แนวคิด คือ ความคิดแรกเช่ือวาพระเจามอบอํานาจอธิปไตยให

เปนของกษัตริยแตเพียงผูเดียวโดยมติสวรรค ใครจะลวงละเมิดมิได ถาผูปกครองเปนทรราชย จะถือ

วาเปนบาปของมนุษยเอง ไมสามารถปลดกษัตริยผูไดรับอาณัติมาจากพระเจาได สวนแนวคิดที่สองคือ

อํานาจอธิปไตยเปนของพระเจาและพระเจาไมไดมอบอํานาจอธิปไตยใหใครคนใดคนหน่ึง แตมนุษย

เลือกผูที่ทําหนาที่ใชอํานาจอธิปไตยตามเจตจํานงของพระผูเปนเจา ซึ่งแนวคิดหลังน้ีใกลเคียงกับ

แนวคิดสัญญาประชาคมในสมัยตอมา 

ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย (Popular Sovereign) ทฤษฎีน้ีเช่ือกันวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในปจจุบัน และมีอิทธิพลแทนที่ทฤษฎีเทวสิทธิ

มากข้ึนทุกที แนวความคิดน้ีมีรากฐานมาจากความคิดที่วา มนุษยเปนผูสรางรัฐ โดยที่ประชาชนใน

สังคมจะมาทําสัญญาประชาคม (Social Contract) เพื่อมอบใหผูปกครองซึ่งอาจจะเปนบุคคลใด

บุคคลหน่ึง หรือคณะบุคคลคณะใดคณะหน่ึง ทําหนาที่ปกครองประเทศ โดยผูปกครองจะทําหนาที่

เปนตัวแทนของประชาชนในการใชอํานาจตามเจตจํานงของประชาชน หากผูปกครองละเมิดเจตจาํนง

ของประชาชน ประชาชนจะมีสิทธิถอดถอนผูปกครองน้ันได  

ทฤษฎีสัญญาประชาคมหรือลัทธิประชาธิปไตย มีขอสรุปดังน้ี 

1.  รัฐเกิดมาจากมนุษยหรือประชาชนที่มีเจตจํานงรวมกัน โดยรัฐไมไดเกิดจากพระเจาหรือ

การสรางของผูนําหรือบุคคลคนเดียว แตรัฐมาจากความจํานงของมนุษยเพื่ออยูรวมกัน 

2.  มนุษยที่รวมกันทําสัญญาประชาคม เปนผลทําใหเกิดรัฐ ดวยเหตุน้ีรัฐจึงเปนสมบัติของ

ประชาชนทุกคนที่เขามาทําสัญญารวมกัน ตรงน้ีจะสังเกตวาแตกตางจากทฤษฎีเทวสิทธิ เพราะใน

ทฤษฎีเทวสิทธิจะมองวามนุษยเปนองคประกอบ ไมใชปจจัยหลักในการสรางรัฐเหมือนในทฤษฎี

สัญญาประชาคมน้ี 

3.  สัญญาน้ีมีผลผกูพันกับประชาชนและผูปกครอง ดวยเหตุที่ประชาชนเปนเจาของรฐัน่ีเอง 

ประชาชนจึงรวมกันเลือกผูปกครองซึ่งเปนการสัญญาระหวางประชาชนกับผูปกครอง 

4.  สัญญาน้ีทําใหเกิดรัฐและรัฐบาล โดยสัญญาที่ประชาชนทําน้ีผูกมัดผูปกครองและมีสวน

ทําใหเกิดรัฐและรัฐบาล 

5.  รัฐและรัฐบาลตองใชอํานาจอธิปไตยตามเจตจํานงของประชาชนผูรวมทําสัญญา ทั้งน้ี 

หากผูปกครองไมทําตามเจตจํานงของประชาชนผูเปนเจาของรัฐ ประชาชนสามารถปลดผูปกครอง

ออกได เน่ืองจากละเมิดสัญญา 

จรูญ สุภาพ (2514 : 82-84) และ อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 83-85) ไดกลาวถึงประเภท

ของการใชอํานาจอธิปไตยวา จะประกอบดวย อํานาจอธิปไตยทางกฎหมาย อํานาจอธิปไตยทาง
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การเมือง อํานาจอธิปไตยตามพฤตินัย อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย และอํานาจอธิปไตยภายนอก ซึ่งมี

สาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

อํานาจอธิปไตยทางกฎหมาย (Legal Sovereignty) อํานาจอธิปไตยทางกฎหมาย คือ การใช

อํานาจอธิปไตยโดยผานทางกฎหมาย ซึ่งไดแก การมีกฎระเบียบที่ควบคุม บังคับ และใหโทษแกผูลวง

ละเมิด ผูที่ใชอํานาจอธิปไตยทางกฎหมายจึงเปนสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา แนวคิดน้ีถูกใชเปนครั้ง

แรกโดยนักนิติศาสตรชาวอังกฤษช่ือ จอหน ออสติน (Austin) ซึ่งมีแนวคิดวา รัฐสภาเปนผูมีอํานาจ

อธิปไตย เพราะเปนผูแทนที่ไดรับเลือกต้ังจากประชาชน สามารถออกกฎหมายเพื่อบังคับใหมีการ

ปฏิบัติตามความปรารถนาของประชาชน ซึ่งเปนผูใชอํานาจอธิปไตย ดังน้ันในแนวความคิดของเขา 

รัฐสภาก็คือผูมีอํานาจอธิปไตยน่ันเอง 

อํานาจอธิปไตยทางการเมือง (Political Sovereignty) อํานาจอธิปไตยทางการเมือง คือ 

อํานาจอธิปไตยที่มาจากการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน การออกเสียงเลือกต้ัง การ

กําหนดผูเขาแขงขันและตัวบุคคลที่จะเขาไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อจะเขาไปใช

อํานาจอธิปไตยที่ผานทางกฎหมาย ดังน้ันในประเทศประชาธิปไตย จึงกลาวไดวา อํานาจอธิปไตยทาง

กฎหมายและอํานาจอธิปไตยทางการเมืองจึงสอดคลองไปในทางเดียวกันก็คือรัฐสภา แตในประเทศ

เผด็จการอาจจะเปนคนละฝายก็ได หากประเทศเผด็จการมีผูปกครองผูเปนเผด็จการใชอํานาจอยาง

แทจริง ในขณะที่อํานาจอธิปไตยทางการเมืองของประชาชนไมสามารถมีผลในทางกฎหมาย 

อํานาจอธิปไตยตามพฤตินัย (De facto Sovereignty) อํานาจอธิปไตยตามพฤตินัย เกิดข้ึน

ใน 2 กรณี คือ ในการเมืองภายในประเทศ ไดมีการปฏิวัติรัฐประหารตอรัฐบาลของประเทศใด

ประเทศหน่ึง และการรัฐประหารน้ันทําไดสําเร็จโดยประชาชนสวนใหญของประเทศใหความเคารพ

ตอคณะผูปกครองใหม คณะผูปกครองใหมจึงกลายเปนรัฐบาลที่เปนผูมีอํานาจอธิปไตยตามความเปน

จริงหรือตามพฤตินัย กรณีที่สองในการการเมืองระหวางประเทศ การคงอยูของรัฐๆ หน่ึง ในการเมือง

ระหวางประเทศ นอกจากจะตองมีองคประกอบหลัก 4 สวน คือ อํานาจอธิปไตย รัฐบาล ประชาชน 

และดินแดนแลว ยังตองไดรับการยอมรับจากประเทศอื่นๆ ดวย แตในกรณีของไตหวัน ไมไดรับการ

ยอมรับอยางเปนทางการจากรัฐอื่นๆ วาเปนรัฐ จึงถือวาไตหวันมีสภาพเปนรัฐแบบที่มีการยอมรับทาง

พฤตินัยอยางเดียว 

อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย (De Jure Sovereignty) อํานาจอธิปไตยตามนิตินัย คือ อํานาจ

อธิปไตยที่ไดมาโดยกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเกิดข้ึนได 2 กรณี คือ ในการเมืองภายในประเทศ 

คือ การที่รัฐบาลใชอํานาจอธิปไตยไดตามหลักการของกฎหมายในประเทศน้ันๆ ไดแก เปนรัฐบาลที่

ไดรับเลือกต้ังจากประชาชนสวนใหญของประเทศ จึงเปนรัฐบาลที่เกิดข้ึนตามกระบวนการและวิถีทาง

การเมือง หรืออีกในกรณีหน่ึงก็คือ เมื่อกลุมที่ไดอํานาจพฤตินัยสามารถครอบครองประเทศอยาง

มั่นคงแลวก็จะเปนรัฐบาลที่ถูกตองตามกฎหมายในระยะตอมา 

ในการเมืองระหวางประเทศ ตามปกติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในประเทศใดประเทศ

หน่ึง จะมีการแสดงความยอมรับในอํานาจอธิปไตยของรัฐๆ น้ัน จากรัฐอื่น การแสดงความยอมรับน่ี
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จึงเปนการแสดงความยอมรับตามนิตินัย ในกรณีที่มีสิ่งที่นาสนใจคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาเคย

ยอมรับประเทศไตหวันเปนประเทศหน่ึงในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 

แตตอมาเมื่อสถานการณระหวางประเทศเปลี่ยนแปลงไป สหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนไปมอบอํานาจ

อธิปไตยแกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อํานาจอธิปไตยภายใน (Internal Sovereignty) หมายถึง อํานาจสูงสุดที่รัฐจะใชปกครอง

บังคับบัญชาประชาชนที่อยูในรัฐ โดยปราศจากขอจํากัดและเงื่อนไข อํานาจสูงสุดดังกลาวน้ีรัฐจะตอง

แสดงออกมาในรูปของกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหประชาชนทุกคนภายในรัฐได

ปฏิบัติตาม และมีองคกรของรัฐเปนผูรับผิดชอบใชแกประชาชนหรือองคกรตางๆ โดยที่ประชาชน

เหลาน้ีจะคัดคานหรือขัดแยงไมได 

อํานาจอธิปไตยภายนอก (External Sovereignty) หมายถึง ความเปนเอกราชของรัฐในการ

ที่จะดํารงความเปนอิสรภาพ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐอื่น ทั้งกิจการภายในประเทศและกิจการ

ระหวางประเทศทั้งปวง ไมวาจะเปนการทําสนธิสัญญา การประกาศและการยุติสงคราม เพราะวาการ

กระทําดังกลาวเกี่ยวพันกับประโยชนของรฐั กลาวคือ อํานาจสูงสุดของรัฐทีจ่ะดําเนินความสัมพันธกับ

รัฐอื่นๆ ไดโดยเสรี ไมวาจะเปนการดําเนินความสัมพันธในรูปใด ทางการทูต หรือทางการคา รัฐน้ัน

ยอมมีสิทธิดําเนินการไดอยางเต็มที่ เปนตนวา การสงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอื่นๆ การทํา

สนธิสัญญาทางการคาหรือแมกระทั่งการประกาศสงคราม 

กลาวโดยสรุป เมื่อกลาวถึงอํานาอธิปไตยในประเภทตางๆ แลว สามารถแยกอํานาจอธิปไตย

ออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ อํานาจอธิปไตยภายในและอํานาจอธิปไตยภายนอก ดังน้ัน จะเห็น

ไดวา รัฐที่มีอํานาจอธิปไตยที่สมบูรณน้ัน จะตองมีอํานาจอธิปไตยซึ่งหมายถึงอํานาจในการปกครอง

ตนเอง (Autonomy) หรือมีความอิสระจากการปกครองของรฐัอื่น กลาวคือ จะตองไมตกเปนเมืองข้ึน

ของรัฐใด เพราะการตกเปนเมอืงข้ึนของรฐัอื่นน้ัน จะทําใหรัฐน้ันขาดความเปนอิสระในการตัดสนิใจใน

การปกครอง ตัวอยางเชน ประเทศที่ตกเปนอาณานิคมจะเห็นไดวาการดําเนินการตางๆ ทั้งการ

ปกครองภายในและการติดตอสัมพันธกับตางประเทศ เปนอํานาจของประเทศเมืองแมทั้งสิ้น 

รัฏฐาธิปตย  

 รัฏฐาธิปตย (Sovereign) ปจจุบันมีการใชคําน้ีในสังคมการเมืองไทยอยางกวาขวาง เพราะ

นอกจากความหมายที่กลาวถึงตัวบุคคลหรือคณะบคุคลแลว ยังมีความหมายในเชิงนามธรรมดวย ตาม

ความหมายในระบอบการปกครองของไทย คือ ผูมีอํานาจสูงสุดตามประเพณีการปกครองในแตละยุค

สมัย รวมถึงยุคสมัยปจจุบันภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คําวา 

รัฎฐาธิปตย เปนคําที่รูจักมากที่สุดในยุคที่การเมืองเกิดการยึดอํานาจ โดยคณะยึดอํานาจจะสถาปนา

ตัวเองเปน รัฏฐาธิปตย เพื่อแตงต้ังผูบริหารราชการแผนดิน และ รัฏฐาธิปตย ยังถูกแปลความหมายได

อีกนัยหน่ึง น่ันคือ อํานาจอธิปไตย ที่เปนอํานาจปกครองสูงสุดของรัฐ ขณะเดียวกันความหมายเชิง
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นามธรรม รัฏฐาธิปตย ยังหมายถึง รัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งผูใดไม

อาจจะละเมิดได และกฎหมายอื่นไมอาจจะขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ก : 245) กลาวโดยสรุปไววา อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดใน

การปกครองรัฐ ปญหาสังคมประเภทหน่ึงที่เกิดข้ึนตามมาคือ อํานาจอธิปไตยเปนของใครและใครเปน

ผูใชอํานาจน้ัน โดยทั่วไปผูทรงอํานาจอธิปไตยน้ันเรียกวา รัฏฐาธิปตย คือวา รัฏฐาธิปตยมาจากคําวา 

รัฐ และ คําวา อธิปตย แนวคิดเกี่ยวกับเจาของอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรืออํานาจอธิปไตยน้ัน

มีที่สําคัญพอสรุปไดดังน้ี 

ดานรัฐศาสตร คําวา รัฏฐาธิปตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ ดังน้ันสิ่งใดจะมี

อํานาจย่ิงกวาหรือขัดตออํานาจอธิปไตยหาไดไม ทั้งน้ี อํานาจอธิปไตยยอมมีความแตกตางกันในแตละ

ระบอบการปกครอง ตัวอยางเชน ในระบอบประชาธิปไตย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 

กลาวคือ ประชาชนคือผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริย คือ กษัตริยทรงเปนผูมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

เปนตน ดานนิติศาสตร  คําวา รัฏฐาธิปตย หมายถึง ผู ทําให เกิดกฎหมาย (เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร. 2555 : 1-4) 

สุขุม นวลสกุล และ โกศล โรจนพันธ (2539 : 48-49) ไดกลาวถึงรัฏฐาธิปตยในมุมมองของ

รุสโซไววา รุสโซ เจาของงานเขียนสัญญาประชาคม กลาวถึงความหมายของรัฏฐาธิปตยวา เมื่อใดที่

คนมารวมเปนสังคม ประชาชนยอมมีสองฐานะในตัวเอง ฐานะหน่ึงคือสมาชิกคนหน่ึงของรัฏฐาธิปตย 

อีกฐานะหน่ึงคือสมาชิกคนหน่ึงของรัฐ รัฐและรัฏฐาธิปตยคืออะไร และแตกตางกันอยางไร รุสโซ 

กลาววาทั้งสองสิ่งคือสิ่งเดียวกัน เพียงแตประชาชนทั้งมวลเมื่ออยูในฐานะถูกกระทําเรียกวา รัฐ และ

เรียกวา รัฏฐาธิปตย เมื่อเปนฝายกระทํา และเมื่อใดมีการกลาวถึงรัฏฐาธิปตย น่ันยอมหมายถึง

ประชาชนในสังคมโดยสวนรวม ไมใชเพียงคนใดคนหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหน่ึง โดยอํานาจในการออก

กฎหมายน้ัน รุสโซ มองวาเปนสิทธิโดยธรรมชาติของรัฏฐาธิปตย รัฐบาลหรือขาราชการก็ดียอมเปนได

เพียงผูกระทําตามกฎหมายของรัฏฐาธิปตยเทาน้ัน เพราะเมื่อใดผูที่กระทําตามกฎหมายมีอํานาจออก

กฎหมายเสียเองแลว กฎหมายและการกระทําตามกฎหมายน้ันก็จะปะปนไปจนไมมีใครบอกไดวา

อะไรคือกฎหมายและอะไรไมใช อันจะนําไปสูวามรุนแรงที่ขัดแยงกับวัตถุประสงคของการเขารวมกัน

เปนสังคมในที่สุด  

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 106-111) อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 85-86) และ ชาญชัย 

แสวงศักด์ิ (2560ก : 245-248) จําแนกประเภทของแนวคิดผูทรงอํานาจอธิปไตยวา รัฏฐาธิปตย ซึ่ง

หมายถึง ผูที่เปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่ใชในการปกครองรัฐ มีหลากหลายความคิด จําแนกได คือ 

อํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา อํานาจอธิปไตยเปนของพระสันตะปาปา อํานาอธิปไตยเปนของ

กษัตริย อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ สาระสําคัญโดยสรุป 

ดังน้ี 
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แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา (The Supremacy of God) มีความสอดคลองกับ

แนวคิดการกําเนิดรัฐตามทฤษฎีเทวสิทธ์ิที่เช่ือวา พระเจาเปนผูใหกําเนิดรัฐ แนวคิดน้ีมองวาพระเจา

เปนผูกําเนิดทุกสรรพสิ่ง ดังน้ัน อํานาจของพระเจาจึงอยูเหนือสรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางเชนกัน 

ความเช่ือเชนน้ีมิไดรับการอธิบายแตเพียงความรูทางดานปรัชญาการเมืองการปกครองหรือกฎหมาย

เทาน้ัน เพราะโดยเน้ือหาของแนวคิดดังกลาวไดยึดโยงกับความเช่ือทางเทววิทยา (Theology) อีกดวย 

ดวยเหตุน้ี อํานาจของพระเจาที่อยูเหนืออํานาจของมนุษยจึงมิไดจํากัดแตเพียงความเช่ือของคริสต

ศาสนาเทาน้ัน แตยังรวมถึงอํานาจศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือของแตละลัทธิหรือศาสนาอีกดวย 

แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจาน้ีเปนของนักคิดในสํานักกฎหมายธรรมชาติและ    

นักคิดฝายศาสนจักร โดยมีแนวความคิดวา พระเจาเปนผูสรางโลก อํานาจในการปกครองจึงมาจาก

พระเจา ทําใหเกิดหลักที่วา อํานาจสูงสุดเปนของพระเจา (The supremacy of God) ข้ึน โดยใน

ยุโรปน้ันไดมีการอางหลักดังกลาว เพื่อยืนยันอํานาจของศาสนจักรเหนืออาณาจักร  

อยางไรก็ดี ในยุคปจจุบันความเช่ือถือตามแนวคิดน้ีไดคลายความศักด์ิสิทธ์ิลง เพราะเมื่อ

สังคมเริ่มมีระบบระเบียบทางการเมืองการปกครองและมีระบบกฎหมายที่ชัดเจนมากข้ึน จึงทําให

ประชาชนในยุคหลังเริ่มเขาใจวาอํานาจในการปกครองบานเมืองแตกตางจากอํานาจเหนือธรรมชาติ 

จึงไดจํากัดกรอบเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติหรือํานาจของพระเจาไวแตเพียงความเช่ือทางมโนธรรม

สวนบุคคลเทาน้ัน และเห็นวาอํานาจในการปกครองบานเมืองหรืออํานาจอธิปไตยเปนเรื่องทางโลก ที่

มนุษยตองเปนผูบริหารจัดการกันเอง ซึ่งจะเห็นตัวอยางที่ชัดเจนไดจากแนวคิดวาดวยประชาธิปไตยที่

อํานาจสูงสุดในการปกครองบานเมืองน้ันเปนของประชาชน มิใชเปนของพระเจาหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิแต

อยางใด 

แนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของพระสันตะปาปาน้ัน มีความสืบเน่ืองมาจากแนวคิดวา

ดวยอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา เน่ืองจาก ในสมัยกลางของยุโรป ฝายศาสนจักรมีอํานาจเหนือ

ฝายอาณาจัก ทั้งน้ี โดยพระสันตะปาปาเปนผูใชอํานาจดังกลาวแทนพระองค การใชอํานาจดังกลาวจงึ

ไดลวงเลยจากกรอบของความเช่ือทางศาสนาเขาสูขอบเขตการปกครองบานเมือง ซึ่งควรจะเปน

บทบาทหนาที่ของฝายอาณาจักร โดยอางวาอํานาจในการปกครองของบรรดากษัตริยและจักรพรรดิ

น้ันมาจากพระเจาโดยผานมาทางพระสันตะปาปา แนวคิดดังกลาวกอใหเกิดการครอบงําอํานาจฝาย

อาณาจักรโดยฝายศาสนจักรโดยพระสันตะปาปา  ทําใหผูปกครองฝายอาณาจักรไมพอใจและหา

หนทางเปนอิสระ ไมข้ึนตอคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งนําไปสูความขัดแยงและสงครามแยงชิงอํานาจ

ในเวลาตอมา  

จะเห็นไดวา ปจจุบันความเช่ือถือตามแนวคิดขางตนไดคลายความศักด์ิสิทธ์ิลง เชนเดียวกับ

แนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา เน่ืองจากประชาชนไดแยกแยะเรื่องการเมืองการ

ปกครองซึ่งเปนเรื่องของอาํนาจการปกครองบานเมอืงออกจากความเช่ือในทางศาสนาและเห็นวาบาท

บาทของพระสันตะปาปารวมถึงศาสนจักรควรจํากัดแตเพียงทางธรรมเทาน้ัน กลาวโดยสรุปก็คือเปน

การแบงแยกบทบาทระหวางทางโลกกับทางธรรมออกจากกันน่ันเอง 
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แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริยน้ัน ภายหลังจากศาสนจักรไดเสื่อมอํานาจลง อํานาจ

ของฝายอาณาจักรไดรับการสถาปนาข้ึนอยางเดนชัด สวนหน่ึงไดรับการสนับสนุนโดยนักปราชญผาน

การสรางแนวคิดทฤษฎีเพื่อรองรับอํานาจของกษัตริย ผูที่มีบทบาทในการสรางแนวคิดดังกลาวมาก

ที่สุดคนหน่ึง คือ ฌอง โบแดง (Jean Bodin) โดยกําหนดใหอํานาจอธิปไตยมีความสูงสุด ลนพน 

เด็ดขาด และเปนนิรันดร ซึ่งผูที่เหมาะสมในการใชอํานาจอธิปไตยก็คือกษัตริย โดยทรงเปนตัวแทน

ของรัฐ จึงทรงรัฏฐาธิปตย โบแดง ไดความคิดน้ีมาจากหลักที่วา จักรพรรดิคือเจาของประเทศ ตามที่

เช่ือกันในสมัยโรมัน ซึ่งโบแดงจะบอกวา อํานาจอธิปไตยเปนของรัฐ แตก็เขาใจวารัฐคือกษัตริยน่ันเอง  

แนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริยมิไดมีแตในยุโรปเทาน้ัน แตยังปรากฏอยูทั่วทุก

มุมโลก โดยสวนใหญเปนผลมากจากวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร ผูที่มีพละกําลังและบริวารก็จะ

สถาปนาตนเองข้ึนเปนผูปกครอง ซึ่งอาจมีช่ือเรียกที่แตกตางกันไป เชน กษัตริยหรือจักรพรรดิ เปน

ตน ดวยเหตุของความแตกตางจากปจจัยหลายประการ เชน ภูมิศาสตร ความเปนมาทาง

ประวัติศาสตร ความเช่ือ ประเพณี เปนตน สงผลใหแนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของแตละ

ทองที่มีความแตกตางกันไปดวย เชนวา ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยหรือระบอบราชาธิปไตย อัน

เปนระบอบการปกครองที่อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย ตามมุมมองของยุโรปน้ันอํานาจอธิปไตยมี

ความสูงสุดและเด็ดขาดอยางแทจริง 

มานิตย จุมปา (2543 : 17) กลาวถึงแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ไววา แนวคิด

วาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนน้ี เห็นวา ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย กลาวคือ 

ประชาชนทุกคนอาจใชอํานาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวงโดยตรง หรือจะจัดการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยโดยออม คือใหประชาชนเลือกผูแทนข้ึนทําการแทนตนเองก็ได  

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2546 : 16) ไดกลาวไววา แนวคิดดังกลาวน้ีเปนผลพวงมาจาก

ขอเสนอของรุสโซ ที่กลาวในหนังสือช่ือสัญญาประชาคม เพื่อตอตานระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใน

ฝรั่งเศส โดยมีหลักการสําคัญยืนยันในอํานาจอธิปไตยของประชาชน (The Sovereignty of the 

People) ในทัศนะของเขาเห็นวามนุษยเกิดมาโดยอิสระและเทาเทียมกัน เช่ือกันวา โดยสภาพ

ธรรมชาติแลว มนุษยเปนคนดี มีความเห็นอกเห็นใจในความทุกขยากของผูอื่น และมีความรูสึกที่จะ

อยูรวมกันเปนสังคม ดวยเหตุผลดังกลาว สังคมจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะหลีกเลี่ยงมิได ภายใตเจตนารมณ

ทั่วไปแกสังคมสวนรวม ในหนังสือเลมน้ีรุสโซก็ไดใหความเห็นทํานองวา สังคมเกิดจากความยินยอม

พรอมใจกันของมนุษย การที่มนุษยทุกคนยินยอมมารวมกันเปนสังคม กอใหเกิดเปนสัญญาประชาคม

ข้ึน สงผลใหอํานาจอธิปไตยของประชาคมเขามาแทนที่สิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยแตละคน

โดยกลาวเอาไววา “เราแตละคนมอบรางกายและพลังทั้งหมดที่ตนมี เขาอยูภายใตคําบัญชาสูงสุดของ

เจตนารมณสวนรวม และในอํานาจรวมกันของเรา เราขอรับสมาชิกแตละคนในฐานะที่เปนสวนหน่ึง

ซึ่งจะแบงแยกมิไดของสังคม สมมติวารัฐประกอบดวยคนหมื่นคน สมาชิกแตละคนของรัฐยอมมีสวน

หน่ึงในหมื่นของอํานาจอธิปไตย.เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจอธิปไตยน้ี ตองนับทุกสวนรวมกันเขามา

ทั้งหมด” จากคํากลาวน้ัน อธิบายไดวา อํานาจอธิปไตยของประชาคมน้ี ไมสามารถจะถูกแบงแยก
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ออกไปและจําหนายถายโอนใหแกผูใดได เพราะถือเปนอํานาจของผูคนทั้งหมดในประชาคมน้ัน ซึ่ง

เปนเจตนารมณสูงสุดของสังคม หาใชของผูคนแตบางสวนหรือของปจเจกชนแตละคนไม องคอธิปตย

ในที่น้ีจึงไดแก เจตนารมณรวมกันของปวงชนทั้งหมด ที่อาจหมายถึงองคคณะการเมืองที่ทุกคนใน

ประชาคมไดมีสวนรวมจัดต้ังข้ึน 

แนนอนที่สุดวาอํานาจอธิปไตยน้ี ถือเปนอํานาจภายในของรัฐและเปนอํานาจที่เกิดข้ึนมา

พรอมๆ กับความเปนรัฐ กลาวคือ อํานาจอธิปไตยเกิดข้ึนมาไดเพราะคนมาอยูรวมกันเปนรัฐ โดยที่

ประชาชนแตละคนไดสละอํานาจของตนมาเปนอํานาจสวนกลางหรือํานาจอธิปไตย ดังน้ัน อํานาจ

อธิปไตยก็ยอมเปนของทุกคน ประชาชนแตละคนจึงตองเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจอธิปไตย  

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2548 : 149-151) สรุปไววา การถือทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน

ของประชาชนจะมีผลตามมา ดังน้ี 

1.  การออกเสียงเลือกต้ังเปนสิทธิ ซึ่งเราจะใชสิทธิดังกลาวหรือไมก็ยอมได 

2.  ผูแทนราษฎรเปนตัวแทนของประชาชน ประชาชนสามารถควบคุมผูแทนฯ ได เชน ใน

เมื่อประชาชนไมพอใจผูแทนฯ ประชาชนก็สามารถที่จะถอดถอนผูแทนฯ ออกจากตําแหนงได เปนตน 

3.  ประชาชนมีสวนรวมในทางกฎหมายและการเมืองอื่นๆ เชน มีสิทธิเสนอรางกฎหมาย

ตางๆ มีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเรื่องสําคัญๆ  

สมคิด เลิศไพฑูรย (2542 : 12-15) กลาวถึงแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ (National 

Sovereignty) ไววา แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ มองวาอํานาจอธิปไตยไมใชของประชาชน

แตเปนของชาติ ชาติเปนสิ่งที่สมมติข้ึนมาอันเกิดจากการรวมตัวกันของพลเมืองทกคน ซึ่งถาแยกเปน

คนแตละคนแลวก็จะไมมีอะไรเลย ตรงกันขาม ถารวมกันทุกคนแลวใหถือวาเปนชาติ ตามขอเสนอ

ของซีเอเยส (Sieyes) เช่ือวาอํานาจอธิปไตยแบงแยกไมได ผลที่ตามมาก็คือ ประชาชนแตละคนไมได

เปนเจาของในสวนหน่ึงของอํานาจอธิปไตย ดังน้ัน อํานาจอธิปไตยจึงเปนของรัฐหรือของชาติ ไมใช

เปนของประชาชนแตอยางใด ประชาชนแตละคนน้ันมีสิทธิแตเพียงในการเลือกตัวแทนของตน เพื่อ

เขาไปใชอํานาจอธิปไตยในนามของชาติเทาน้ัน ดังน้ันผูแทนที่ไดรับเลือกเขาไปน้ันจึงเปนผูแทนของ

ชาติไมใชผูแทนของประชาชน และก็ยอมเปนอิสระจากอํานาจของประชาชน มีอิสระอยางเต็มที่ที่จะ

กระทําการใดๆ ในนามของรัฐ เจตนารมณของชาติจึงเปนเจตนารมณที่ชอบดวยกฎหมาย เพราะเช่ือ

กันวาชาติมีอยูกอนสิ่งอื่นใด และเปนที่มาของทุกสิ่ง อํานาจอธิปไตยจึงตองอยูทีช่าติ ฉะน้ันบุคคลหรือ

คณะบุคคลจะใชอํานาจไดก็ตอเมื่อไดรับมอบหมายมาจากชาติ ตามทฤษฎีน้ีองคอธิปตยไดแกชาติ 

ราษฎรแตละคนไมไดเปนเจาของสวนหน่ึงของอํานาจอธิปไตย ราษฎรเขามามีสวนรวมในการใช

อํานาจน้ีก็แตในฐานะที่เปนสมาชิกของชาติเทาน้ัน  

มานิตย จุมปา (2543 : 18) ไดสรุปไววา การถือทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของชาติจะมีผล

ตามมา ดังน้ี 

1.  การออกเสียงเลือกต้ังเปนหนาที่ ซึ่งเราจะตองทํา ไมใชสิทธิ 
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2.  ถึงแมผูแทนจะมาจากการเลือกต้ังของประชาชน แตผูแทนเหลาน้ันจะไมเปนตัวแทน

ของประชาชนแตอยางใด เน่ืองจากผูแทนเหลาน้ันเปนตัวแทนของชาติ การกระทําตางๆ อาทิ การ

ออกกฎหมายก็ถือวาเปนของชาติ ผูแทนจึงไมตกอยูภายใตอาณัติของผูใด 

3.  ประชาชนไมมีสวนรวมในทางกฎหมายกับการเมืองฉันใด ประชาชนจะเสนอราง

กฎหมายออกเสียงประชามติหรืออางวาเปนเจาของอํานาจอธิปไตยไมไดฉันน้ัน 

กลาวโดยสรุปไดวา อํานาจอธิปไตยมิไดเปนของประชาชนคนใดคนหน่ึง แตใหถือเปนของ

สวนรวม ฉะน้ัน ชาติจะไมเปนของประชาชนคนใดคนหน่ึง ในทางกลับกันประชาชนตางหากที่นับเปน

สวนหน่ึงของความเปนชาติ อํานาจอธิปไตยจึงเปนของชาติ โดยที่ประชาชนแตละคนไมมีสวนใน

อํานาจน้ันเลยแมแตนอย และเจตนารมณของชาติจะแสดงออกไดก็แตโดยชาติ โดยผานคณะผูแทน

ของชาติ ซึ่งเปนอิสระไมถูกผูกมัดโดยสัญญาใดๆ กับราษฎรผูเลือกเขามาจัดวาเปนประชาธิปไตยแบบ

ออมโดยแท 

  การแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 อํานาจอธิปไตยของปวงชน (Sovereignty of the People or Popular Sovereignty) เปน

แนวคิดที่วาแหลงที่มาของอํานาจสูงสดุของรฐั หรือ อํานาจอธิปไตยมีที่มาจากพลเมืองทุกๆ คนภายใน

รัฐ จึงทําใหบางครั้งแนวคิดน้ีถูกเรียกวาอธิปไตยของมหาชน (Popular Sovereignty) อํานาจ

อธิปไตยที่มีความเช่ือมโยงกับประชาชนจํานวนมากในสังคมในระบอบประชาธิปไตย หรือ ก็คือ

แนวคิดที่วา อํานาจเปนของปวงประชามหาชน (Power Belongs to the People) ในประเทศที่ใช

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีหลักสําคัญคือ ประชาชนเปนอธิปตยหรือประชาชนเปน

เจาของอํานาจอธิปไตย ฉะน้ัน ประชาชนจึงทรงไวซึ่งอํานาจในการแสดงออกซึ่งการเปนเจาของ

อํานาจอธิปไตย ดวยวิธีการตางๆ  

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 88-90) ไดกลาวถึงการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไว ดังตอไปน้ี 

1.  การออกเสียงเลือกต้ัง (Election) ดวยเหตุที่ในปจจุบันพลเมืองของประเทศตางๆ มี

จํานวนมากข้ึน อีกทั้งปญหาตางๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองดวยรัฐทั้งภายในภายและภายนอกมีความสลับซับซอน 

การที่ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินและดําเนินการตางๆ ของรัฐดวยตนเอง จึง

เปนเรื่องยากที่จะเปนไปได ฉะน้ันประเทศตางๆ ในปจจุบันจึงใชวิธีใหประชาชนเลือกผูแทนเขาไปทํา

หนาที่แทนตน การเลือกต้ังเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ

เปนจุดเริ่มตนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน เพราะการเลือกต้ังเปนการช้ีใหเห็นถึง

เจตนารมณของประชาชนวา ประชาชนสวนใหญของประเทศตองการอะไร 

ในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยน้ัน การเลือกต้ังจะตองจัดใหมีข้ึนตาม

ระยะเวลาอันสมควร เชน อาจจะมีชวงระยะเวลา 3, 4, 5 และ 6 ป เปนตน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ

รัฐธรรมนูญของแตละประเทศเปนฝายกําหนด และจะตองมีผลในการเปลี่ยนรัฐบาลดวย หลักสําคัญ

ของการเลือกต้ัง คือ ยุติธรรม เสมอภาค เปดเผย และเสรี ประเทศประชาธิปไตยจะตองยึดถือ
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หลักเกณฑเหลาน้ีโดยเครงครัด และเสียงของบุคลหน่ึงจะตองเทากับเสียงของบุคคลอื่น (One Man 

One Vote) 

2.  การออกเสียงประชามติ (Referendum) วิธีการออกเสียงประชามติเปนวิธีหน่ึงที่เปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสิทธิที่จะแสดงซึ่งเจตนารมณของตน โดยปกติมักจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการ

แกไขรัฐธรรมนูญมาตราใดมาตราหน่ึง ก็จะตองใหประชาชนออกเสียงประชามติวาจะรับรองหรือไม

รับรองในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ถาประชาชนรับรองการแกไขรัฐธรรมนูญน้ันก็จะมีผลบังคับ

ใชได ในบางประเทศการออกเสียงประชามติจะครอบคลุมถึงการแกไขกฎหมายธรรมดาดวย 

3.  ประชาชนมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย (Initiative) วัตถุประสงคก็เพื่อใหประชาชนมีอํานาจ

ในการริเริ่มหรือเสนอแนะการรางกฎหมายตอสภานิติบัญญัติโดยตรง นับไดวาเปนพัฒนาการของ

ระบอบประชาธิปไตยระดับสุดยอดในทางปฏิบัติ ภายในขอบเขตของการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ 

และกาวไกลกวาการออกเสียงประชามติ กลาวไดวาทฤษฎีการใหประชาชนมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย

และมีสิทธิในการออกเสียงประชามติ ต้ังอยูบนพื้นฐานเดียวกัน แตเงื่อนไขในการนํามาปฏิบัติแตกตาง

กัน ดังที่มีผูกลาววา ในขณะที่การออกเสียงประชามติเปนมาตรการปองกันการกระทําไมชอบไมควร

ของฝายนิติบัญญัติ สวนสิทธิในการเสนอรางกฎหมายเปนการเปดโอกาใหแกประชาชนในการแกไขสิ่ง

ที่ฝายนิติบัญญัติละเวนการกระทํา 

4.  สิทธิในการถอดถอน (Recall) สิทธิในการถอดถอนเจาหนาที่ของรัฐออกจากตําแหนง

การปกครองซึ่งปฏิบัติกันอยูตามทองถ่ินตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียงถอด

ถอนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเขาดํารงตําแหนงโดยวิธีการเลือกต้ังเทาน้ัน และเมื่อประชาชนถอดถอน

เจาหนาที่ดังกลาวออกจากตําแหนงแลวก็จะเลือกคนใหมเขาไปดํารงตําแหนงแทน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยกําหนดสิทธิใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน 

(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : มาตรา 164) มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธาน

วุฒิสภา เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ

อัยการสูงสุด ออกจากตําแหนงได 

กลาวโดยสรุป ประชาชนในฐานะผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยในระบอบการปกครองใน

รูปแบบประชาธิปไตยสามารถแสดงออกหรือใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงดวยตัวเอง โดย การออกเสียง

เลือกต้ัง การออกเสียงประชามติ การเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา และการใชสิทธิในการถอดถอนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง 

การแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย 

 อํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐหรือประเทศน้ัน ประกอบดวยอํานาจ

หลายสาขาดวยกัน เชน อํานาจในการออกกฎหมายบังคับใชในประเทศ อํานาจในการบริหารกิจการ

บานเมืองดานตางๆ และอํานาจในการพิจารณาตัดสินคดีความตางๆ การแบงอํานาจหนาที่ในการใช
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อํานาจอธิปไตยออกเปนสาขาตางๆ โดยใหอํานาจแตละสาขาตกอยูในมือผูใชอํานาจที่ตางบุคคลกัน 

เปนการพยายามที่จะขจัดการผูกขาดการใชอํานาจอธิปไตย เพราะการที่อํานาจอธิปไตยตกอยูในมือ

ของคนคนเดียวหรือคณะบุคคลคณะเดียวกัน ยอมกอใหเกิดปญหาในเรื่องราวการใชอํานาจน้ันโดยไม

เปนธรรม 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2548 : 155-156) สรุปไววา การแบงอํานาจหนาที่ในการใช

อํานาจอธิปไตยของรัฐเปนสวนๆ และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมข้ึนตอกัน เพื่อเปนการคานอํานาจซึ่ง

กันและกัน (Checks and Balances) จะเปนวิธีการที่สามารถประกันสิทธิและเสรีภาพของราษฎรมิ

ใหถูกคุกคาม หรือปองกันไมใหมกีดข่ีหมเหงเอารัดเอาเปรียบจากผูใชอํานาจปกครอง ความพยายามที่

จะอธิบายองคประกอบของอํานาจอธิปไตยหรือการแบงแยกอํานาจหนาที่ ในการใชอํานาจอธิปไตยน้ี 

ไดมีนักปราชญและนักทฤษฎีหลายคนไดอธิบายไว ที่สําคัญ คือ 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก ไดกลาวไววา รัฐบาลหรือการปกครองน้ัน

ประกอบดวยที่ชุมชนใหญสําหรับพิจารณาปญหาเกี่ยวกับสาธารณสุข คณะขาราชการและคณะตุลา

การ  

จอหน ลอค (John Lock) ไดอธิบายการแยกอํานาจหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตยไววา

อํานาจหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตยแยกออกเปนสามสวนคือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ

อํานาจในการทําสงครามหรือการสงบศึกและการทําสัญญาทางไมตรี โดยที่การตัดสินคดีความหรือ

การตุลาการน้ันเปนสวนหน่ึงของอํานาจนิติบัญญัติ 

มองเตสกิเออ (Montesquieu) นักปราชญชาวฝรั่งเศสไดกลาวในหนังสือช่ือวาเจตนารมณ

ของกฎหมาย (The Spirit of Law) กลาวถึงกฎหมายที่ใชบังคับอยูทั่วๆ ไป และรัฐธรรมนูญของ

ประเทศอังกฤษ มองเตสกิเออ ไดกลาววา ทุกประเทศมีอํานาจอยูสามอยางเชนกัน คือ 1) อํานาจนิติ

บัญญัติ (Legislative Power) มีอํานาจในการออกกฎหมาย 2) อํานาจที่จะปฏิบัติกิจการตางๆ ซึ่ง

ข้ึนอยูกับกฎหมายมหาชน อันไดแก อํานาจที่พระมหากษัตริยหรือขาราชการทําสัญญาสันติภาพหรือ

ประกาศสงคราม สงหรือรับทูต หรือรักษาความสงบเรียบรอยหรือปองกันมิใหมีการรุกราน ซึ่งเปน

อํานาจบริหาร (Executive Power) และ 3) อํานาจที่จะปฏิบัติกิจการตางๆ ซึ่งเปนอํานาจที่จะ

พิจารณาคดี คือ อํานาจตุลาการ (Judicial Power)  

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ก : 253-254) กลาวไววา การที่มองเตสกิเออ เห็นวาทุกประเทศ

จะตองมีหลักเรื่องการแบงแยกอํานาจน้ัน ก็เพราะเปนธรรมดาที่บคุคลมีอํานาจ บุคคลมักจะใชอํานาจ

เกินเลยไปเสมอ ฉะน้ัน จึงตองใหอํานาจหน่ึงหยุดย้ังอํานาจอีกอยางหน่ึง (Power stop Power) 

บุคคลจึงจะมีเสรีภาพได ทั้งน้ีเพราะถาอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารอยูในมือบุคคลคนเดียว

หรือเจาพนักงานคณะเดียว คือสภานิติบัญญัติ ก็จะมีการออกกฎหมายกดข่ี และใชกฎหมายน้ันบังคับ

อยางกดข่ี และถาอํานาจตุลาการไมแยกออกจากอํานาจนิติบญัญัติและอํานาจบริหาร บุคคลก็จะไมมี

เสรีภาพเชนเดียวกัน กลาวคือ ถาอํานาจตุลาการมารวมเปนอํานาจนิติบัญญัติ ชีวิตและเสรีภาพของ

บุคคลจะอยูในมือผูใชอํานาจทั้งสองน้ี เพราะผูพิพากษาเปนผูออกกฎหมายดวย และถาอํานาจตุลา
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การมารวมกับอํานาจบริหาร ผูพิพากษาก็จะมีอํานาจที่จะบังคับราษฎรไดเต็ม ดังน้ัน มองเตสกิเออจึง

เห็นวา จะตองไมใหอํานาจตางๆ น้ีข้ึนอยูตอกันคือใหผูใชอํานาจทั้งสามน้ีเปนอิสระจากกัน  

กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 21) กลาวถึงองคกรของรัฐที่ใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ 

โดยสรุปวา มองเตสกิเออ ยังเรียกรองใหมีการจัดแบงอํานาจและแยกบุคคลผูใชอํานาจแตละอํานาจ

น้ันเปนคนละคนอีกดวย ซึ่งการเรียกรองใหผูใชอํานาจที่แบงแยกน้ีใหเปนอิสระจากกันน้ัน เปน

หลักเกณฑสําคัญของรัฐธรรมนูญสมัยใหม เพราะเปนหลักประกันเสรีภาพของราษฎร ดวยเหตุน้ี 

ความคิดเห็นของมองเตสกิเออจึงถือวาเปนความคิดเห็นที่สําคัญ และมีอิทธิพลเหนือรัฐธรรมนูญของ

ประเทศตางๆ ที่ใชระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อไดมีการแบงแยกอํานาจออกเปนสวนตางๆ 3 สวน

แลว ไดมีการกําหนดองคกรผูใชอํานาจตางๆ ดังน้ี คือ 

1.  องคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา 

2.  องคกรผูใชอํานาจบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี หรือประธานาธิบดี หรือประมุขของฝาย

บริหารที่เรียกช่ืออยางอื่น 

3.  องคกรผูใชอํานาจตุลาการ คือ ศาล 

ความสําคัญของหลักการแบงแยกอํานาจของมองเตสกิเออ ก็คือ ประการแรก การแบงแยก

อํานาจ เปนหลักที่แสดงถึงการแบงแยกองคกร การใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ

ตุลาการ โดยผานทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามลําดับ ประการที่สอง หลักการแบงแยก

อํานาจ มิไดหมายความวา องคกรผูใชอํานาจทั้งสามขางตน จะตองมีอํานาจเทาเทียมกัน อํานาจใด

อํานาจหน่ึง อาจอยูเหนืออํานาจหน่ึงก็ได แตตองมิใชอํานาจที่เหนือกวาอยางเด็ดขาด และอํานาจที่

อยูภายใต ก็จะตองมีมาตรการที่เปนหลักประกันในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของตนไดพอควร 

ประการที่สาม องคกรผูใชอํานาจทั้งสามอาจใชอํานาจขององคกรฝายอื่นได ไมจําเปนตองใชอํานาจใน

อํานาจของตนดังที่เคยเขาใจกันวา การแบงแยกอํานาจตองแบงโดยเด็ดขาด จะไปใชอํานาจของ

องคกรอื่นไมได ประการที่สี่ หลักการแบงแยกอํานาจน้ีเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนให

ปลอดจากการใชอํานาจโดยมิชอบขององคกรของรัฐที่ใชอํานาจทั้งสาม 

กลาวโดยสรุป ความหมายและสาระสําคัญของหลกัการแบงแยกอาํนาจ พอสรุปไดวา รัฐสมัย

ใหม (Modern State) มีฐานะเปนบุคคลอีกคนหน่ึงแยกตางหากจากปจเจกชนแตละคนซึ่งเปนราษฎร

หรือเปนพลเมืองของตน หรืออีกนัยหน่ึง มีความสามารถที่จะทรงสทิธิหรอืมีหนาที่ตางๆ ตามกฎหมาย

แยกตางหากจากปจเจกชนแตละคนที่เปนราษฎรหรือเปนพลเมืองของตน มีเจตนาของตนเองแยก

ตางหากจากเจตนาของปจเจกชนแตละคนที่เปนราษฎรหรือเปนพลเมืองของตน เปนตน และเห็นวา

รัฐเปนเจาของอํานาจการปกครองแผนดินที่เรียกวา อํานาจอธิปไตย รัฐแมจะมีฐานะเปนบุคคล แตก็

เปนบุคคลในแงนามธรรมหรือนิติบุคคลเทาน้ัน หาไดมีตัวตนและชีวิตจิตใจดังเชนบุคคลธรรมดาไม 

ดังน้ันรัฐจึงยอมไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยกระทําการตางๆ ทั้งสามประการน้ีแทนตนและในนาม

ของตน บุคคลธรรมดาที่ใชอํานาจอธิปไตยของรัฐแทนรัฐในนามของรัฐน้ี เรียกวาองคกรของรัฐ 
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องคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการใชอํานาจอธปิไตย 

 รัฐเปนเจาของอํานาจปกครองแผนดินที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย แตเน่ืองจากรัฐเปนนิติบุคคล 

รัฐจึงไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการไดดวย

ตนเอง รัฐจึงตองมีบุคคลธรรมดาคนหน่ึงหรอืคณะหน่ึงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการแทนตนและ

ในนามตน บุคคลที่ใชอํานาจแทนและในนามของรัฐน้ีเรียกวาองคกรของรัฐ 

เดือน บุนนาค (2520 : 16) ไดกลาวถึงการใชอํานาจอธิปไตยของรัฐไววา รัฐอาจใชอํานาจ

อธิปไตยของตนกระทําการตางๆ โดยทางองคกรเพียงองคกรเดียวก็ได เชน ในการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ บริหาร และ

ตุลาการ แตลําพังพระองคเดียว แตประวัติศาสตรทางการเมืองการปกครองไดแสดงใหเห็นอยูเสมอๆ 

วา เมื่อใดก็ตามที่การใชอํานาจอธิปไตยของรัฐรวมศูนยอยูที่คนๆ เดียว หรือคนคณะเดียว ไมวาคนๆ 

น้ัน หรือคนคณะน้ัน จะไดอํานาจมาโดยการแบงแยกอํานาจ การแตงต้ัง หรือการเลือกต้ังจากราษฎร

หรือพลเมืองก็ตาม ราษฎรหรือพลเมืองจะไมมีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะกระทําการตางๆ เพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพของตน ทั้งในทางกายภาพและจิตใจไดเลย ทั้งน้ี เพราะอํานาจทําใหผูถืออํานาจน้ันเสื่อมลง 

อํานาจเด็ดขาดย่ิงทําใหผูถืออํานาจน้ันเสื่อมลงอยางถึงที่สุด (All Power Trends To Corrupt, 

Absolute Power Corrupts Absolutely) กลาวคือ คนเราทุกคนเมื่อมีอํานาจแลวมักจะมัวเมาใน

อํานาจและมักใชอํานาจอยางสุดโตงเสมอ ดังน้ันถาหากอํานาจนิติบัญญัติกับอํานาจบริหารมารวมกัน

อยูในตัวบุคคลเดียวกันหรือองคกรเดียวกัน เสรีภาพจะไมมีเลย เพราะเปนที่นาหว่ันเกรงวาบุคคลหรือ

องคกรผูใชอํานาจทั้งสองน้ันจะตรากฎหมายที่มีลักษณะกดข่ีมาใช และจะใชกฎหมายน้ันบังคับอยาง

กดข่ี และย่ิงถาอํานาจพิพากษาไปรวมกับอํานาจบริหารแลว ผูพิพากษาก็จะมีอํานาจที่จะทําการบีบ

ค้ันไดเต็มที่ และก็ไมมีอะไรเหลือ จะสูญสิ้นไปหมด ถาบุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกันเปนผูใช

อํานาจทั้งสาม กฎหมายก็จะไมแนนอน การใชกฎหมายบังคับก็ผันแปรไปตามความประสงคของผูใช

อํานาจ และใครไมกระทําตามความประสงคน้ันผูมีอํานาจก็จะลงโทษตามความพอใจของตน 

กฎหมายก็เลื่อนลอย บานเมืองก็จะไมมีความสงบ 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2544 : 59) กลาวถึงการแยกองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยของรัฐไววา 

เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของราษฎรหรือของพลเมืองจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของผูปกครอง

แผนดิน รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไดบัญญัติจัดระเบียบการใชอํานาจอธิปไตยโดยวางอยู

บนพื้นฐานของการแบงแยกอํานาจ กลาวคือ มีการกระจายการใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติ

บัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการ ใหองคกรของรัฐตางองคกรเปนผูใชแยกตางหากจากกันแตละ

องคกร ตางก็ใชอํานาจอธิปไตยกระทําการตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายอยางเปนอิสระ ไมตองฟง

คําสั่งหรือคําบัญชาขององคกรอื่น และก็เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบันวาสังคมใดไมมีการ

ประกันเสรีภาพของปจเจกชนอีกทั้งไมมีการแบงแยกอํานาจ ในสังคมน้ันไมมีรัฐธรรมนูญ คําวา 

รัฐธรรมนูญ ในที่น้ีหมายความถึงรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย หรือรัฐธรรมนูญตามลัทธิรัฐธรรมนูญ

นิยม (Constitutionalism) อันเปนรัฐธรรมนูญที่จํากัดอํานาจของผูปกครองวาการแผนดินไมให
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ผูปกครองวาการแผนดินมีอํานาจมากเกินไปจนเปนอันตรายตอสิทธิเสรีภาพของราษฎรหรือพลเมือง

น่ันเอง  

ตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการแบงแยกอํานาจ (Separation of Power) น้ันไมได

หมายถึงการแบงอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอันหน่ึงอันเดียวแบงแยกมิได แตหมายถึง การแบงแยก

ลักษณะของการใชอํานาจอธิปไตย ไมใหการใชอํานาจอธิปไตยไปรวมศูนยอยูที่องคกรใดองคหน่ึง 

ดังน้ัน การแบงแยกอํานาจจึงหมายถึงกรแบงแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตย 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 112-114) ไดอธิบายถึงลักษณะองคกรที่มีหนาที่ใชอํานาจ

อธิปไตย โดยเริ่มจากประเด็น ปญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทั่วไปก็คือผูมีอํานาจปกครอง 

(อํานาจอธิปไตย) มักจะมีแนวโนมใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ โดยเฉพาะเหตุการณในยุคกลางของ

ยุโรปที่เรียกวายุคมืด (Dark Ages) หรือแมแตยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยในยุโรป การกดข่ี ครอบงํา

ดานความคิดความเช่ือจากอิทธิพลดานศาสนาคริสตในยุคน้ัน สรางความหวาดหว่ันและเปนทิฐิ

เบื้องหลังที่คนยุโรปในยุคน้ันหาทางหลุดพนจากอิทธิพลและอํานาจเหลาน้ัน เมื่อวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรมไดเจริญกาวหนาข้ึน นักคิดและนักวิทยาศาสตรสามารถพิสูจนหักลางความเช่ือด้ังเดิมได 

ในทางการเมืองก็เชนกัน ไดมีนักคิดนักปรัชญาที่พยายามเสนอแนวคิดใหมๆ ที่สงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญไดแก มงเตสกิเออ (Montesquieu) ไดเสนอแนวคิดเรื่องการแบง

และคานอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหารและฝายตุลาการ ในตอนน้ัน มงเตสกิเออ อธิบาย

เกี่ยวกับเสรีภาพวา 

“เมื่อใดอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารรวมอยูที่คนคนเดียวกันหรือองคกรเดียวกัน 

อิสรภาพยอมไมอาจมีได เพราะจะเกิดความหวาดกลัว เน่ืองจากกษัตริยหรือสภาเดียวกันอาจบัญญัติ

กฎหมายแบบทรราชย เชนเดียวกันอิสรภาพจะไมมีอยู ถาอํานาจตุลาการไมแยกออกจากอํานาจนิติ

บัญญัติ และบริหาร หากรวมอยูกับนิติบัญญัติ ชีวิตและอิสรภาพของคนในบังคับจะอยูภายใตการ

ควบคุมแบบพลการ เพราะตุลาการอาจประพฤติดวยวิธีรุนแรงและกดข่ี ทุกสิ่งทุกอยางจะถึงซึ่ง

อวสาน ถาหากคนหรือองคกรเดียวกัน ไมวาจะเปนชนช้ันสูงหรือประชาชนจะใชอํานาจทั้งสามเหลาน้ี 

คือ อํานาจบัญญัติกฎหมาย อํานาจบริหารนโยบายสาธารณะ อํานาจพิจารณาคดีของบุคคล” 

มงเตสกิเออ ไดอธิบายวาในทุกรัฐจะมีอํานาจอยู 3 อยาง คือ 

1.  อํานาจการออกกฎหมาย คือ อํานาจเกี่ยวกับการวางระเบียบบังคับทั่วไปในรัฐ กลาวคือ 

อํานาจนิติบัญญัติ น่ันเอง 

2.  อํานาจปฏิบัติการ ซึ่งข้ึนอยูกับกฎหมายมหาชน คือ อํานาจในการใชหรือบังคับการให

เปนไปตามกฎหมาย (อํานาจบริหาร) 

3.  อํานาจปฏิบัติการตางๆ ซึ่งข้ึนอยูกับกฎหมายแพง คือ อํานาจในการวินิจฉัยอรรถคดีซึ่ง

ตอมาก็คือ อํานาจตุลาการ 

ดิเรก ควรสมาคม (2553 : 120) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยไว พอสรุปไดวา 

ประชาธิปไตย เปนคํานาม แปลวาระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมาก
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เปนใหญ หรือความความวา ประโยชนที่ถูกตองของประชาชนเปนใหญ ประชาธิปไตยในฐานะของ

ระบอบการเมืองการปกครองไดถือกําเนิดข้ึนต้ังแตสมัยกรีก ซึ่งหมายถึงอํานาจหรือการปกครอง

ประชาธิปไตยในยุคกรีกน้ีเปนประชาธิปไตยทางตรง โดยการที่พลเมืองเอเธนสมีสิทธิเขาไปรวม

ประชุมในสภาประชาชน เพื่อพิจารณากิจการสาธารณะตางๆ ดวยตัวเองโดยไมตองผานตัวแทน 

เหมือนอยางระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม 

ดังน้ัน ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนหลักการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดแนว

ทางการปกครองของรัฐดวยตนเอง ในการพิจารณาความเปนประชาธิปไตยในสังคมใด อาจพิจารณา

ไดจาก 

1.  ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง หรือที่ เรียกวา อํานาจอธิปไตยเปนของ

ประชาชน 

2.  ประชาชนไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพไวในกฎหมายสูงสุด (รัฐธรรมนูญ) 

3.  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาศัยหลักเรื่องเสียงขางมาก เสียงสวนใหญที่ผาน

การคัดเลือก (เลือกต้ัง) จากประชาชน 

อยางไรก็ตาม ทั้งหมดน้ีเปนเพียงหลักการซึ่งแนวทางในการจัดทํารัฐธรรมนูญเทาน้ัน ในทาง

ปฏิบัติแลวผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญยอมนําเอาหลักการหรือทฤษฎีการแบงแยกอํานาจไปใชเปน

แนวทางในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงสถานการณทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ดํารงอยูใน

ประเทศของตน ดวยเหตุน้ีการแบงแยกอํานาจในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยแตละรัฐ จึงมี

สาระสําคัญ ทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกันออกไป สรุปไดดังน้ี 

1.  รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐจะบัญญัติใหแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตย

กระทําการทางตุลาการออกจากองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติและทางบริหาร 

ซึ่งรวมเรียกวา การใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางการเมืองอยางเครงครัด กลาวคือ 

 1.1  รัฐธรรมนูญมอบหมายใหองคกรตุลาการหรือศาลเปนผูใชอํานาจอธิปไตย

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีแตเพียงผูเดียว ไมเปดโอกาสใหองคกรอื่นรวมใชอํานาจน้ีกับศาล ในดาน

กลับกัน ศาลก็จะตองจํากัดตัวเองอยูแตเฉพาะกับการใชอํานาจอธิปไตยพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

เทาน้ัน รัฐธรรมนูญไมเปดโอกาสใหศาลรวมใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติและหรือทาง

บริหารกับองคกรอื่น 

 1.2  บุคคลที่เปนผูพิพากษาหรือตุลาการ จะดํารงตําแหนงเปนสมาชิกขององคกรอื่น 

เชน เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา รัฐมนตรี หรือเจาหนาที่ทางปกครอง ในเวลาเดียวกันกับที่

เปนผูพิพากษาไมได กลาวอีกนัยหน่ึง การเปนผูพิพากษาน้ันเปนลักษณะตองหาม มิใหไดรับแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงอื่น การแยกองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางตุลาการออกจากองคกรผูใช

อํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติและบริหารอยางเครงครัดเชนวาน้ี ยอมเปนหลักประกัน

ความเปนอิสระของศาล ทําใหศาลอยูในวิสัยที่จะพิจารณาพิพากษาอรรถคดีไดอยางปราศจากอคติ

ลําเอียง และไมตกอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม 
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2.  ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติและ

ทางบริหารน้ัน รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยมีบทบัญญัติแตกตางกัน ไดจําแนกระบอบรัฐบาล

โดยพิจารณาจากการจัดระเบียบการใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติและทางบริหาร

ออกเปน 3 ระบบ คือ ระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี 

กลาวโดยสรุป รัฐเปนเจาของอํานาจปกครองแผนดินที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย แตเน่ืองจาก

รัฐเปนนิติบุคคล รัฐจึงไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทาง

ตุลาการไดดวยตนเอง รัฐจึงตองมีบุคคลธรรมดาคนหน่ึงหรือคณะหน่ึงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยกระทํา

การแทนตนและในนามตน บุคคลที่ใชอํานาจแทนและในนามของรัฐน้ีเรียกวาองคกรของรัฐ 

ประกอบดวย รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

สรุป 

 อํานาจอธิปไตยเปนอํานาจสูงสุดในการปกครอง สามารถเกิดข้ึนไดในหลายรูปแบบ 

โดยทั่วไปอํานาจอธิปไตยมีลักษณะสําคัญคือ มีความเด็ดขาด เปนการทั่วไป ถาวรและแบงแยกมิได 

ดังน้ันอํานาจอธิปไตยในรัฐหน่ึงๆ จะมีความเปนหน่ึงเดียวที่เปนสิ่งที่ใหรัฐคงความเปนรัฐอยูได 

เพียงแตในทางปฏิบัติอาจมีการแยกองคกรผูใชอํานาจออกเปนสวนๆ เพื่อประโยชนในดานอื่นๆ เชน 

การถวงดุลและการตรวจสอบการใชอํานาจ การแบงหนาที่ เปนตน ในการน้ี อํานาจทางการเมือง

เหนือประชากรและเหนือดินแดน เปนองคประกอบพื้นฐานที่กอใหเกดิรัฐ อํานาจทางการเมืองน้ันเปน

ปรากฏการณตามธรรมชาติของมนุษยในสังคมซึ่งตองมีฝายหน่ึงที่เปนหัวหนาหรือผูปกครอง กับอีก

ฝายหน่ึงซึ่งเปนลูกนองหรือผูถูกปกครอง อํานาจทางการเมืองจะตองเปนอํานาจตามกฎหมายดวย 

กลาวคือ อํานาจดังกลาวจะตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว มิใชเปนเพียงการปกครองโดยอาศัย

กําลังทางกายภาพหรือกําลังอาวุธเทาน้ัน 

สําหรับผูทรงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยหรือที่เรียกวา รัฏฐาธิปตย น้ัน มีแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ

และสอดคลองกับปจจุบัน มีสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนและ

แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ โดยที่แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มีความเช่ือและ

ใหความสําคัญในปจเจกชนที่ยอมมารวมตัวกันเปนรัฐ และอํานาจเหลาน้ียังคงมีอยูที่ประชาชน สวน

แนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ใหความสําคัญกับการเปนองครวม ในลักษณะที่เมื่อประชาชน

รวมกันเปนชาติ ดังน้ัน อํานาจอธิปไตยจะมิไดอยูที่ประชาชนแตละคน แตจะอยูที่ชาติ 

รัฐเปนเจาของอํานาจปกครองแผนดินที่เรียกวาอํานาจอธิปไตย แตเน่ืองจากรัฐเปนนิติบุคคล 

รัฐจึงไมสามารถใชอํานาจอธิปไตยกระทําการทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร และทางตุลาการไดดวย

ตนเอง รัฐจึงตองมีบุคคลธรรมดาคนหน่ึงหรอืคณะหน่ึงเปนผูใชอํานาจอธิปไตยกระทําการแทนตนและ

ในนามตน บุคคลที่ใชอํานาจแทนและในนามของรัฐน้ีเรียกวาองคกรของรัฐ โดยการแบงแยกอํานาจ

เปนอยางไมเครงครัด ซึ่งมีอิทธิพลตอการต้ังระบบการเมืองที่เรียกวาระบบรัฐสภาข้ึนในอังกฤษ และ

โดยการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัด ซึ่งมีอิทธิพลตอการต้ังระบบการเมืองที่ เรียกวาระบบ
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ประธานาธิบดีข้ึนในสหรัฐอเมริกา สําหรับในรัฐที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอํานาจ

อธิปไตยเปนของประชาชนมักนําหลักการแบงแยกอํานาจมาใช เพื่อไมใหอํานาจอธิปไตยของรัฐถูก

นําไปใชโดยบุคคลหรือองคกรใดองคกรหน่ึง โดยแบงองคกรผูใชอํานาจออกเปน ฝายนิติบัญญัติ 

(รัฐสภา) ฝายบริหาร (รัฐบาล) และฝายตุลาการ (ศาล) เพื่อใหการใชอํานาจภายในรัฐมีการควบคุม

และตรวจสอบซึ่งกันและกัน  
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงอธิบายความเปนมาและความหมายของอํานาจอธิปไตย 

2. อํานาจอธิปไตยมลีักษณะทีส่ําคัญอยางไร 

3. จงอธิบายถึงที่มาของอํานาจอธิปไตยตามทฤษฎีสัญญาประชาคม 

4. ประเภทของอํานาจอธิปไตยมีกีป่ระเภท จงอธิบาย 

5. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกบัรัฏฐาธิปตย 

6. ลักษณะการแสดงออกซึง่อํานาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย มี

อะไรบาง 

7. จงอธิบายหลกัการแบงแยกอํานาจอธิปไตยตามแนวคิดของมองเตสกเิออ 

8. จงเปรียบเทียบความแตกตางของแนวคิดความเกี่ยวกับการใชอํานาจของประชาชนใน

ฐานะเจาของอํานาจอธิปไตย ตามแนวคิดของล็อคและมงเตสกิเออ 

9. จงอธิบายถึงขอดีในการใชสิทธิเลือกต้ังตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 3  

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง เปนการศึกษาถึงกฎเกณฑอันเกี่ยวกับการปกครองประเทศ 

มีขอบเขตกวางเกินขอบเขตของทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญและตัวบทรัฐธรรมนูญ เพราะบทบัญญัติ

ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองมิไดปรากฏอยูแตในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน หากปรากฏอยูใน

บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบตางๆ ตลอดจนจารีตประเพณี 

ต้ังแตประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2475 เปนตนมา ไดมีการนําเอารัฐธรรมนูญมาใชเปนหลักในการ

ปกครองประเทศ โดยที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการกําหนดรูปแบบ สถาบันและวิธีในการ

ปกครองประเทศ รวมถึงการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ดังน้ัน การศึกษาเรียนรูเพื่อทําความเขาใจ 

รวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการ

เปนอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม 

ในบทน้ีจะกลาวถึง ความหมายของรัฐธรรมนูญ ลักษณะของรัฐธรรมนูญ ความสําคัญของ

รัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ หลักรัฐธรรมนูญนิยม และความสัมพันธของรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมืองกับวิชาอื่น 

ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐทุกรัฐจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ี เปนเพราะผูปกครองในนิติรัฐจะใชอํานาจไดก็ตอเมื่อ

ไดรับมอบหมายแตงต้ัง มิใชเพราะอาศัยคุณสมบัติที่เปนของตนโดยเฉพาะ ในฐานะที่เปนบอเกิดของ

ระบบกฎหมายของรัฐ รัฐธรรมนูญอยูในลําดับสูงสุดของลําดับช้ันของกฎเกณฑทางกฎหมาย ซึ่ง

รัฐธรรมนูญมอบอํานาจทางกฎหมายใหแกกฎเกณฑดังกลาว ในฐานะที่เปนบอเกิดของความชอบ

ธรรมของอํานาจ รัฐธรรมนูญเปนการกําหนดกติกาที่สําคัญของการเลนเมืองภายในรัฐ การใหนิยาม

ตามคําของรัฐธรรมนูญขางตนเปนความหมายคอนขางที่จะกวางและยังสรางความเขาใจที่ไมเพียงพอ 

ดังน้ันจึงขอยกแนวคิดของความหมายของคําวา รัฐธรรมนูญ จากนักวิชาการหลายๆ ทาน 

รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 987) ใหความหมายไววา

รัฐธรรมนูญ (constitution) หมายถึง บทกฎหมายหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ 

กําหนดรูปแบบและระบอบการปกครองประเทศ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชน อํานาจ

หนาที่ขององคกร และความสัมพันธระหวางองคกร 

หยุด แสงอุทัย (2538 : 39) กลาววา รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายที่กําหนดระเบียบแหง

อํานาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธระหวางอํานาจเหลาน้ีตอกันและกัน 
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มานิตย จุมปา (2546 : 55) ใหความหมายรัฐธรรมนูญวา เปนกฎหมายที่กําหนดโครงสราง

กลไกพื้นฐานในการปกครองประเทศ และรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังน้ัน 

รัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายที่วางระเบียบการปกครองของรัฐทั้งหมด 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 74-75) กลาวไววา คําวา รัฐธรรมนูญ เปนคําที่แปลมาจากคําวา 

Constitution เปนศัพทบัญญัติโดยกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ (หมอมเจาวรรณไวยากร) เริ่ม

นํามาใชเมื่อดําเนินการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2475) โดยตามศัพท รัฐธรรมนูญ

แปลวาระเบียบอํานาจหนาที่ในการปกครองแผนดิน ซึ่งมาจากการพิจารณาความหมายของคําวา

รัฐธรรมนูญ ที่มาจากรัฐแปลวาการปกครองแผนดิน และธรรมนูญแปลวาระเบียบอํานาจหนาที่  

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 75) ยังไดอางถึง กมล ทองธรรมชาติ ไววา รัฐธรรมนูญ คือ 

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งกําหนดรูปแบบและหลักการปกครองตลอดจนวิธีการ

ดําเนินการปกครองไวอยางเปนระเบียบ รวมทั้งกําหนดหนาที่ของประชาชนที่พึงกระทําตอรัฐ กับ

รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐจะละเมิดมิไดไวดวย 

กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 126) กลาววา หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนม

ยงค) อธิบายวา กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผนดินเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจ

สูงสุดในแผนดินทั้งหลาย และวิธีดําเนินการทั่วไปแหงอํานาจเหลาน้ี หรือจะกลาวอีกอยางหน่ึงวา

กฎหมายธรรมนูญการปกครองวางหลักทั่วไปแหงอํานาจสูงสุดในประเทศ 

จักษ พันธชูเพชร (2557 : 55) สรุปไววา รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ โดยจะกําหนดรูปแบบ หลักการ และวิธีการดําเนินการปกครอง รวมทั้งสิทธิหนาที่ที่

รัฐมีตอประชาชนและประชาชนมีตอรัฐ 

ดังกลาวมา สรุปไดวา รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่ได

กําหนดถึงระเบียบของอํานาจสูงสุดและการใชอํานาจเหลาน้ัน โดยกําหนดองคการทางการเมือง 

รูปแบบ หลักการ และวิธีการดําเนินการปกครอง การควบคุมอํานาจการปกครอง รวมทั้งกําหนดสิทธิ

หนาที่ของรัฐตอประชาชน และหนาที่ที่ประชาชนพึงมีตอรัฐ 

ความแตกตางระหวางรัฐธรรมนญูกับกฎหมายรัฐธรรมนญู 

 จากความหมายของรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายฉบับหน่ึงซึ่งเปน

กฎหมายสูงสุดที่ไดวางระเบียบอํานาจการปกครองภายในรัฐ ยังมีอีกคําหน่ึงที่มีความใกลเคียงกันและ

มีการใชที่สับสน คือคําวา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” โดยทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง สาขาหน่ึง

ของวิชากฎหมายมหาชน ที่จะศึกษาถึงตัวบทรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร ศึกษาถึงจารีต

ประเพณีที่รับรูในการปฏิบัติที่เคยเปนมา อันเกี่ยวกับรัฐบาลและรัฐสภา รวมถึงศึกษาถึงบทบัญญัติ

ของกฎหมายทั้งหลายที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

การใชรัฐธรรมนูญ  
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กฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญเปนคําที่สรางปญหาและความสับสนใหแกผูศึกษาอยู

พอสมควร เพราะในหลายครั้งกอใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนสิ่งเดียวกัน มีความหมายเหมือนกัน ซึ่ง

ในความเปนจริงทางวิชาการหาไดเปนเชนน้ันไม นักวิชาการหลายไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง

กฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญ รายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

ไพโรจน ชัยนาม (2524 : 66) บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2537 : 20) และ จักษ พันธชูเพชร 

(2557 : 53) กลาวถึงความแตกตางของกฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรม โดยสรุปไดวา กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Law หรือ Law of Constitution) หมายถึงกฎหมายในสาขามหาชนที่

วางระเบียบเกี่ยวกับสถาบันการเมอืง (Institutions Politiques) ของรัฐ โดยกําหนดโครงสรางของรัฐ 

ระบอบการปกครอง การใชอํานาจอธิปไตย และการดําเนินงานของสถาบันสูงสุดของรัฐที่ใชอํานาจ

อธิปไตย กลาวคือ เปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการปกครองหรือระบอบการเมืองของรัฐ เชน วาง

ระเบียบเกี่ยวกับการไดมาและสิ้นสุดลงของบุคลผูดํารงตําแหนงประมุขของรัฐ วางระเบียบเกี่ยวกับ

สถาบันบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ถึงคุณสมบัติของบุคคลผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี วิธีการและข้ันตอน

ของการไดมาและสิ้นสุดสภาพของรัฐมนตรีและอํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรี เปนตน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนกฎหมายหลักในการกําหนดระเบียบแบบแผนในการจัดอํานาจ

และองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยของรัฐ ครอบคลุมถึงการจัดองคกร การดําเนินการ อํานาจหนาที่ และ

ความสัมพันธระหวางองคกรดังกลาวตอกันและตอประชาชน ซึ่งโดยปกติแลวแมเน้ือหาสาระหลักของ

กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยสวนใหญจะปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ (Constitution) เปนหลัก แตยังมี

ปรากฏในกฎหมายอื่นอีก ไมวาจะเปนกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ คําพิพากษาของศาล หรือรวมไป

ถึงจารีตประเพณีอันเปนธรรมเนียมปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิธีทางปกครองหรือระบบ

การเมืองของประเทศอีกดวย 

จึงกลาวไดวา กฎหมายรัฐธรรมนูญมีขอบเขตกวางกวารัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมาย

รัฐธรรมนูญมีความหมายครอบคลุมไปถึงกฎเกณฑอื่นทั้งที่เปนกฎหมายลายลักษณอักษรและไมเปน

ลายลักษณอักษร ตัวอยางของกฎหมายที่ไมถูกรวมอยูในรัฐธรรมนูญดวย คือ กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนหมายที่ขยายรัฐธรรมนูญในรายละเอียด อาทิ กฎหมายรัฐสภา กฎหมายเลือกต้ัง 

กฎหมายวิธีพิจารณาความของตุลาการรัฐธรรมนูญ เปนตน นอกจากน้ันกฎหมายรัฐธรรมนูญยัง

ประกอบดวยกฎเกณฑที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติ จารีตประเพณี หรือแมแตคําพิพากษาของศาลใน

กฎหมายมหาชน เชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือตุลาการศาลปกครองอีกดวย 

หลวงประดิษฐมนูธรรม (2513: 41) กลาวถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญไววา อยางไรก็ตาม การที่

กฎหมายรัฐธรรมนูญแตละฉบับจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองสถาบันใดบาง หรือมี

ขอบัญญัติครอบคลุมมากนอยเพียงใดน้ัน ก็ข้ึนอยูกับเจตนารมณของกฎหมายรัฐธรรมนูญในแตละ

ฉบับ มิไดเปนขอกําหนดที่ตายตัวแตอยางใดวากฎหมายรัฐธรรมนูญจะตองมีรูปแบบอยางไร หรือ

เน้ือหาสาระจะตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด สถาบันใด และภายในขอบเขตแคไหน เพราะ

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงระเบียบแหงอํานาจสูงสุดในแผนดินทั้งหลาย และ
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วิธีดําเนินการทั่วไปแหงอํานาจเหลาน้ี หรือจะกลาวอีกอยางหน่ึงก็คือ เปนกฎหมายที่วางหลักทั่วไป

แหงอํานาจสูงสุดในประเทศ 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 4-5) กลาวถึงความแตกตางระหวางกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

รัฐธรรมนูญวา กฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญ ไมไดเปนสิ่งที่มีความหมายอยางเดียวกัน 

กลาวคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญมีความหมายที่กวางกวารัฐธรรมนูญ โดยมิไดหมายความถึงบทบญัญัติที่

มีอยูในรัฐธรรมนูญเทาน้ัน ยังมีความหมายครอบคลุมถึงตัวบทรัฐธรรมนูญ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร

และจารีตประเพณี รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหลายที่ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 

และเกี่ยวของโดยตรงกับการใชรัฐธรรมนูญ เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือแมแตคําพิพากษา

ของศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ เปนตน กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงหมายถึง กฎหมายมหาชน

สาขาหน่ึง ที่มีวัตถุประสงคในการวางระเบียบของอํานาการปกครองรัฐในทางการเมือง การใชอํานาจ

อธิปไตยของรัฐ สวนรัฐธรรมนูญหมายถึงบทบัญญัติที่อยูในรัฐธรรมนูญ กรณีของประเทศไทยจะ

หมายถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนตน โดยคําวารัฐธรรมนูญเปนช่ือเฉพาะของกฎหมาย

ประเภทหน่ึงเชนเดียวกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด ซึ่งเปนคําที่แสดงถึงความเปนกฎหมาย

ในตัวอยูแลว โดยไมตองมีคําวากฎหมายนําหนาอีก  

วิษณุ เครืองาม (2545 : 105) และ จักษ พันธชูเพชร (2557 : 59) ไดอธิบายเปรียบเทียบให

เห็นความแตกตางและความเหมือนของกฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญไวในลักษณะคลายกันไว

วา ถาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนเอกเทศสัญญาแลว รัฐธรรมนูญก็จะเปนเพียงกฎหมายเชา

ซื้อ เชาทรัพย คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเอกเทศสัญญาเทาน้ัน 

โดยนัยแหงความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนคําที่กวางกวารัฐธรรมนูญ เพราะ

กฎหมายรัฐธรรมนูญรวมความไปถึงรัฐธรรมนูญดวย ทั้งรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปน

ลายลักษณอักษร เชน กฎเกณฑการปกครองของประเทศอังกฤษ นอกจากน้ียังหมายรวมไปถึง

กฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวกับสถาบันการเมืองใดสถาบันการเมืองหน่ึงดวย เชน กฎมณเฑียรบาลวา

ดวยการสืบสันตติวงศของสถาบันพระมหากษัตริย กฎหมายวาดวยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เปนตน 

หากนํารัฐธรรมนูญซึ่งเปนช่ือเฉพาะของกฎหมายเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ พระราช

กําหนด หรือพระราชกฤษฎีกา มาเปรียบเทียบกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนช่ือรวมใชเรียกกฎหมาย

ตางๆ ที่บัญญัติเกี่ยวกับสถาบันการเมือง จะพบวามีสวนที่เหมือนกันคือ กฎหมายทั้งสองประเภทเปน

กฎหมายมหาชนและเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติวางระเบียบเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเชนกัน 

เพียงแตวารัฐธรรมนูญมักจะกําหนดรายละเอียดมากกวา สวนที่ตางกันก็คือรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย

ลายลักษณอักษร แตกฎหมายรัฐธรรมนูญมทีั้งสวนที่เปนลายลกัษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร 

ซึ่งเมื่อกลาวโดยสรุปก็คือ ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญไมวาจะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร

หรือไมเปนลายลักษณอักษรก็ตาม ประเทศน้ันยอมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปนหน่ึง

ในกฎหมายหลายประเภทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตประเทศใดมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประเทศน้ัน
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อาจไมมีรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษร ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ ที่มีการใชกฎเกณฑการ

ปกครองประเทศในรูปแบบที่ไมมีตัวบทกฎหมายที่เปนรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร 

ดังน้ันจึงสามารถสรปุไดวา กฎหมายรัฐธรรมนูญน้ันเปนเรือ่งของหลกัการที่มีความหมายกวาง

กวารัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐธรรมนูญน้ันเปนเพียงสาขาหน่ึงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะในการศึกษา

กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเปนการศึกษาถึงหลักเกณฑ แนวคิด และทฤษฎี ซึ่งทั้งน้ีอาจนําบทบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือรัฐธรรมนูญของตางประเทศ หรือแมกระทั่งคําพิพากษาของ

ศาลในทางมหาชนมาศึกษาประกอบคําอธิบาย โดยมิไดมุงเนนที่จะศึกษาเฉพาะตัวบทของรัฐธรรมนูญ

แตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน 

จากแนวคิดขางตน สามารถสรุปใหเห็นขอแตกตางของคําวารัฐธรรมนูญกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสาขาหน่ึงของกฎหมายมหาชน โดยอาจอยู

ในรูปแบบของกลุมกฎหมาย หลักการหรือทฤษฎีตางๆ ที่มีการวางระเบียบการปกครองรัฐในทาง

การเมือง สวนรัฐธรรมนูญมุงหมายเฉพาะกฎหมายฉบับหน่ึงที่มีลําดับช้ันเปนกฎหมายสูงสุด ดังน้ัน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปนการศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองตางๆ ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีทา

รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

ลักษณะของรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด เปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑวาดวยการปกครองประเทศ 

เปนกฎหมายที่กอต้ังสถาบันทางการเมือง  

มานิตย จุมปา (2556 : 2-4) ไดระบุใหชัดเจนย่ิงข้ึนถึงลักษณะของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีลักษณะ

สําคัญโดยสรุปดังตอไปน้ี 

1.  รัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในขณะน้ันๆ เมื่อพิจารณาในทาง

ศักด์ิหรือลําดับช้ันของกฎหมายแลว ชนิดของกฎหมายมีมากมายหลายชนิด และมีช่ือเรียกตางๆ กัน 

เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวง เปนตน ในทางทฤษฎีกฎหมายน้ัน กฎหมายแตละ

ชนิดมีศักด์ิแหงกฎหมายแตกตางกันเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ โดยปกติกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิ

กฎหมายตํ่ากวาจะขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มีลําดับศักด์ิสูงกวามิได การเรียงลําดับศักด์ิกฎหมายจาก

สูงไปตํ่ามี ดังน้ี คือ กฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร และกฎหมายที่

ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกฎหมายที่ออกโดยฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวย รัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหารจะประกอบดวย 

พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะ

ประกอบดวย ขอบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติ ขอบังคับตําบล เปนตน ในกรณีกฎหมายที่ออกโดยฝาย

นิติบัญญัติน้ัน รัฐธรรมนูญจะมีลําดับศักด์ิแหงกฎหมายสูงสุด 

สําหรับเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดน้ัน ถาอธิบายในเชิงอุดมการณการทางการเมือง

แบบประชาธิปไตย กลาวไดวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดเพราะรัฐธรรมนูญเปนสัญญาประชาคม 
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ที่สมาชิกในสังคมทุกคนรวมตกลงกันสรางข้ึนมาเปนกฎเกณฑในการปกครองสังคมน้ันๆ ในอีกแงหน่ึง 

เมื่อพิจารณากระบวนการในการตรารัฐธรรมนูญน้ัน รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดเพราะ

กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญตางไปจากกฎหมายทั่วไปที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา การจัดทํา

รัฐธรรมนูญจะมีกระบวนการพิเศษที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมไมโดยตรงก็โดยออม เชน 

ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ โดยใน

การรางรัฐธรรมนูญน้ัน สภารางรัฐธรรมนูญตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนประกอบการยกราง

รัฐธรรมนูญ นอกจากน้ันอาจมีการจัดใหมีการลงคะแนนออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบ

รัฐธรรมนูญน้ันโดยประชาชน 

ในอีกแงหน่ึงเมื่อพิจารณาถึงที่มาของอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุด เพราะอํานาจในการกอต้ังองคกรทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมือง ที่จัดใหมี

รัฐธรรมนูญน้ัน สูงสุดมีอยูกอนมีรัฐธรรมนูญ ไมมีกฎเกณฑทางกฎหมายใดๆ อยูเหนือและผูกมัด

อํานาจในการตอต้ังระบบกฎหมายและสถาบันทางการเมืองอยูเลย อํานาจในการกอต้ังสถาบันทาง

การเมืองและใหกําเนิดรัฐธรรมนูญจึงเปนที่มาโดยตรงของรัฐธรรมนูญ และเปนผูสรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนแลวรัฐธรรมนูญก็สรางสถาบันทางการเมืองโดยมอบใหใชอํานาจตางๆ ไมวาจะ

เปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการ 

ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จะสงผลที่สําคัญ 2 ประการ ในระบบกฎหมาย 

ไดแก  

ประการแรก กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได หาก

กฎหมายอื่นใดในระบบขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ขัดหรือแยงน้ันจะใชบังคับไมได ดังจะ

เห็นไดวารัฐธรรมนูญจะมีการกําหนดสถานะความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวในบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดไวในมาตรา 6 วรรคสองวา 

“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

บัญญัติไวในมาตรา 6 วา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ 

หรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี บทบัญญัติน้ันเปนอันใชบังคับมิได” 

ประการท่ีสอง การแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญกระทําไดยากและดวยวิธีการที่พิเศษย่ิงกวาการ

แกไขกฎหมายอื่นๆ เชน ในสหรัฐอเมริกา การแกไขรัฐบัญญัติอันเปนกฎหมายทั่วไปในระดับสหรัฐน้ัน

กระทําโดยการเสนอของสมาชิกรัฐสภาและพิจารณาโดยสมาชิกรัฐสภา และประธานาธิบดีเปนผูลง

นามประกาศใช โดยมิจําตองใหมลรัฐใหความเห็นชอบ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ

กําหนดวิธีการไวเปนพิเศษซึ่งกระทาํไดยากกวาแกไขรัฐบัญญัติ โดยผูมีสิทธิเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญไดแกสมาชิก 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งสองสภา คือ สมาชิกของสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกของวุฒิสภา หรือมลรัฐจํานวน 2 ใน 3 ของจํานวนมลรัฐทั้งหมด และเมื่อพิจารณาใหมีการ

แกไขแลว จะตองสงไปให มลรัฐใหสัตยาบัน โดยตองไดรับเสียงใหสัตยาบันจํานวน 3 ใน 4 ของ

จํานวนมลรัฐทั้งหมด 
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2.  ลักษณะของรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายลายลักษณอักษร มีช่ือหรือศัพทใชเรียกใหเห็นตาง

จากกฎหมายธรรมดาอื่น เชน ประเทศไทย บางชวงเวลาเรียกวา ธรรมนูญการปกครอง หรือ บางชวง

บางเวลาเรียกวา รัฐธรรมนูญ เปนตน 

3.  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ จะมีลักษณะการเขียนอยาง

กวางๆ กลาวเฉพาะในเรื่องของหลักการเทาน้ัน สวนรายละเอียดมักจะมีกฎหมายอื่นๆ มาบัญญัติ

รองรับอีกช้ันหน่ึง ในแงน้ีจึงสามารถกลาวไดวารัฐธรรมนูญเปนที่มาของกฎหมายตางๆ ภายในรัฐ เชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะกลาวถึงหลักการกวางๆ ในเรื่องการเลือกต้ัง 

สําหรับในรายละเอียดจะมีบทบัญญัติใหมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากําหนด

รายละเอียดอีกครั้งหน่ึง เปนตน ในการที่รัฐธรรมนูญจะกลาวเฉพาะเรื่องหลักการน้ันเปนเรื่องที่มี

ความจําเปน เพราะถาใหรัฐธรรมนูญ     มีบทบัญญัติถึงรายละเอียดในเรื่องตางๆ ดวน จะทําให

รัฐธรรมนูญมีเน้ือหามากเกินไป เกิดความเทอะทะ ไมเหมาะแกการเรียนรู สวนการที่รัฐธรรมนูญเปน

ที่มาของกฎหมายตางๆ ภายในรัฐ เปนไปโดยภาพกวางที่กฎหมายตางๆ จะไมขัดหรือแยงกับ

รัฐธรรมนูญ 

4.  สาระของรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดกฎเกณฑวาดวยการปกครองประเทศ ซึ่งจะ

มีการกําหนดหลักการสําคัญในการปกครองประเทศในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

 4.1  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดระบอบการปกครองและกติกาทางการเมือง

ของรัฐหรือประเทศวาจะปกครองในระบอบใด เชน เปนประชาธิปไตย สังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต 

เปนตน นอกจากน้ียังรวมถึงการกําหนดโครงสรางของรัฐ  

 4.2  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดองคกรที่เปนผูใชอํานาจรัฐ รัฐธรรมนูญของ

ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสวนใหญ จะบัญญัติรับรองหลักการแบงแยกอํานาจ 3 

ฝาย คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ

ตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน มิใหองคกรหน่ึงองคกรใดใชอํานาจตามอําเภอใจ ซึ่ง

โดยทั่วไป อํานาจในการตรากฎหมายเปนอาํนาจของฝายนิติบัญญัติ แตอาจมีการใหอํานาจในการตรา

กฎหมายแกฝายบริหารในบางเรื่อง อํานาจในการบริหารประเทศเปนอํานาจของฝายบริหาร และ

อํานาจในการวินิจฉัยคดีทั้งปวงเปนอํานาจของฝายตุลาการ  

 4.3  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการเขาสูตําแหนง การสิ้นสุด 

ตลอดจนความสัมพันธของการใชอํานาจขององคกรตางๆ รัฐธรรมนูญบัญญัติถึงหลักเกณฑตางๆ ที่

เกี่ยวกับข้ันตอนของการดํารงตําแหนงวามีวิธีการในการดํารงตําแหนงองคกรตางๆ ของรัฐเปนอยางไร 

เชน ตาย ลาออก ยุบสภา หรือการถูกถอดถอน เปนตน  

 4.4  รัฐธรรมนูญกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐในเรื่องตางๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคงแหงชาติ ความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ  
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 4.5  รัฐธรรมนูญของรัฐตางๆ ในปจจุบันโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองโดยระบอบ

ประชาธิปไตยมักจะมีสาระสําคัญประการหน่ึง คือ การไมละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน โดยให

ความเสมอภาคในทางกฎหมายและการคุมครองที่เทาเทียมกัน 

จักษ พันธชูเพชร (2557 : 57) ไดกลาวถึงลักษณะพิเศษสําคัญของรัฐธรรมนูญในฐานะเปน

กฎหมายสูงสุดและเปนกฎหมายที่กําหนดระเบียบแบบแผนการปกครองประเทศ 4 ประการที่

แตกตางจากกฎหมายทั่วไป ดังน้ี 

1.  เปนกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายทั้งปวง 

2.  เปนกฎหมายที่กําหนดหลักการและวิธีการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 

3.  เปนกฎหมายที่กําหนดหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

4.  เปนกฎหมายหลักทําใหการใชบังคับ เปลี่ยนแปลงแกไข และตีความมีลักษณะแตกตาง

ไปจากกฎหมายธรรมดา 

โกวิท วงศสุรวัฒน (2546 : 85-86) บุญฤทธ์ิ เพ็ชรวิศิษฐ (2554 : 69) และ ณัฐกร วิทิตา-

นนท (2553 : 108) ไดกลาวถึงลักษณะที่ดีของรัฐธรรมนูญวามีลักษณะสําคัญ 5 ประการ ดังน้ี คือ 

1.  รัฐธรรมนูญที่ดีควรมีขอความที่ชัดเจนแนนอน เพื่อจะใหเขาใจไดงาย จะตองใชถอยคําที่

เลือกสรรมาแลววามีความหมายที่แนนอนที่สุด 

2.  รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะมีการบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวอยางชัดเจน

แนนอน รวมทั้งการคุมครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนอีกดวย เพื่อที่จะเปนหลกัประกนัสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน ปองกันมิใหรัฐหรือเอกชนมากดข่ีบังคับได 

3.  รัฐธรรมนูญที่ดีตองครอบคลุมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองของรัฐไวอยางครบถวน 

กลาวคือ รัฐธรรมนูญควรจะมีบทบัญญัติถึงการใชอํานาจอธิปไตย การแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย 

ความสัมพันธขององคการที่ใชอํานาจอธิปไตยและสถาบันทางการเมืองของรัฐ การกําหนดวิธีการ

เปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญ 

4.  รัฐธรรมนูญที่ดีไมควรยาวเกินไป เพราะรัฐธรรมนูญทีดี่ควรจะมีบทบัญญัติเพียงหลักการ

จัดรูปการปกครองของรัฐที่สําคัญและจําเปนเทาน้ัน บทบัญญัติที่ละเอียดฟุมเฟอยเกินไปมากไม

เหมาะสมกับสถานการณ จะทําใหเกิดมีการแกไขบอยจนเกินไป สําหรับรายละเอียดปลีกยอยของการ

ปกครองประเทศน้ัน ควรเปนหนาที่ขององคกรฝายนิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายมาเสริมในภายหลัง 

มิใชเรื่องที่ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 

5.  รัฐธรรมนูญที่ ดีควรมีการกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้ึนไว  เพราะ

รัฐธรรมนูญที่ดีตองมีความยืดหยุนเหมาะสมกับกาลสมัย เมื่อสถานการณตางๆ เปลี่ยนแปลงไป 

บทบัญญัติเดิมในรัฐธรรมนูญก็ควรตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม นอกจากน้ีการที่มีวิธีการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ัน เปนการปองกันการลมลางหรือแกไขรัฐธรรมนูญโดยการใชกําลัง ในลักษณะ

ของการปฏิวัติหรือรัฐประหารข้ึนเพื่อที่จะแกไขรัฐธรรมนูญ 
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กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญมีลักษณะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในขณะน้ันๆ ซึ่งสงผลให

กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได หากมีกฎหมายอื่นใดในระบบ

กฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ขัดหรือแยงน้ันจะใชบังคับมิได รวมถึงการเปน

กฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมจะตองกระทําดวยวิธีที่พิเศษกวาการแกไขกฎหมายอื่นๆ โดยสวนใหญใน

ประเทศตางๆ จะใชรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เปนกฎหมายลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนหลักในการ

ปกครองประเทศ มีลักษณะการเขียนอยางกวางๆ โดยกลาวเฉพาะหลักการเทาน้ัน สวนรายละเอียด

มักจะมีกฎหมายอื่นๆ มาบัญญัติรองรับอกีช้ันหน่ึง ซึ่งกลาวสรุปไดวารัฐธรรมนูญที่ดี คือ รัฐธรรมนูญที่

เหมาะสมกับสภาพอันแทจริงของรัฐ กลาวคือ เพื่อผลประโยชนตอประชาชน เปนสวนรวมและชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของเอกชนแตละบุคคล 

ความสําคัญของรัฐธรรมนญู 

 รัฐธรรมนูญเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกประเทศหรือไม หรือเปนไปไดไหมที่รัฐจะสามารถดํารง

อยูไดโดยปราศจากรัฐธรรมนูญ กลาวไดวา คงเปนไปไมไดสําหรับในสถานการณปจจุบัน เพราะในทุก

ระบอบการปกครองจะตองมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรัฐกับ

ประชาชน ทั้งในแงสิทธิที่สามารถปฏิบัติไดและหนาที่ที่พึงปฏิบั ติ เชน ในระบอบประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญจะจํากัดอํานาจรัฐไมใหลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินไป ดังจะเห็นไดจาก

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ตองมีขอบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปนการคุมครอง

ไมใหรัฐเขามาลิดรอนหรือลวงละเมิดได แตทั้งน้ีก็จะตองมีบทบัญญัติที่กลาวถึงหนาที่ที่ควรรับผิดชอบ

และขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเชนกัน ในระบอบประชาธิปไตย แมวารัฐบาลจะมี

การผลัดเปลี่ยนกันเขามาทําหนาที่บริหารประเทศ แตก็ตองอยูภายใตกรอบตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

ไว  

เชาวนะ ไตรมาศ (2546 : 4) ไดกลาวถึงความจําเปนหรือเหตุผลที่รัฐทุกรัฐจําเปนตองมี

รัฐธรรมนูญเปนหลักในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่เกิดใหม ไมวาจะเปนการ

ไดรับเอกราชใหม หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบอบใหม อันเปนการพัฒนาการทาง

การเมือง โดยสรุปไดดังน้ี 

1.  เพื่อแสดงถึงแหลงที่มาของอํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจอธิปไตย ซึ่งถือวามี

ความสําคัญย่ิงตอประเทศที่เกิดใหม เพราะการไดเปนประเทศเอกราชจะมีความสมบูรณก็ตอเมื่อรัฐ

ไดรับอํานาจอธิปไตยทางการเมืองดวย การแสดงถึงที่มาของอํานาจอธิปไตยและการใชอํานาจ

อธิปไตยเปนสิ่งที่รัฐธรรมนูญตองบัญญัติไวใหชัดเจน เพื่อแสดงความเกี่ยวพันระหวางรัฐกับประชาชน 

รวมถึงขอบเขตของสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย 

2.  เพื่อแสดงฐานะของรัฐในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ การที่รัฐมีรัฐธรรมนูญ

ของตนเองเปนการแสดงถึงความเปนเอกราชของรัฐน้ันอันพึงไดรับการยอมรับจากรัฐอื่น 
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3.  เพื่อเปนสัญลักษณแสดงถึงพัฒนาการทางการเมืองของรัฐ อันเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงสําหรับ

รัฐที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยสูระบอบประชาธิปไตย

หรือเผด็จการ 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 9-10) ไดกลาวถึงความสําคัญของรัฐธรรมนูญโดยสรุปไววา 

รัฐธรรมนูญเปรียบเหมือนกติกาที่จะใชในการปกครองประเทศ เปนหลักการวาจะไมมีรัฐบาลใด

สามารถออกกฎหมายมาลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 64) ไดอธิบายวา รัฐทุกรัฐจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเพราะ

ผูปกครองในนิติรัฐจะใชอํานาจไดก็ตอเมือ่ไดรับการมอบหมายแตงต้ัง มิใชเพราะอาศัยคุณสมบัติที่เปน

ของตนโดยเฉพาะ ในฐานที่เปนบอเกิดของระบบกฎหมายของรัฐ รัฐธรรมนูญอยูในลําดับสูงสุดของ

ลําดับช้ันของกฎเกณฑทางกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญมอบอํานาจทางกฎหมายใหแกกฎเกณฑดังกลาว 

ในฐานะที่เปนบอเกิดของความชอบธรรมของอํานาจ รัฐธรรมนูญเปนการกําหนดกฎกติกาที่สาํคัญของ

การเลนการเมืองภายในรัฐ 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญเปนสิง่จาํเปนสาํหรบัทกุประเทศ รัฐทุกรัฐจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ 

เพราะรัฐธรรมนูญเปรียบเหมือนกติกาที่จะใชในการปกครองประเทศ ทั้งน้ีเพราะผูปกครองในนิติรัฐ

จะใชอํานาจไดก็ตอเมื่อไดรับการมอบหมายแตงต้ัง ทั้งน้ีรัฐธรรมนูญยังเปนบอเกิดของระบบกฎหมาย

ของรัฐ รัฐธรรมนูญอยูในลําดับสูงสุดของลําดับช้ันของกฎเกณฑทางกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญมอบ

อํานาจทางกฎหมายใหแกกฎเกณฑดังกลาว 

ประเภทของรัฐธรรมนญู 

 การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญมีเกณฑแบงแยกมากมาย สุดแทแตวาผูแบงแยกจะถือเอา

อะไรเปนเกณฑ ไดมีนักวิชาการแบงประเภทของรัฐธรรมนูญไวหลายแบบ มีดังน้ี 

ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร (2548 : 133) และ จักษ พันธชูเพชร (2549 : 336-339) แบง

ประเภทของรัฐธรรมนูญผานกรอบของลักษณะและแหลงที่มาของรัฐธรรมนูญไวตรงกัน โดยแบง

ออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.  รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี หรือ รัฐธรรมนูญที่ไมเปนลายลักษณอักษร (Unwritten 

Constitution) เปนรัฐธรรมนูญที่ไมไดมีการรวบรวมและเขียนไวในฉบับเดียวกัน มีประเทศอังกฤษ

เปนประเทศแมแบบ โดยมีที่มาจาก 5 แหลงสําคัญ คือ 1) กฎหมายที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา 2) คํา

พิพากษาของศาลยุติธรรม 3) จารีตประเพณี 4) ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ และ 5) กฎหมาย

ประชาคมยุโรป 

2.  รัฐธรรมนูญที่เปนลายลกัษณอักษร (Written Constitution) จะมีลักษณะเปนการเขียน

ไวเปนลายลักษณอักษรในเอกสารชัดเจน โดยสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญ

ประเภทน้ี เริ่มจากมลรัฐ 12 มลรัฐไดประกาศ “บทบัญญัติแหงสมาพันธ” ในป ค.ศ. 1787 เพื่อ

เรียกรองเอกราชจากประเทศอังกฤษ และตอมาภายหลังจึงเรียกวา “รัฐธรรมนูญ” โดยใชศัพท 
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“Constituion of United of America” และในปจจุบันประเทศสวนใหญจะใชรัฐธรรมนูญที่เปน

ลายลักษณอักษรเปนกฎมายสูงสุดของประเทศ เพราะความแนชัดในบทบัญญัติที่มีการเขียนไวใน

เอกสารอยางชัดเจน 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 10-12) ไดแบงประเภทรัฐธรรมนูญตามเกณฑตางๆ ออกเปน 4 

ประเภท คือ การแบงประเภทตามรูปของรัฐ การแบงประเภทตามการกําหนดเวลาในการใช และการ

แบงประเภทตามวิธีการบัญญัติ ดังน้ี 

การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญตามรูปของรัฐ ตามเกณฑน้ีรัฐธรรมนูญสามารถแบงออกได

เปน 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียวและรัฐธรรมนูญรัฐรวม กลาวคือ รัฐธรรมนูญรัฐเด่ียวเปน

ลักษณะของรัฐธรรมนูญทีบ่ัญญติัไวเปนฉบบัเดียวหรือระดับเดียว โดยกําหนดใหมีสภานิติบัญญัติ ฝาย

บริหาร และฝายตุลาการ มีเพียงอยางละหน่ึงหนวย จะใหมีหลายหนวยหลายระดับไมได เชน 

รัฐธรรมนูญของไทยก็กําหนดใหมีรัฐสภา คณะรัฐมนตรี เพียงคณะเดียว ระดับเดียว สวนการปกครอง

ทองถ่ินเปนหนวยงานในกํากับของราชการสวนกลางคือกระทรวงมหาดไทย สําหรับรัฐธรรมนูญรฐัรวม 

เปนรัฐธรรมนูญที่กําหนดใหมีรัฐบาล 2 ระดับ คือ รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสหพันธกับรัฐบาลมลรัฐ มี

การแบงอํานาจหนาที่ไวอยางแนนอน เชน รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

สวิตเซอรแลนด อินเดีย เปนตน 

การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญตามกําหนดเวลาในการใช การแบงลักษณะน้ีเปนการ

พิจารณาในแงของระยะเวลาในการบังคับใช สามารถแบงออกเปนรัฐธรรมนูญช่ัวคราวและ

รัฐธรรมนูญถาวร กลาวคือ รัฐธรรมนูญช่ัวคราวมีลักษณะที่ผูจัดใหมีรัฐธรรมนูญมิไดมุงหวังใหใชบังคับ

รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวเปนการถาวรตลอดไป แตใชเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะหนาเทาน้ัน 

รัฐธรรมนูญประเภทน้ีจึงไดแกรัฐธรรมนูญที่สถาปนาข้ึนโดยคณะปฏิวัติรัฐประหาร ภายหลังจากคณะ

ปฏิวัติรัฐหารยึดอํานาจจากรัฐบาลเดิม ในกรณีประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติธรรมนูญการ

ปกครองแผนดินสยาม (ช่ัวคราว) พ.ศ. 2475 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 หรือ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 เปนตน สวนรัฐธรรมนูญถาวร เปน

รัฐธรรมนูญที่ผูจดัใหมีรฐัธรรมนูญ ประสงคจะบังคับใชรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการถาวรตลอดไป มิได

มุงใชบังคับเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว เพื่อแกไขสถานการณที่จําเปนเรงดวนเทาน้ัน ฉะน้ัน รัฐธรรมนูญถาวร

จึงมีเน้ือหาที่คอนขางสมบูรณกวารัฐธรรมนูญช่ัวคราว และมักจะมีกระบวนการข้ันตอนในการจัดทํา

ตลอดจนการเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญที่ละเอียดรอบคอบกวารัฐธรรมนูญช่ัวคราว ตัวอยางของ

รัฐธรรมนูญถาวรของไทย เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หรือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนตน 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 65-66) ไดแบงแยกประเภทรัฐธรรมนูญตามวิธีการบัญญัติ ไว

วา การแบงแยกรัฐธรรมนูญตามวิธีการบัญญัติเปนเกณฑสากลที่นิยมใชในการแบงแยกประเภทของ

รัฐธรรมนูญ ในการใชเกณฑน้ีสามารถแบงรัฐธรรมนูญไดเปน 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญจารีต

ประเพณีและรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร  



62    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

รัฐธรรมนูญจารีตประเพณี คือรัฐธรรมนูญที่มีเน้ือหาสาระอยูในจารตีประเพณีและธรรมเนียม

ปฏิบัติที่ยึดถือกันมาโดยมิไดมีการนํามาเขียนไวเปนลายลักษณอักษร รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเปน

กระบวนการทางประวัติศาสตร การจัดองคกรทางการเมืองของรัฐตางๆ ในยุโรปจนถึงปลาย

คริสตศตวรรษที่ 18 ลวนแลวแตอาศัยจารีตประเพณีเปนสําคัญ จนกระทั่งในเวลาตอมา นักกฎหมาย

และที่ปรึกษาของกษัตริยไดทําการวิเคราะห ประยุกต และประมวลกฎเกณฑที่เปนจารีตประเพณีทาง

การเมือง แลวบันทึกสวนหน่ึงของกฎเกณฑดังกลาวไวเปนลายลักษณอักษร แตก็ยังมีกฎเกณฑทาง

การเมืองอื่นๆ ที่ยังคงปลอยใหเปนไปตามจารีตประเพณีอยูเชนเดิม กฎหมายมหาชนในขณะน้ันจึง

เปนกฎหมายจารีตประเพณีเปนหลัก แตตอมาไดเกิดกระแสการจัดทําประมวลกฎหมายเอกชนข้ึน

เพื่อใหเปนที่แนนอนชัดเจนและสะดวกตอการใชและการศึกษา การจัดทํากฎหมายลายลักษณอักษร

จึงเปนที่นิยมในเวลาตอมา รวมถึงรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดดวย  

ในปจจุบัน มีประเทศที่ยังคงใชรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีหลงเหลืออยูนอยมาก และแมแต 

สหราชอาณาจักรซึ่งเปนตนแบบของรฐัธรรมนูญจารตีประเพณีก็มไิดมีรัฐธรรมนูญที่เปนจารีตประเพณี

ทั้งหมด โดยมีกฎเกณฑทางรัฐธรรมนูญบางสวนเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ ระบบรัฐธรรมนูญของ 

สหราชอาณาจักรน้ันประกอบดวย 3 สวน คือ หลักกฎหมายคอมมอนลอว ซึ่งเปนแนวคําพิพากษา

ของศาลสูงของอังกฤษในคดีกอนๆ ประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญที่ยึดถือกันมาโดยตลอด เชน การ

แตงต้ังนายกรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัด

องคกรของสถาบันทางการเมือง 

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร คือ รัฐธรรมนูญที่มีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร พันธะ

ผูกพันและผลบังคับใชทั้งหลายมีอยูแตเฉพาะในกรอบที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวเทาน้ัน ไมวาในสวน

ของอํานาจการปกครอง หรือสวนของสิทธิ เสรีภาพของประชาชน อาจมีการบัญญัติเปนเอกสารฉบับ

หน่ึงหรือหลายฉบับที่ไดรวบรวมกฎเกณฑการปกครองประเทศไว ไดมีการจัดทําดวยวิธีพิเศษแตกตาง

จากการจัดทํากฎหมายธรรมดา เน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรซึ่งรวบรวมกฎเกณฑ

การปกครองรัฐที่กลาวถึงประมุขของรัฐซึ่งอาจเปนกษัตริยหรือประธานาธิบดี กลาวถึงการใชอํานาจ

อธิปไตยวาใครเปนผูใช ใชอยางไร และองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยตางๆ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน

อยางไร และนอกจากน้ันยังมีบทบัญญัติในการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนในเรื่อง

อะไรบางเปนตน รัฐธรรมนูญ  ลายลักษณอักษรเปนเอกสารที่มีวิธีการจัดทําเปนพิเศษแตกตางจาก

กฎหมายธรรมดา  

ในกรณีประเทศไทยน้ันไดมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญอยูในเอกสารฉบับเดียว แตบางประเทศ

นิยมบัญญัติรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรไวเปนหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญของสเปนที่ประกอบดวย

กฎหมายถึง 7 ฉบับ รัฐธรรมนูญของสวีเดนประกอบดวยกฎหมาย 4 ฉบับ เปนตน 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 12-14) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 65-68) ได

เปรียบเทียบขอดีขอเสียของรัฐธรรมจารีตประเพณีกับรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร โดยสรุป ดังน้ี 
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ขอดีของรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี 

1.  รัฐธรรมนูญจารีตประเพณียอมปองกนัการปฏิวัติหรือรฐัประหารไดเพราะไมแข็งกระดาง

ตายตัวของรัฐธรรมนูญ จึงไมจําเปนตองละเมิดหรือฝาฝนรัฐธรรมนูญโดยใชกําลังบังคับ  

2.  รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีมีลักษณะยึดหยุน อาจสามารถพลิกแพลงอนุโลมตาม

สถานการณได  

3.  รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเปนรัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนโดยวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

เปนไปโดยราษฎรไมรูสึกตัว คือเมื่อมีเหตุการณอันใด ก็มีการปฏิบัติและเมื่อมีการปฏิบัติอยางน้ันจน

เคยชิน ก็เปนกาเสริมตอรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีเดิมไปในตัว ดังน้ัน สําหรับรัฐธรรมนูญจารีต

ประเพณี จึงไมมีกรณีที่จะไมมีบทบัญญัติมาใชบังคับ กลาวคือไมมีกรณีชองวางแหงรัฐธรรมนูญ 

เหมือนอยางกรณีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 

ขอเสียของรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี  

1.  มีขอความไมแนนอน ทําใหเกิดมีปญหากันไดเสมอวารัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติอยางไร  

2.  ไมเปดโอกาสใหทดลองวิธีใหมๆ ซึ่งไมสามารถนํามาใชโดยวิวัฒนาการได เพราะการ

วิวัฒนาการน้ันตองอาศัยของเดิม เชน คณะตุลาการรัฐธรรมนูญยอมไมอาจเกิดข้ึนโดยทางวิวัฒนาการ

ได 

ขอดีของรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร  

1.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรยอมเปนรัฐธรรมนูญที่มีขอความแนนอนกวารัฐธรรมนูญ

จารีตประเพณี เพราะปรากฏบทบญัญัติไวชัดเจนเปนตัวหนังสือ ตางกับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี ซึ่ง

เปนเพียงวิธีปฏิบัติตอเน่ืองกันมา จึงไมมีขอความชัดเจนแนนอน  

2.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรน้ันถือวาการรางไดกระทําโดยรอบคอบแลว เพราะผูรางได

มีโอกาสพิจารณาความบกพรองที่ไดเกิดข้ึนในประเทศและยอมหาทางแกไขขอบกพรองน้ัน 

นอกจากน้ันผูรางมีโอกาสเทียบเคียงกับรัฐธรรมนูญตางประเทศ จึงมีโอกาสคัดเลือกวิธีการตางๆ ของ

รัฐธรรมนูญตางประเทศที่เหมาะสมกับความเปนอยูของประเทศตน ฉะน้ัน จึงสามารถกําหนด

บทบัญญัติที่เหมาะสมไวในรัฐธรรมนูญได  

3.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรยอมจะปองกันมิใหเกิดปญหาการขัดแยงระหวางอํานาจ

ตางๆ เพราะมีบทบัญญัติไวชัดแจง เชน กําหนดใหสภาผูแทนราษฎรออกกฎหมาย กําหนดใหศาล

พิจารณาพิพากษาคดี นอกจากน้ียังไดกําหนดอํานาจประมุขของรัฐและหวัหนาฝายบริหารไวดวย ทํา

ใหไมมีการชวงชิงอํานาจกันระหวางผูใชอํานาจตางๆ  

4.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรยอมมีความมั่นคงกวารัฐธรรมนูญจารีตประเพณี เพราะจะ

ใชอยูจนกวาจะไดแกไขเพิ่มเติมหรือถูกยกเลิกไป แตรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีน้ันอาจมีการปฏิบัติ

ตอๆ กันมาทําใหผิดเพี้ยนไปได 

5.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรยอมเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย เพราะในการ

ปกครองระบอบน้ี อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ฉะน้ันจึงตองมีวิธีทางที่จะแสดงวาราษฎรมี
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อํานาจอยางไร แคไหน เพียงไร ซึ่งรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีการกําหนดอํานาจจองราษฎรยอมจะไม

ชัดเจนแนนอน 

6.  สําหรับประเทศที่แตเดิมมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และเปลี่ยนแปลง

มาเปนระบอบประชาธิปไตย เชน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศไทย เปนตน รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร

ยอมเปนประโยชนเพราะแสดงใหเห็นผลของการปฏิวัติเดนชัด โดยกําหนดระบอบการปกครองใหเปน

การผูกมัดไวแนนอน  

7.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรยอมกําหนดสิทธิและเสรีภาพราษฎร จึงเปนการคุมครอง

ราษฎรดีกวารัฐธรรมนูญจารีตประเพณี  

8.  สําหรับรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร การละเมิดหรือฝาฝนรัฐธรรมนูญยอมทราบไดงาย

เพราะมีบทบัญญัติแนนอน แตสําหรับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีน้ัน การฝาฝนยอมจะเปนการยากที่

จะทราบได เพราะไมมีบทบัญญัติแนนอน 

ขอเสียของรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร  

1.  การกําหนดบทบัญญัติตางๆ ไวในรัฐธรรมนูญไวลวงหนาน้ัน ยอมเปนแตเพียงการ

คาดคะเน จึงอาจไมสอดคลองกับพฤติการณที่เกิดข้ึนจริงๆ ก็ได หรืออาจเกิดข้ึนภายหลังเน่ืองจาก

พฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไปก็ได ฉะน้ัน รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรจึงอาจผิดพลาดได สวน

รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีน้ันเปนผลแหงวิวัฒนาการ สิ่งใดที่เหมาะสมก็ปฏิบัติตอเน่ืองกันมา สิ่งใดที่

ไมเหมาะสมก็ยกเลิกไป ดังน้ันจึงกอใหเกิดสมเหตุสมผลกับความเปนไปของประเทศ  

2.  รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมีบทบัญญัติตายตัวไป จึงทําใหตองแกไขบอยๆ ในเมื่อการ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน้ันเกิดความไมเหมาะสมข้ึน และในกรณีไมสามารถแกไขรัฐธรรมนูญตาม

วิถีทางรัฐธรรมนูญได ก็จะทําใหเกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารข้ึน  

3.  โดยที่รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรบัญญัติขอความไวแนนอน รัฐธรรมนูญจึงมีลักษณะ

ไมยึดหยุนตามสถานการณของบานเมืองเหมือนกับรัฐธรรมนูญจารีตประเพณี 

ถึงแมจะสามารถแบงแยกรัฐธรรมนูญประเภทจารีตประเพณี และรัฐธรรมนูญประเภทลาย

ลักษณอักษร ออกใหเห็นไดอยางชัดเจน แตมีขอสังเกตที่เกี่ยวกับการใชเกณฑวิธีการบัญญัติอยู 2 

ประการใหญๆ คือ  

ประการแรก การที่ประเทศใดประเทศหน่ึงจะมีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีหรือรัฐธรรมนูญ     

ลายลักษณอักษรน้ันไมใชสิ่งที่ประเทศหรือราษฎรจะเลือกเองไดตามใจชอบ ทั้งน้ีเพราะรัฐธรรมนูญ

จารีตประเพณีน้ันยอมเกิดข้ึนไดดวยการวิวัฒนาการทีละเล็กละนอย ซึ่งตองใชเวลานาน ฉะน้ัน

ประเทศตางๆ ซึ่งมีการเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองโดยกะทันหัน เชน โดยการปฏิวัติ รัฐประหาร 

หรือประเทศที่เพิ่งไดรับเอกราช ประเทศเหลาน้ียอมไมสามารถที่จะมีรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีได 

เพราะประวัติศาสตรของประเทศเมื่อไดรับเอกราชแลวยอมไมยาวนานพอ จึงจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ

ลายลักษณอักษร สหราชอาณาจักรเปนประเทศเดียวที่ใชรัฐธรรมนูญจารตีประเพณี สวนประเทศที่อยู
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ในเครือจักรภพน้ันจะใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร ทั้งน้ีเพราะประเทศเหลาน้ีไมมีวิวัฒนาการ

เหมือนอยางสหราชอาณาจักร 

ประการท่ีสอง การจําแนกรัฐธรรมนูญออกเปนรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีกับรัฐธรรมนูญ       

ลายลักษณอักษรน้ี มีนักนิติศาสตรหลายทานไมเห็นพองดวย เพราะเปนการจําแนกไมตรงกับสภาพที่

แทจริงของรัฐธรรมนูญ เราจะเห็นไดวาประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร เชน ประเทศไทยก็

มิไดยึดถือเอกสารที่รวบรวมกฎเกณฑการปกครองประเทศ หรือที่เรียกกันวารัฐธรรมนูญเปนรากฐาน

การปกครองประเทศเสมอไป แตก็ไดอาศัยธรรมเนียมปฏิบัติบางประการที่มิไดบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ เชน ธรรมเนียมปฏิบัติในการสรรหาผูที่จะมาดํารง

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีน้ัน มิไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติแลวหัวหนาพรรคการเมืองที่

ไดรับที่น่ังมากที่สุดในสภาจะไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี เปนตน ในทาง

กลับกัน ประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีซึ่งมีกฎเกณฑปกครองประเทศโดยอาศัยคําพิพากษา

ของศาล จารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติเปนหลัก แตก็ยังมีกฎเกณฑการปกครองประเทศที่เปน  

ลายลักษณอักษร เชน Magna Carta ค.ศ. 1215 Bill of Rights ค.ศ. 1689 Act of Union with 

Scotland ค.ศ. 1937 Petition of Rights ค.ศ. 1628 เปนตน (ไตรรงค สุวรรณคีรี, 2558 : 125-

129) เปนกฎเกณฑการปกครองประเทศดวย 

กลาวโดยสรุป การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญน้ัน คอนขางจะเปนเรื่องในทางทฤษฎี และ

แมในทางทฤษฎีเองก็ยังมีความเห็นไมลงรอยกัน เพราะมีเกณฑในการแบงแยกมากมาย ข้ึนอยูกับวาผู

จําแนกจะถือเอาอะไรมาเปนเกณฑ ประโยชนของการแบงแยกดังกลาวจะเปนไปเพื่อการเปรียบเทียบ

รัฐธรรมนูญมากกวาอยางอื่น ซึ่งสามารถชวยใหทราบวารัฐธรรมนูญของประเทศใดบางที่พอจะจัดเขา

กลุมรวมกันได การแบงแยกรัฐธรรมนูญออกเปนกลุมประเภทน้ัน อาจถือเกณฑตางๆ กลาวคือ การ

แบงแยกตามลักษณะและแหลงที่มาของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกตามรูปของรัฐ การแบงแยกตามการ

กําหนดเวลาในการใช และการแบงแยกตามวิธีการบัญญัติ 

หลักรัฐธรรมนญูนิยม 

 หลักรัฐธรรมนูญนิยม เปนหลักการที่นิยมกลาวถึงในยุคปจจุบันคอนขางมาก โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงในประเทศที่ใหความสําคัญตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังปรากฏตามประเทศ

ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนสวนใหญ สําหรับเน้ือหาของหลักรัฐธรรมนูญนิยมน้ัน มี

นักวิชาการที่ใหคําอธิบายไว ดังน้ี 

อมร จันทรสมบูรณ (ม.ป.ป. : 9) ไดกลาวไววา หลักรัฐธรรมนูญนิยมเปนแนวคิดที่จะใช

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรใหเปนเครื่องมือในการกําหนดรูปแบบการปกครอง และกําหนดกลไกอัน

เปนโครงสรางพื้นฐานในการจัดองคกรบริหารของรัฐ 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2550 : 82) กลาววา หลักรัฐธรรมนูญนิยมเปนหลักการที่เกิดข้ึนเพื่อให

รัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดที่เปนลายลักษณอักษรใชในการจํากัดอํานาจรัฐและองคกรของรัฐ 
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มิใหกลายเปนอํานาจตามอําเภอใจและอํานาจทรราชในทายที่สุด และรัฐธรรมนูญรูปแบบน้ีจะมี

ลักษณะเปนสัญญาประชาคม คือ มาจากการยอมรับของสมาชิกในสังคมรวมกัน หากมีการละเมิดก็

จะตองมีกระบวนการคุมครองใหประชาชนสามารถฟองคดีใหศาลเยียวยาความเสียหายได 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2555 : 199) กลาววา หลักรัฐธรรมนูญนิยมเปนแนวคิดในการใช

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรเปนเครื่องมือในการจํากัดอํานาจผูปกครองหรือรัฐและคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของผูอยูใตการปกครองหรือประชาชน 

จะเห็นไดวา หลักรัฐธรรมนูญนิยมเปนหลักการที่อาศัยรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรใน

การจํากัดอํานาจของรัฐ ซึ่งในที่น้ีรวมถึงการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ ทั้งน้ีการจํากัดหรือ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดังกลาวเปนไปเพื่อใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เมื่อรัฐมิอาจ

ใชอํานาจตามอําเภอใจ กลาวคือรัฐตองใชอํานาจภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย สิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนก็จะไมไดรับการกระทบกระเทือน หากการกระทําของรัฐเปนการฝาฝน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อีกทั้งสงผลกระทบตอประชาชน ประชาชนยอมมีสิทธิที่จะฟองรองคดี

เพื่อใหรัฐเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนมีการกําหนดโทษตอองคกรหรือเจาหนาที่รัฐที่กระทํา

ความผิดดวย 

โดยลักษณะของหลักรัฐธรรมนูญนิยมจึงประกอบไปดวยหลักการยอยอื่นๆ เพื่อสงเสริมการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เชน หลักนิติรัฐ ทฤษฎี

สัญญาประชาคม หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตย หรือหลักความ

เสมอภาคของบุคคล เปนตน  

อภิชาติ แสงอัมพร (2559: 15-19) กลาวถึงพัฒนาการของหลักรัฐธรรมนูญนิยม รายละเอียด

โดยสรุปดังน้ี 

แนวคิดหลักรัฐธรรมนูญนิยมเกิดข้ึนในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือวาเปนแนวคิดของ

รัฐสมัยใหม โดยเริ่มตนที่เยอรมันและฝรั่งเศส กลาวคือ ทั้งสองประเทศจําเปนตองสรางกลไกที่เปน

ลักษณะของรัฐธรรมนิยม เพื่อแกไขปญหาของประเทศเพราะตางก็ไดรับบทเรียนอันเลวราย คือ 

ประเทศเยอรมันน้ันพรรคนาซีผูกขาดอํานาจ เยอรมันจึงกลัวพรรคการเมืองเดียวผูกขาดอํานาจ จึง

ตองสรางกลไกไมใหพรรคการเมืองเดียวผูกขาดอํานาจ สวนประเทศฝรั่งเศสน้ัน กอนหนาสงครามโลก

ครั้งที่ 2 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมมีการควบคุมการใชอํานาจรัฐ ในชวง ค.ศ. 1946 ถึง      

พ.ศ. 1957 มีรัฐบาลที่ไรเสถียรภาพ โดยมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยถึง 70 ชุด จนมีการรางรัฐธรรมนูญ 

ค.ศ. 1958 

หลักการสําคัญของหลักรัฐธรรมนิยม จากพัฒนาการของหลักรัฐธรรมนูญนิยมจะพบวา

แนวคิดหรือหลักการหลักรัฐธรรมนูญนิยม มีความมุงเนนการจํากัดอํานาจของผูปกครอง เพราะ

ประชาชนเผชิญกับการกดข่ีและการใชอํานาจแบบรวมศูนยของผูปกครอง อาศัยรัฐธรรมนูญเพื่อเปน

เครื่องมือในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชน เกิดแนวคิดปรัชญาที่สนับสนุนความเช่ือแบบ

ปจเจกนิยม เสรีนิยม และประชาธิปไตย บางครั้งอาศัยรัฐธรรมนูญเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
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คุมครองผูออนแอกวาในทางสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกรัฐบาลเพื่อการ

บริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาการของหลักรัฐธรรมนูญนิยมไดกอใหเกิดหลักการ

สําคัญๆ 4 ประการ ไดแก  

1.  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมีผลสืบเน่ืองมาจากการ

จํากัดอํานาจของกษัตริยซึง่เปนผูปกครองในอดีต การจํากัดอํานาจดังกลาวมิใชเปนแตเพียงแนวคิด

เทาน้ัน แตเปนผลที่เกิดจากขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร ดังเชนกรณี แมกนาคาตา ซึ่งเปนการจํากัด

พระราชอํานาจของพระเจาจอหน หรือแมแตการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส ดวยเหตุน้ีการจํากัดอํานาจ

ผูปกครองจึงมิใชผลที่เกิดจากแนวคิดของนักปรัชญาเทาน้ัน แตปรากฏเปนขอเท็จจริงที่ยืนยันการ

จํากัดอํานาจของผูปกครองเปนผลสําเร็จ 

เมื่อหลายประเทศเขาสูการปกครองในยุคใหม โครงสรางทางการเมืองการปกครองเริ่มมี

ความชัดเจนมากข้ึน มีแบบแผนในการจัดต้ังองคกรและเจาหนาที่ของรัฐ การกําหนดอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบขององคกรและเจาหนาที่ดังกลาว รวมถึงมีการจัดระบบกฎหมายที่มีความชัดเจน

แนนอน การจํากัดอํานาจของผูปกครองในยุคน้ีจึงมิใชการใชกําลังทางกายภาพอีกตอไป แตอาศัย

ระบบกฎหมายเปนเครื่องมือในการจํากัดอํานาจผูปกครอง องคกร และเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจน

ตรวจสอบการใชอํานาจของบุคคลดังกลาวใหเปนไปตามกฎหมายอีกดวย 

สําหรับระบบและกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดข้ึนมีอยูหลาย

ประการ อาทิ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน การต้ังกระทูถามรัฐมนตรใีนเรือ่งที่เกี่ยวกับ

งานในหนาที่ การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนตน การ

จัดต้ังองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เชน ผูตรวจการแผนดิน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน การสรางระบบการตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่รัฐบาลบางประเภท 

และการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

2.  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนผลสืบเน่ืองจาการ

จํากัดอํานาจของผูปกครอง เมื่อผูปกครองไมอาจใชอํานาจไดตามอําเภอใจ แตการใชอํานาจตองอยู

ภายใตกรอบของกฎหมาย การคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนจึงเกิดข้ึนโดยปริยาย 

อยางไรก็ตาม แนวคิดวาดวยสิทธิและเสรีภาพเปนเพียงแนวคิดที่เปนนามธรรม นักวิชาการ

บางกลุมเห็นวาสิทธิเสรีภาพเปนสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ มีความเปนสากล ผูกพันกับความเปนมนุษย

ทุกผูทุกคน โดยไมจํากัดเช้ือชาญ สัญชาติ ชนช้ันวรรณะ ลัทธิความเช่ือหรือศาสนาใดๆ เมื่อมนุษยถือ

กําเนิดก็ยอมมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาเสมอ แนวคิดดังกลาวก็คือแนวคิดวาดวยสิทธิธรรมชาติอันเปน

รากฐานของสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน แตถึงกระน้ัน ก็ยังมีนักวิชาการอีกกลุมหน่ึง ที่เห็นวาสิทธิ

เสรีภาพตามความเช่ือของสํานักกฎหมายธรรมชาติไมมีความเปนธรรมและไมมีผลบังคับใชในทาง
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กฎหมาย การนําแนวคิดดังกลาวมาแปรสภาพใหเปนรูปธรรมจึงตองมีการรับรองสิทธิเสรีภาพในรูป

ของกฎหมายลายลักษณอักษร ซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญน่ันเอง 

การคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความหมายอยางกวาง กลาวคือ เปนทั้งการรับรอง

และคุมครองสิทธิเสรีภาพใหแกประชาชน การรับรองสิทธิเสรีภาพก็คือการรับรองหรือยืนยันการมีอยู

ของสิทธิเสรีภาพประเภทน้ันๆ ไดแก การนําแนวคิดวาดวยสิทธิเสรีภาพที่เปนนามธรรมมาบัญญัติ

รับรองใหเปนรูปธรรมผานบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กอใหสิทธิเสรีภาพเหลาเกิดผลใชบังคับไดตาม

กฎหมาย นอกจากน้ี สิทธิเสรีภาพบางประการมิไดมีสภาพเปนสิทธิมนุษยชนอันเปนสิทธิเสรีภาพที่ติด

ตัวมนุษยมาแตกําเนิด แตกลับเปนสิทธิเสรีภาพที่รัฐไดมอบใหเปนการเฉพาะ การรับรองสิทธิเสรีภาพ

ประเภทหลังน้ีจึงเปนการยืนยันสิทธิเสรีภาพเพิ่มเติมใหแกประชาชน นอกเหนือไปจากสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งสิทธิเสรีภาพประเภทหลังเรียกวาสิทธิพลเมือง 

สําหรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพเปนการสรางระบบและกลไกเพื่อทําหนาที่คุมครองสิทธิ

เสรีภาพใหแกประชาชน การคุมครองสิทธิเสรีภาพจึงเกิดข้ึนภายหลังจาการรับรองมความมีอยูของ

สิทธิเสรีภาพแลว กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เมื่อรัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิเสรีภาพแตละประเภทวามีอยูจริง

และมีผลบังคับใชตามกฎหมาย แตสิทธิเสรีภาพดังกลาวจะปราศจากคุณคาถาไมมีการคุมครองสิทธิ

เสรีภพใหมีผลใชบังคับไดอยางจริงจัง การคุมครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจทําไดหลายวิธี 

เชน กําหนดใหบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเพื่อ

ใชสิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีได การกําหนดใหการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะ

กระทําไดตอเมื่ออาศัยอํานาจตามกฎหมาย อีกทั้งกําหนดผลใชบังคับเปนการทั่วไป จะตองระบุ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย หรือกฎหมายประเภทน้ีจะจํากัดสิทธิ

เสรีภาพจนถึงข้ันกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญหรือแกนของสิทธิมิได การจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ การกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และการกําหนดใหศาลปกครองมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาวา กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชน

และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

3.  การสรางความเปนธรรมแกสังคม นอกจากรัฐธรรมนูญจะใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพ

แลว รัฐธรรมนูญยังตองทําหนาที่สรางความเปนธรรมแกสังคม มิใชกลายเปนเครื่องมือรองรับการ

แสวงหาประโยชนจากนายทุน แนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยที่สงเสริมอํานาจทุนนิยมอยางสุดโตง จึง

ตองปรับเปลี่ยนทาทีดวยการรับแนวคิดการปกครองแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมาประยุกตใช อัน

สงผลใหเกิดแนวคิดวาดวยรัฐสวัสดิการ 

ประชาชนบางกลุมถูกมองวาเปนประชาชนช้ันสองของสงัคม สิทธิเสรีภาพที่ไดรับจากรัฐจึงไม

เทาเทียมกับประชาชนทั่วไป รัฐธรรมนูญมีบทบาทที่จะตองยกระดับคุณภาพของบุคคลดังกลาวใหมี

คุณคาเฉกเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป แนวคิดเชนน้ีปรากฏตามรัฐธรรมนูญ เชน การบัญญัติใหบุคคลทุก

คนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย รัฐจะตองไมกระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
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ธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางกันในถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ เพศ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม เปนตน การกําหนดสิทธิของบุคคลที่จะ

ไดรับหลักประกันในความปลอดภัยและสวัสดิการในการทํางาน การกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเทาเทียม

กันในการไดรับการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ และไมเสียคาใชจาย ทั้งน้ีตามความเหมาะสมและได

มาตรฐานจากรัฐ นอกจากน้ี ผูยากไรยังตองไดรับการรักษาจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย หรือการ

กําหนดใหบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ตองไดรับความชวยเหลือจากรัฐ 

เปนตน 

4.  การสงเสริมเสถียรภาพใหแกรัฐบาล การคุมครองสิทธิเสรีภาพและสรางความเปนธรรม

แกสังคม มิอาจเปนจริงไดหากไรซึ่งการผลักดันจากรัฐบาล เน่ืองจากรัฐบาลมีหนาที่โดยตรงในการ

บริหารราชการแผนดิน ประกอบอับองคาพยพทั้งหลายของรัฐบาล ตางก็มีทรัพยากรที่พรอมจะ

ดําเนินการใหนโยบายของรัฐบาลบรรลุผล รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองช้ีแจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน

ใหเปนไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งมีอยูดวยกันหลายประการ เชน แนวนโยบายดานความ

มั่นคงของรัฐ แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน แนวนโยบายดานศาสนา สังคม 

สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม แนวนโยบายดาน

การมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 

ดังน้ัน เพื่อใหรัฐบาลมีเสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามนโยบายที่ได

แถลงไวกับรัฐสภา และเพื่อใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ จึงมีแนวคิดที่จะใชรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือ

ในการสรางความมั่นคงใหแกรัฐบาล เชน บทบัญญัติในการตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน

พระราชบัญญัติ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ปดปองภัยพิบัติ

สาธารณะ โดยเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได แสดงถึงการสรางความ

มั่นคงในการบริหารราชประเทศใหแกรัฐบาล ในสภาวะที่ประเทศประสบเหตุการณที่ไมปกติ เพื่อ

รัฐบาลจะรีบเรงแกไขปญหาที่ใกลมาถึงไดทันการณ หรือกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดสัดสวนคะแนน

เสียงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองอาศัยคะแนน

เสียงขางมากแบบเด็ดขาด เชน ตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเทาที่มีอยู 

กลาวสําหรับรัฐธรรมนูญของไทย มีความพยายามในการนําแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาใช 

โดยมีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาน มีการควบคุมการใชอํานาจรัฐและเสริมสราง

เสถียรภาพของรัฐบาลมาไวในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมาโดยตลอด แตไมประสบความสําเร็จ จนมาถึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งนับไดวาเปนการยกรางรัฐธรรมนูญตามแนวคิด
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รัฐธรรมนูญนิยมอยางเต็มรูปแบบมากที่สุด ดังปรากฏชัดในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ที่เปนการแสดง

เจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ 4 ประการ คือ  

1.  สงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  

2.  ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มข้ึน  

3.  ปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

4.  กําหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและ

ประสิทธิภาพตามวิถีทางการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสรื่นสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมืองกบัวิชาอื่นๆ 

 การจัดทํารัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมักจะนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวมาเปนรากฐานของ

การรางบทบัญญติัอยูเสมอ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงกคื็อบทบญัญัติรายมาตราของรัฐธรรมนูญเปนผลผลติ

จากการนําแนวคิดทฤษฎีมาปรับใชใหเกิดเปนรูปธรรมน่ันเอง ดังน้ันการศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองจึงตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีกอนที่จะศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในข้ันตอไป และในสวน

ของเน้ือหาการศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง จึงเปนการศึกษากฎเกณฑอันเกี่ยวกับการ

ปกครองประเทศในภาพกวาง หากศึกษาในรายละเอียดของกฎเกณฑเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางลึกซึ้งอาจ

กลายเปนการศึกษากฎหมายมหาชนสาขาอื่นๆ การจะทําใหผูที่ศึกษาเห็นภาพของรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมืองไดอยางชัดเจนและเกิดความเขาใจน้ัน จําเปนตองศึกษาความรูในสาขาวิชาอื่นๆ ที่

เกี่ยวของดวย 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559: 20-22) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 24) ไดอธิบายถึง

ความสัมพันธของวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับรายวิชาอื่นๆ สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1.  ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับวิชาปรัชญาการเมือง วิชา

ปรัชญาการเมือง มุงศึกษาปรัชญาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 

เปนเหมือนหลักการเหตุผล เรียนรูทั้งจุดมุงหมายและวิถีทางของแตละปรัชญา โดยแสวงหาเหตุและ

นําผลมาปฏิรูปความคิดและการปฏิบัติทางดานการปกครอง ใหไดรูปแบบที่ดีข้ึนจากตัวอยางความ

บกพรองของรัฐอื่นๆ วิชาปรัชญาการเมืองจึงเปนรากฐานที่สําคัญของการศึกษารัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมือง แนวคิดของนักปรัชญาในอดีตที่เกี่ยวของกับการกอกําเนิดรัฐ อํานาจอธิปไตย 

หลักการแบงแยกอํานาจ หรือแมแตสิทธิธรรมชาติ ก็ลวนแตเปนแนวคิดที่ผูศึกษารัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมืองจะตองเรียนรูเปนพื้นฐานกอนที่จะไปศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

2.  ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับวิชารัฐศาสตร วิชารัฐศาสตร 

เปนสาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวของกบัรฐั การเมืองการปกครอง ระบบการเมอืง กระบวนการและ

กิจกรมทางการเมืองตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหรือแบงปนสิ่งที่มีคุณคาในสังคม แตรัฐธรรมนูญ

และสถาบันการเมืองมุงศึกษาถึงกฎระเบียบที่เกีย่วกับการเมืองการปกครองเปนหลัก โดยมิไดกาวลวง
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ไปวิเคราะหถึงความเหมาะสมของขอเท็จจริงทางการเมืองโดยปราศจากหลักการทางกฎหมาย เชน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

3.  ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับรัฐประศาสนศาสตร รัฐ

ประศาสนศาสตร เปนวิชาที่มุงศึกษาถึงองคการของภาครัฐ และระบบราชการ กระบวนการในการ

บริหารงานในระบบราชการ การนํานโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไปปฏิบัติ มุงเนนใหผูศึกษา

ไดทราบถึงกฎเกณฑระเบียบตลอดจนเทคนิค วิธีการตางๆ ในการบริหารงานราชการใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรจึงมุงเนนเรื่องการบริหารงานของ

ภาครัฐเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม การบริหารงานดวยความรวดเร็วและบรรลุผลจะตองอยูภายใต

กรอบของกฎหมาย กลาวคือ ตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายดวย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญ

อาจกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเพื่อเปนแนวทางใหรัฐบาลไดนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล 

กฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเปรียบเหมือนโครงรางเพื่อใหดําเนินการ สวนการบริหารรัฐกิจก็เปนการ

ดําเนินตามโครงรางเหลาน้ันอยางมีประสิทธิภาพและชอบดวยกฎหมาย 

4.  ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับประวัติศาสตร วิชา

ประวัติศาสตร เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในอดีต หากผูที่ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ไดทราบถึงประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง ทราบถึงบรรยากาศทางการเมืองในชวงที่มีการจัดทํา

รัฐธรรมนูญ ก็จะทําใหเขาใจถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแตละฉบับไดดีย่ิงข้ึน เชน เมื่อศึกษา

ประวัติศาสตรของไทยในชวงที่เกิดเหตุการณรัฐประหารยึดอํานาจการปกครอง ก็จะทําใหทราบไดวา

รัฐธรรมนูญที่จัดทําโดยคณะรัฐประหารมีบทบัญญัติสงสงเสริมแนวคิดอํานาจนิยมเบ็ดเสร็จ หรือเมื่อ

ศึกษาประวัติศาสตรการเมืองของประเทศไทย ชวงกอน พ.ศ. 2540 ก็จะพบวาเกิดแนวคิดการปฏิรูป

การเมืองครั้งสําคัญ ดวยเหตุน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงมีเจตนารมณที่

สอดคลองกับหลักรัฐธรรมนูญนิยมอยางชัดเจน เปนตน 

5.  ความสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกับวิชาสังคมวิทยา วิชาสังคม

วิทยา เปนวิชาที่มุงศึกษาถึงสังคมทั้งหมด โดยพิจารณาในแงโครงสรางการเปลี่ยนแปลงและการ

แขงขัน หรือปญหาตางๆ ของสังคม วิชาสังคมวิทยาจึงชวยใหผูศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

ไดเห็นถึงสภาพปญหาในความเปนจริงของสังคม ซึ่งอาจเกิดผลที่แตกตางไปจากเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ วิชาสังคมวิทยาจึงใหความสําคัญแกสังคมและมุงศึกษาสิ่งที่ไมเปนทางการ ซึ่งข้ึนอยูกับ

ปทัสถานภายใตวัฒนธรรมที่ไมจําเปนตองมีรูปแบบที่แนนอน อาจไมเกี่ยวของกับกฎหมายหรืออยูใน

ระดับที่กฎหมายไมครอบคลุม ดังน้ันการศึกษาวิชาสังคมวิทยาควบคูไปกับรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง จึงเปนการเปดทัศนคติของผูที่ศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองใหกวางข้ึน นอกจาก

จะมุงศึกษาแตเพียงกฎเกณฑอันเกี่ยวกับการปกครองประเทศแลว ยังตองศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึนจริง

จากการบังคับใชกฎเกณฑดังกลาวดวย 

กลาวโดยสรุป การศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองน้ัน นอกจากเปนการศึกษา

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษรแลว ยังจําเปนที่จะตองศึกษาต้ังแตรากฐาน
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ทฤษฎีทางรัฐธรรมนูญ แนวคิดวาดวยรัฐ แนวคิดวาดวยอํานาจอธิปไตย รวมถึงหลักการพื้นฐานของ

รัฐธรรมนูญ ความหมาย ประเภท ที่มา การแกไข และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ การจะทําใหผูที่ศึกษา

เห็นภาพของรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองไดอยางชัดเจนและเกิดความเขาใจน้ัน จําเปนตองศึกษา

ความรูในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน วิชาปรัชญาการเมือง วิชารัฐศาสตร วิชารัฐประศาสน

ศาสตร วิชาประวัติศาสตร และวิชาสังคมวิทยา เปนตน 

สรุป 

 ในปจจุบันน้ีประเทศตางๆ ไดมีการนํารัฐธรรมนูญมาเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ แมวาประเทศเหลาน้ันจะมีรูปแบบการปกครองลักษณะใดก็ตาม ซึ่งตางจากอดีตที่

รัฐธรรมนูญมักมีความหมายที่ใกลชิดกับแนวคิดประชาธิปไตย ดังน้ันจึงมีเพียงเฉพาะประเทศที่มีการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเทาน้ันที่ใชรัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครองประเทศ ซึ่งลักษณะ

เชนน้ีนับเปนวิวัฒนาการอยางหน่ึงของรัฐธรรมนูญ สําหรับสาเหตุที่ประเทศตางๆ นําเอารัฐธรรมนูญ

มาใชอยางกวางขวางข้ึน เปนเพราะในปจจุบันรัฐธรรมนูญเปรียบเหมือนสัญลักษณแหงความเปนรัฐที่

สมบูรณ ที่ใชเปนเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศกับรัฐอื่นในประชาคมโลก ซึ่ง

ถือวาเปนบทบาทอีกอยางหน่ึงของรัฐธรรมนูญ 

กลาวไดวารัฐธรรมนูญมีความสําคัญในการปกครองประเทศมาก เพราะรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายที่กําหนดถึงอํานาจสูงสุดและการใชอํานาจสูงสุดภายในรัฐน้ันๆ วาใครเปนผูมีอํานาจสูงสุด 

การใชอํานาจเหลาน้ันอยูในลักษณะใด มีความสัมพันธกับอํานาจอื่นๆ อยางไร รวมถึงไดมีการกําหนด

องคกรทางการเมืองที่จะมาใชอํานาจเหลาน้ัน อยางไรก็ตามในประเทศที่ปกครองดวยระบอบ

ประชาธิปไตยจะมีการกําหนดใหอํานาจสูงสุดเปนของประชาชน ดังน้ันเน้ือหาของรัฐธรรมนูญใน

ประเทศเหลาน้ันจึงไดกลาวถึงสิทธิและหนาที่ของประชาชน บทบาทของรัฐที่มีตอประชาชน การ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการใหหลักประกันการใชสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

สําหรับในรัฐยุคใหมทีใ่หความสําคัญกบัสทิธิและเสรีภาพของประชาชน จึงมักรางรัฐธรรมนูญ

ลายลักษณอักษรที่มีการนําหลักรัฐธรรมนูญนิยมมาเปนแนวทางในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ซึ่งสงผลให

รัฐธรรมนูญมีสาระเน้ือหาที่มีการจํากัดการใชอํานาจรัฐและมีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพื่อให

การคุมครองสิทธิและเสรภีาพของประชาชนไมใหถูกแทรกแซงจากรฐั ในกรณีประเทศไทย ไดมีการนํา

หลักรัฐธรรมนูญนิยมมาใชเปนหลักในการรางรัฐธรรมหลายฉบับ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 เปนตน ทําใหในหวงเวลาที่มีการใชรัฐธรรมนูญดังกลาว ประชาชนสามารถใชสิทธิ

และเสรีภาพของตนไดตามขอบเขตของรัฐธรรมนูญ โดยมิไดถูกจํากัดหรือถูกแทรกแซงจากอํานาจรัฐ 

โดยทั่วไปแลวรัฐธรรมนูญจะถือวาเปนสวนหน่ึงของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมาย

รัฐธรรมนูญนอกจากจะประกอบดวยรัฐธรรมนูญแลว ยังครอบคลุมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

สถาบันการเมืองและการใชอํานาจรัฐ หรือหลักเกณฑ แนวคิด รวมถึงจารีตประเพณีที่เกี่ยวของกับ



ความรูทั่วไปเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ    73 

การใชอํานาจในการปกครองดวย ดังน้ัน การศึกษารัฐธรรมนูญจึงเปนสวนหน่ึงของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และมีความสัมพันธกันในแงที่วาถาเราตองการศึกษารัฐธรรมนูญใหลึกซึ้งและเขาใจอยาง

ทั่วถึงแลว ควรที่จะศึกษาในลักษณะการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญดวย 

 สําหรับการใชรัฐธรรมนูญในสากลทั่วไป สามารถแบงประเภทของรัฐธรรมนูญออกไดเปน      

หลายลักษณะ แตลักษณะที่นิยมมากที่สุดคือการแบงประเภทรัฐธรรมนูญออกเปน รัฐธรรมจารีต

ประเพณีและรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร โดยที่ประเทศสวนใหญจะใชรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณ

อักษร สวนประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญที่เปนจารีตประเพณี ที่ชัดเจนที่สุดคือสหราชอาณาจักร แต

อยางไรก็ตามการแบงประเภทรฐัธรรมนูญในลักษณะน้ีก็ยังคงเปนปญหาในทางวิชาการอยูบาง เพราะ

ในประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษรก็ยังคงมีลักษณะการใชอํานาจในการปกครองบาง

ลักษณะที่ไมไดบัญญัติไวในรูปของกฎหมายลายลักษณอักษร แตยังคงอยูในรูปแบบของประเพณีการ

ปกครองและธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญในลักษณะน้ีจึงเปนการมองใน

ภาพรวมของรัฐธรรมนูญในประเทศน้ันๆ และเพื่อประโยชนในการศึกษาเรียนรูตอไป  
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. การศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองมีความสัมพันธกบัวิชาอื่นๆ ในลักษณะใดบาง 

2. จงอธิบายถึงความหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ พรอมทั้งแสดงใหเห็น

ถึงขอแตกตางระหวางรฐัธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3. จงอธิบายถึงลักษณะของรัฐธรรมนูญ พรอมทั้งอภิปรายถึงลกัษณะที่ดีของรัฐธรรมนูญ 

4. รัฐธรรมนูญมีความสําคัญสําหรับประเทศทีเ่กิดใหม ไมวาจะเปนการไดรับเอกราชใหม 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบอบใหม เพราะเหตุใด 

5. การแบงประเภทของรัฐธรรมนูญตามรูปของรัฐ สามารถแบงออกไดกี่ประเภท อะไรบาง 

และแตละประเภทมลีักษณะทีส่ําคัญอยางไร 

6. รัฐธรรมนูญประเภทลายลักษณอักษรมลีักษณะอยางไร มีขอดีและขอเสีย อยางไร 

7. รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีมลีักษณะอยางไร และมีขอแตกตางจากรัฐธรรมนูญประเภท

ลายลักษณอกัษร อยางไร 

8. หลักรัฐธรรมนูญนิยม หมายถึงอะไร มหีลกัการที่สําคัญ อยางไร 

9. จงวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางหลกัรัฐธรรมนูญนิยมกบัรัฐธรรมนูญของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

หลักการพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญ ถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนกฎหมายที่เปนหลักที่ใชในการปกครอง 

ประเทศ ทั้งน้ีกลาวไดวาในการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ จัดเปนองคประกอบหน่ึงของ

การปกครองแบบประชาธิปไตย อันเปนการปกครองที่มุงในจุดหมายการปกครองเพื่อประชาชน โดย

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนสวนใหญ รัฐธรรมนูญยังอาจกลาวไดวาเปนหลักเกณฑในการ

ปกครองประเทศของทุกภาคสวนในทางการเมืองหรอืกลาวโดยสรปุวา “รัฐธรรมนูญ คือ กติกาหลักใน

การเมือง” 

การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐน้ัน มีลักษณะที่มีวิวัฒนาการตามการ

พัฒนาของการเมืองการปกครองของรัฐ เดิมทีการใชอํานาจภายในรัฐมักจะผูกพันกับตัวบุคคล แลว

คอยๆคลี่คลายมาโดยมีการจัดระบบใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในรัฐ มีการนํา

แนวคิดเรื่องสิทธิ ความเสมอภาคของพลเมืองมาเปนปจจัยในการปกครองรัฐ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา

มีการมีรัฐธรรมนูญใชในปจจบุันเปนผลพวงมาจากการพัฒนาดานการเมืองของรัฐ เพื่อกอใหเกิดความ

เขาใจในการศึกษารัฐธรรมนูญอยางกวางขวาง เราจึงตองศึกษาถึงวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การ

จัดทํารัฐธรรมนูญ เน้ือหาหลักของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการแกไข เปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

รัฐธรรมนูญ 

ในบทน้ีจะกลาวถึงวิวัฒนาการทั่วไปของรัฐธรรมนูญ อํานาจการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ ผูมี

อํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ เน้ือหาของรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ มีรายละเดียดดังตอไปน้ี 

วิวัฒนาการทั่วไปของรัฐธรรมนญู 

 ในการศึกษาถึงรัฐธรรมคงหลีกเลี่ยงมิไดที่จะศึกษาลักษณะความเปนมาของรัฐธรรมนูญ 

เพื่อใหมีความเขาใจถึงแนวคิดในการจัดทํารัฐธรรม วิวัฒนาการทั่วไปของรัฐธรรมนูญจะแบงออกเปน 

5 ยุค โดยใชเหตุการณที่สําคัญที่เกิดข้ึนกับรัฐธรรมนูญและสงผลตอแนวคิดและลักษณะของ

รัฐธรรมนูญในชวงเวลาน้ันๆ ดังตอไปน้ี 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 107-111) บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2554 : 21-36) และณัฐกร       

วิทิตานนท (2557 : 79-85) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของรัฐธรรมนูญไว ซึ่งมีเน้ือหาและ

ลักษณะดังน้ี  

 ยุคแรก การกําหนดชวงเวลายุคแรกของวิวัฒนาการทั่วไปของรัฐธรรมนูญ จะใชชวงเวลา

ต้ังแตมีการใชอํานาจการปกครองในยุคโบราณ จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1215 โดยทั่วไปใชอํานาจการ

ปกครองและกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑการปกครองรัฐมีลักษณะไมคงที่ชัดเจน อาจมีการบัญญัติ
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กฎหมายบาง เปนจารีตประเพณีบาง เปนไปตามอัธยาศัยของผูปกครองบาง กฎหมายที่เกิดข้ึนก็ไมมี

ลักษณะเปนรัฐธรรมนูญแบบปจจุบัน การบัญญัติกฎหมายข้ึนมาใชในรัฐมักเปนไปเพื่อตอบสนองตอ

การใชอํานาจของผูปกครอง และอยูภายใตการควบคุมของผูปกครอง หากมีขอกําหนดใดที่ทําให

ราษฎรมีความมั่นคงปลอดภัย ก็เปนเรื่องที่ผูปกครองจะกระทําเอง ไมใชเปนเพราะมีกฎหมายไวเพื่อ

จํากัดอํานาจของผูปกครองรัฐ ดังน้ัน จึงกลาวไดวาในยุคน้ีไมมีรัฐธรรมนูญดังความหมายในปจจุบัน 

หรือถามีจะมีลักษณะของรัฐธรรมนูญปรากฏอยูบาง ก็ถือวาเปนรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะเปนราชาธิป-

ไตย 

ยุคที่สอง ในยุคน้ีเริ่มต้ังแต ป ค.ศ. 1215 ซึ่งเปนปที่เริ่มประกาศใชเอกสารมหากฎบัตร 

(Magna Carta) เปนตนมา จนถึง ป ค.ศ. 1776 เปนปที่มีการประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา 

ในชวงระยะเวลาดังกลาวน้ีไดเกิดเหตุการณหลายเหตุการณในอังกฤษและนําไปสูการทําใหมีการ

กําหนดกฎเกณฑตอการใชพระราชอํานาจของกษัตริย 

ในประเทศอังกฤษ พระเจาจอหนที่ 1 มีกรณีขัดแยงกับฝรั่งเศสจนเกดิเปนสงคราม พระองคมี

ความจําเปนที่จะตองเก็บภาษีราษฎรเพิ่มเพื่อนําไปเปนปจจัยในการทําสงคราม แตบรรดาเหลาขุน

นางอังกฤษไมยินยอม จึงรวมตัวกันเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 เพื่อเรียกรองหลักประกันใน

สิทธิของตน โดยย่ืนคําขาดใหพระเจาจอหนยอมทําตามขอเรียกรองของพวกตน โดยใหลงพระ

ปรมาภิไธยในเอกสารที่มีช่ือเรยีกวา Magna Carta โดยเอกสารน้ีเรียกรองใหกษัตริยตองผูกมัดตนเอง

กับกฎหมายและใหหลักประกันสิทธิแกราษฎรทั้งหลายในการใหความยินยอมตอการเก็บภาษีเพิ่มข้ึน

จากเดิม อีกทั้งยังใหราษฎรมีสิทธิที่จะตอตานการตัดสินที่ไมเปนธรรมของฝายกษัตริยได เอกสารมหา

กฎบัตร กําหนดถึงการจํากัดอํานาจของกษัตริยบางประการ มีบทกําหนดคุมครองสิทธิและเสรีภาพแก

ราษฎร โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป คือ  

1.  พระเจาแผนดินจะเรียกเก็บภาษี หรือขอใหราษฎรใหความชวยเหลือไมได นอกจากจะ

ไดรับความยินยอมจากที่ประชุมหัวหนาราษฎร  

2.  การงดใชกฎหมาย หรือการยกเวนไมใชกฎหมายบังคับแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะกระทํา

ไมได 

3.  บุคคลใดๆ จะถูกจับกุมคุมขัง หนวงเหน่ียว หรือขับไลเนรเทศไมได นอกจากการน้ัน

เปนไปโดยคําพิพากษาที่ชอบ และตามกฎหมายของบานเมือง 

นอกจากเหตุการณเกิดข้ึนของเอกสารมหากฎบัตรแลว ในป พ.ศ. 1726 มีการตรากฎหมาย

อังกฤษในการรองขอความคุมครองจากกษัตริยเพิ่มเติม ในกฎหมายที่ช่ือวา Petition of Right 

พระราชบัญญัติฉบับน้ียํ้าถึงหลักที่วาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะตองไดรับความคุมครองตาม

บทบัญญัติของกฎหมายของรัฐสภา สําหรับสาระสําคัญของ Petition of Right มีดังน้ี  

1.  บุคคลไมพึงถูกบังคับใหใหสิ่งของ ใหกู บังคับใหกูหรือเสียภาษี โดยมิไดรับความยินยอม

จากราษฎร ตามที่กฎหมายของรัฐสภาบัญญัติไว  
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2.  บุคคลที่เปนอิสระไมพึงถูกพิพากษาประหารชีวิต หรือตัดอวัยวะ หรือจําคุก หรือคุมขัง 

กอนฟงคําพยานหลักฐาน อันเปนการขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศ  

3.  เอกชนจะตองไมถูกบังคับใหรับทหารเขาอยูอาศัยในบานของตน 4) กษัตริยไมพึงออก

คําสั่งใหพิจารณาโทษพลเรือนตามกฎอัยการศึกดังเชนที่ทหารกระทําในเวลาสงคราม 

สําหรับเหตุการณสําคัญอกีเหตุการณหน่ึง เกิดข้ึนในป ค.ศ. 1685 เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนเมื่อ

พระเจาเจมสที่ 2 (James II) ข้ึนครองราชยในป ค.ศ. 1685 ซึ่งพระองคทรงนับถือในศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิก และมีพระราชประสงคทีจ่ะเผยแพรคําสอนของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลกิ

ใหกวางขวางข้ึน แตก็ไดรับการตอตานจากเหลาขุนนางและคนอังกฤษจํานวนมากที่หันมาอยูในนิกาย

ใหมคือนิกายแองกลิแคน ฝายขุนนางจึงรวมตัวกันทูลเชิญเจาชายวิลเลียมแหงออเรนจ (William of 

Orange) จากฮอลแลนด ซึ่งสมรสกับเจาหญิงแมรี่ พระราชธิดาของพระเจาเจมสที่ 2 ใหข้ึนมา

ปกครองอังกฤษแทนพระเจาเจมสที่ 2 ซึ่งในเวลาตอมาพระเจาเจมสที่ 2 ก็ยินยอมทําตามที่ฝายขุน

นางเรียกรอง ทั้งน้ีก็เพื่อไมตองการใหเกิดความขัดแยงถึงตองสูรบกัน กอนที่พระเจาวิลเลี่ยมจะข้ึน

ครองราชย พระองคไดทรงลงพระนามในเอกสาร The Bill of Right (ไตรรงค สุวรรณคีรี, 2558 : 

37) 

The Bill of Right เปนกฎหมายที่วางกฎเกณฑที่เปนหลักในการกําหนดความสัมพันธ

ระหวางฝายกษัตริยกับรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งมีผลใชบังคับอยูจนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ 

ดังน้ี  

1.  การที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจงดใชกฎหมายก็ดี หรือใชกฎหมายก็ดี โดยมิไดรับ

ความยินยอมจากรัฐสภา เปนการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย  

2.  การที่พระมหากษัตริยไมปฏิบัติตามกฎหมายก็ดี หรือการนํากฎหมายที่ยกเลิกแลวมาใช

ก็ดี เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

3.  คําสั่งต้ังศาลพิจารณาเกี่ยวกับศาสนา ตลอดจนคําสั่งและการจัดต้ังศาลใหมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย  

4.  การที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจเรียกเก็บเงินสําหรับคาใชจายในกิจการของ

พระองค โดยมิไดรับความยินยอมจากรัฐสภาก็ดี เรียกเก็บเงินเกินระยะเวลาที่รัฐสภาอนุมัติก็ดี หรือ

เรียกเก็บเงินโดยวิธีอื่นนอกจากที่ไดรับอนุมัติ หรือจะไดรับอนุมัติจากรัฐสภาก็ดี เปนการกระทําที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย  

5.  ประชาชนมีสิทธิที่จะรองทุกขตอพระมหากษัตริยได การจํากัดเสรีภาพเชนวาน้ีก็ดี และ

การดําเนินคดีฐานรองทุกขก็ดี เปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย  

6.  การจัดใหมีกองทัพประจําการในราชอาณาจักรในยามสงบ โดยมิไดรับความยินยอมจาก

รัฐสภา เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย  

7.  บุคคลซึ่งนับถือศาสนานิกายโปรเตสแตนท พึงมีอาวุธสําหรับปองกันตนตามที่กฎหมาย

บัญญัติ  
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8.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพึงใหเปนการกระทําดวยความสมัครใจ  

9.  เสรีภาพในการพูดและอภิปราย หรือการดําเนินการใดๆ ในรัฐสภาน้ัน ไมพึงนําไป

ฟองรองเปนคดีในศาลใดศาลหน่ึง  

10.  การเรียกประกันตัวจําเลยมากไปก็ดี การกําหนดคาปรับมากเกินไปก็ดี หรือการลงโทษ

อยางทารุณโหดรายและผิดธรรมดาก็ดี เปนสิ่งที่ไมพึงกระทํา  

11.  ผูที่เปนลูกขุนตองลงทะเบียน และประกาศเปนทางการโดยถูกตอง และในคดีความผิด

ฐานกบฏ ผูที่จะเปนลูกขุนตองเปนผูที่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

12.  การปรับและริบทรัพยบุคคลกอนมีคําพิพากษา เปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย

และเปนโมฆะ  

13.  รัฐสภาพึงจัดใหมีการประชุมเนืองๆ เพื่อแกไขปรับปรุงกฎหมายใหดีข้ึนอยูเสมอ 

จากเหตุการณทั้ง 3 เหตุการณขางตน ทําใหเกิดขอกําหนดในรูปของกฎหมายที่มีผลตอการ

จํากัดพระราชอํานาจของกษัตริย อํานาจในการปกครองของกษัตริยถูกควบคุมโดยรัฐสภา และ

ประชาชนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน ดังน้ันเหตุการณในชวงยุค

ที่สองดังกลาวน้ี ขอบเขตของรัฐธรรมนูญไดมีความหมายที่ชัดเจนและมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน 

โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของเอกสารมหากฎบัตรน้ันไดรับการยกยองวาเปนการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกของโลก กลาวโดยสรุปแลวในยุคที่สองน้ีถือวาไดมีรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนแลว และเปนกฎหมาย

ที่เกิดข้ึนมาเพื่อจํากัดอํานาจของกษัตริยหรือผูปกครองประเทศ 

ยุคที่สาม เริ่มนับชวงต้ังแตมีการประกาศอิสรภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 

กรกฎาคม ค.ศ. 1776 จนถึงชวงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1945 ในชวงรยะเวลาดังกลาว

น้ีไดมีเหตุการณสําคัญเกิดข้ึนหลายเหตุการณที่สงผลตอความเปนรัฐธรรมนูญในโลกน้ี และไดทําให

ขอบเขตความหมายของรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่สอง กลาวคือ รัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนในรัฐ

ตางๆ มิไดหมายถึงแคการจํากัดอํานาจของผูปกครองประเทศเทาน้ัน แตยังถือวารัฐธรรมนูญ จัดทํา

ข้ึนมาไดดวยความสมัครใจของราษฎร และจําตองวาดวยการจัดระเบียบการปกครองประเทศอยาง

เปนสัดเปนสวน มีการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย และมีบทคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งถือเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญในปจจุบัน 

จากการประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ป ค.ศ. 1776 นํามาสูการจัดทํารัฐธรรมนูญใน 

ค.ศ. 1787 ซึ่งถือวารัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรเริ่มเกิดข้ึนครั้งแรกในโลก รัฐธรรมนูญดังกลาว

ไดมีการวางกฎเกณฑการปกครองประเทศ และกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองตางๆ อยาง

เปนระเบียบ โดยมีการแยกองคกรปกครองประเทศออกเปนฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลา

การ ซึ่งรูจักกันในนามหลักการแบงแยกอํานาจ มีการบัญญัติใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 

ยอมรับอํานาจสูงสุดของประชาชนสหรัฐอเมริกา และมีบทคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังที่

ปรากฏในปฏิญญาคําประกาศอิสรภาพอเมริกา ซึ่งมีขอความตอนหน่ึงวา “ผูปกครองหรือรัฐบาลจะ
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จัดต้ังข้ึนไดในหมูราษฎรก็โดยอาศัยอํานาจอันชอบธรรม ซึ่งมาจากความเห็นชอบของราษฎรผูถูก

ปกครอง” 

การบัญญัติรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีประชาธิปไตยเสรีนิยม

ของนักปรัชญาทางกฎหมายและการเมือง ซึ่งคอนขางเปนนามธรรมมาบัญญัติไวอยางเปนรูปธรรม ไม

วาจะเปนหลักนิติรัฐ การแบงแยกอํานาจ หลักอํานาจอธิปไตย หลักสัญญาประชาคม เปนตน เดิมที

แนวคิดจากนักปรัชญาเหลาน้ี เชน มองเตสกิเออ จอหน ลอค และ รุซโซ เปนตน ไดเผยแพรแนวคิด

เสรีประชาธิปไตยดังกลาวอยางแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในยุโรป เพียงแตยังมิไดนํามาใช

ในเชิงปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เมื่อแนวคิดเหลาน้ีไดนํามาสูการปฏิบัติที่เปนจริงได  

การจัดทํารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาน้ีเปนตนแบบใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะในยุโรปไดเอา

เปนแบบอยาง การปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 นําไปสูการลมลางอํานาจการปกครองแบบเดิม

และไดมีการนํารัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมาใชในการปกครองเมื่อ ค.ศ. 1791 มีการจัดทํารัฐธรรมนูญ

สวิตเซอรแลนด ค.ศ. 1919 ในชวงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี มีสาระสําคัญรวมกันคือ รัฐ

ทั้งหลายในยุโรปไดถูกทาทายดวยแนวคิดการใชอํานาจการปกครองแบบใหมที่ถือเอาอํานาจของ

ประชาชนเปนสําคัญ เกิดการพังทลายของรูปแบบการใชอํานาจการปกครองแบบเดิมคือระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย เกิดการเขาแทนที่ของระบอบการปกครองใหม คือ ระบอบประชาธิปไตย 

ดังน้ันเมื่อมีการนํารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในรัฐน้ัน การนําเอารัฐธรรมนูญมาใช

จึงมีบทบัญญัติที่เนนแนวคิดปรัชญาประชาธิปไตยเปนสําคัญ ดวยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญในชวงเวลาน้ันจึง

ถูกนํามาใชในความหมายเดียวกับคําวาประชาธิปไตย จะตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแบงแยกการใช

อํานาจและการประกนัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และก็ใชมาตรฐานน้ีที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

แบงแยกการใชอํานาจและการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และใชมาตรฐานน้ีเปน

เครื่องวัดวาประเทศใดมีรัฐธรรมนูญหรือไม 

ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเกิดข้ึน ไดมีเหตุการณที่มีการตอสูทางความคิดในเรื่อง

สิทธิทางการเมืองเกิดข้ึนในยุโรป กลาวคือ เปนการตอสูระหวางฝายนิยมลัทธิประชาธิปไตยและฝาย

นิยมลัทธิเผด็จการในรปูแบบตางๆ เชน ฟาสซิสม นาซี และคอมมิวนิสต ฝายนิยมลัทธิประชาธิปไตยมี

ทาทีวาจะไดเปรียบฝายนิยมลทัธิเผด็จการ เพราะในระยะเวลาดังกลาวรัฐที่เคยเปนเมืองข้ึนหรืออยูใน

อารักขาของรัฐอื่น พยายามด้ินรนจะยกตัวเองใหเปนประเทศอิสระ รัฐใหมที่มีราษฎรตางเช้ือชาติ 

สัญชาติ หรือศาสนากันมาก ก็พยายามด้ินรนจะแยกตัวออกเปนรัฐอิสระหลายรัฐ ซึ่งความพยายาม

ดังกลาวจะสําเร็จไดก็โดยวิถีทางประชาธิปไตยเทาน้ัน รอบอบประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งใฝหากันอยาง

หนักในขณะน้ัน แมวาอาจจะเปนประชาธิปไตยเพียงในนามหรือเพียงเพื่อชวงชิงอํานาจจากคนหมู

หน่ึงไปสูคนอีกหมูหน่ึงก็ตาม แตการจะทําไดสําเร็จก็ตอเมื่อไดรับความสนับสนุนจากมหาชน ซึ่ง

จําเปนตองอางคําวาประชาธิปไตยข้ึนบังหนาอยูน่ันเอง รัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนในชวงน้ีจึงจะตองมี

หลักการแบงแยกอํานาจและมีบทบัญญัติประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไดถูกนํามาใชใน

ความหมายเดียวกับประชาธิปไตย 
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โดยภาพรวมในยุคน้ีต้ังแตการประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา จนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ประเทศตางๆ ไดมีการนําเอารัฐธรรมนูญมาใชเปนหลักในการปกครองประเทศ และเน้ือหาสาระ

ของรัฐธรรมนูญมีเน้ือหาที่เปนประชาธิปไตย เพราะฉะน้ันรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่

แยกออกจากกันมิได 

ยุคที่สี่ เริ่มต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงจนถึงปจจุบัน ในชวงสมัยน้ีไดมีเหตุการณ

ที่สําคัญๆ ทางการเมืองเกิดข้ึนในโลกมากมาย จนทําใหขอบเขตความหมายของรัฐธรรมนูญ

เปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดองคการสหประชาชาติ (UN) ข้ึนมา บรรยากาศชวงสงครามเย็นสงผลใหมี

หลายรัฐแตกออกเปนฟากฝงตามข้ัวอุดมการณ เชน เยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออก 

เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต เกาหลีเหนือกับเกาหลใีต นอกจากน้ีบรรดารัฐทัง้หลายที่เคยเปนอาณา

นิคมของมหาอํานาจตางก็ไดรับเอกราชกันถวนหนา เชน อินเดีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 

สิงคโปร พมา เปนตน อีกทั้งประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต ก็

สามารถเขามารวมกิจกรรมระหวางประเทศได โดยมีบทบาทสําคัญรวมกับประเทศที่มีการปกครอง

แบบประชาธิปไตยอื่นๆ อีกดวย 

ในที่สุดจึงเปนที่ยอมรับวาแทที่จริงแลว รัฐธรรมนูญเปนเพียงคํากลางๆ สําหรับใชเรียก

กฎหมายสูงสุด ซึ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑในการปกครองประเทศโดยตรง ประเทศที่มีการปกครองใน

รูปแบบใดก็สามารถมีรัฐธรรมนูญของตัวเองได ความหมายของรัฐธรรมนูญในชวงสมัยน้ีจึงมี

ความหมายแปรเปลี่ยนไป เพราะรัฐธรรมนูญเริ่มกลายเปนเอกสารกาํหนดอุดมการณทางการเมืองของ

รัฐ ตลอดจนเปนสัญลักษณของความเปนรัฐเอกราชมากกวาความเปนประชาธิปไตย เชนในยุคกอน 

หลายประเทศอาศัยรัฐธรรมนูญเปนขออางในการเขาสมาคมกับรัฐอื่นๆ ประเทศใหมหลายๆ ประเทศ 

จะตองรีบจัดทํารัฐธรรมนูญข้ึนประกาศใชอยางรวดเร็ว เพื่อใหองคการสหประชาชาติยอมรับเขาเปน

สมาชิก หรือการที่บางประเทศรีบเรงรางรัฐธรรมนูญ เพื่อเอาใจประเทศเจาของเมืองข้ึนหรือประเทศ

ซึ่งอารักขาตนเอยู เพื่อใชเปนขอตอรองในการขอเอกราชหรือใหไดมาซึ่งสถานะอิสระในสังคมระหวาง

ประเทศ เปนตน 

ยุคที่หา กระแสของรัฐธรรมนูญในเวลาน้ีและยุคตอไป คือ การพยายามจัดทํารัฐธรรมนูญ

ระดับนานาชาติ เริ่มที่ยุโรปซึ่งพัฒนาประชมคมยุโรปข้ึนมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามสนธิสัญญา

กรุงโรม และไดพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับจนเปลี่ยนเปนสหภาพยุโรปในป ค.ศ. 1990 ตอมาในป ค.ศ. 

2000 สหภาพยุโรปไดจัดทํารัฐธรรมนูญยุโรป หรือ European Constitution เมื่อรางสําเร็จเสร็จสิ้น 

หลายประเทศไดใหความเห็นชอบ แตเห็นชอบโดยรัฐสภา มีเพียงสองประเทศที่นําไปใหประชาชนลง

มติ คือ ฝรั่งเศสและ เนเธอแลนด ผลปรากฏวาประชาชนฝรั่งเศสไมพอใจประธานาธิบดีจึงลงมติไม

เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญยุโรป กระบวนซึ่งกําหนดประกาศใชรัฐธรรมนูญยุโรปป ค.ศ. 2007 ตองเลื่อน

ไปไมมีกําหนด  



หลักการพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ    81 

แมรฐัธรรมนูญสหภาพยุโรปในความเปนจริงจะเปนเพียงสนธิสัญญา แตหากรัฐธรรมนูญฉบับ

น้ีไดถูกรับรองจากประเทศตางๆ จริงแลว กระแสรัฐธรรมนูญก็จะเพิ่มวัตถุประสงคข้ึนอีกประการหน่ึง 

คือ รัฐธรรมนูญเปนเครื่องมือในการรวมตัวกันของประเทศในระดับภูมิภาค 

กลาวโดยสรุป พัฒนาการของรัฐธรรมนูญจึงแบงเปน 5 ยุค คือ  

ยุคที่ 1 ตองการใชกฎหมายลายลักษณอักษรธรรมดาจํากัดอํานาจของผูปกครอง 

ยุคที่ 2 เปนยุคที่ใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรที่เปนกฎหมายสูงสุดจํากัดอํานาจการ

ปกครอง ของผูปกครอง และคุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชนตลอดจนสถาปนาประชาธิปไตยข้ึนใส

การปกครอง 

ยุคที่ 3 ตองการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม โดยคุมครองคนที่ออนแอกวา 

ยุคที่ 4 ตองการสรางเสถียรภาพและประสิทธิภาพใหเกิดข้ึนในระบบการเมือง 

ยุคที่ 5 การจัดทํารัฐธรรมนูญนานาชาติ 

อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญในสมัยน้ีจะมีบทบัญญัติเกีย่วกับการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย

อยางเครงครัดหรือไมเครงครัดอยางไรสุดแลวแตความตองการของแตละประเทศ สวนเรื่องการ

ประกันสิทธิเสรีภาพจะบัญญัติเอาไวอยางไรหรือไมก็ได ถาบัญญัติไวก็ดีแตถึงไมบัญญัติไวก็ไมถือวา

เสียหายอะไรในเชิงความหมาย รัฐธรรมนูญจึงมีความหมายเปนคํากลางๆ และยอมรับกันทั่วไปวา แม

ในประเทศเผด็จการรูปแบบใดๆ ก็ตาม ก็ถือวามีรัฐธรรมนูญไดเพื่อใชกําหนดกฎเกณฑการปกครอง

ประเทศ 

อํานาจการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 

 อํานาจการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ หมายถึง อํานาจทางการเมืองของคณะบุคคลหรือบุคคลที่อยู

ในฐานะบันดาลใหมีรัฐธรรมนูญข้ึนไดสําเร็จ โดยนัยน้ีผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงรัฎฐาธิ

ปตย หรือผูอยูในฐานะอยางรัฏฐาธิปตย แตเดิมมาถือวาพระผูเปนเจาเทาน้ันที่จะบันดาลใหมี

รัฐธรรมนูญได เพราะรัฐธรรมนูญก็คือโองการสวรรค คตินิยมเชนน้ีสืบเน่ืองมาจากลัทธิเทวสิทธิราชย 

ซึ่งมีสาระสําคัญวาพระผูเปนเจาทรงเลือกกษัตริยใหเปนผูนําประเทศ และทรงวางกฎเกณฑการ

ปกครองไวใหอํานาจทั้งปวงของกษัตริย ยอมหลั่งไหลจากองคพระผูเปนเจา ดังที่เช่ือถืออยูในทวีป

ยุโรปสมัยกลาง ตอมาคตินิยมแบบลัทธิเทวสิทธิราชยเสื่อมลง เกิดมีแนวคิดใหมๆ เกี่ยวกับผูมีอํานาจ

จัดใหมีรัฐธรรมนูญในลกัษณะที่มนุษยธรรมดาเปนผูสรางข้ึน ซึ่งอาจจําแนกการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ ได

ดังน้ี 

กาญจนารัตน ลีวิโรจน (2544 : 3-7) เชาวนะ ไตรมาศ (2546 : 6-7) และ ณัฐกร วิทิตานนท 

(2557 : 94-99) ไดอธิบายถึงที่มาของรัฐธรรมนูญอันเกิดจากอํานาจการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี

เน้ือหาและลักษณะดังน้ี 

1. ประมุขของรัฐในฐานะผู มีอํ านาจจัดใหมี รั ฐธรรมนูญ ประมุขของรัฐในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย อาจเปนผูจัดทําใหมีรัฐธรรมนูญข้ึนเองได ตามพระราชประสงคเมื่อพระองค
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ทรงเล็งเหน็วา ถึงเวลาแลวที่ประชาชนควรจะมีสทิธิมีเสยีงในการบรหิารประเทศ ในกรณีเชนน้ีประมุข

ของรัฐจะสละอํานาจบางสวนของพระองค ใหแกคณะบุคคลหรือประชาชนโดยทั่วไป แตยังทรงสงวน

พระราชอํานาจบางประการไว รัฐธรรมนูญที่เกิดข้ึนโดยอํานาจของประมุขของรัฐเชนน้ี ยังไมอาจถือ

ไดวามีลักษณะเปนประชาธิปไตยอยางแทจรงิ แตตองถือวาเปนกาวสําคัญที่จะผันแปรไปสูระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยในเวลาตอไป 

การที่ประมุขของรัฐจัดใหมีรัฐธรรมนูญข้ึนเองยอมเกิดมีผล 2 ประการ กลาวคือ  

ประการแรก เพื่อชวยใหประเทศรอดพนจากการปฏิวัติ เพราะประมุขของรัฐไดรีบจัดทํา

รัฐธรรมนูญข้ึนกอนที่จะมีการเรียกรองหรือบีบบังคับ  

ประการท่ีสอง เพื่อเสริมสรางบารมีของกษัตริยตลอดจนเปนวิธีทําใหพสกนิกรเคารพยําเกรง

กษัตริยย่ิงข้ึน เพราะสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงสละพระราชอํานาจบางสวนแกพสกนิกรของ

พระองค 

2.  ผูกอการปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารในฐานะผูมีอํานาจจัดทําใหมีรัฐธรรมนูญ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองดังที่เรียกวาการปฏิวัติ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยใช

อํานาจบังคับ ที่เรียกวาการรัฐประหาร ผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารไดสําเร็จยอมอยูในฐานรัฏฐาธิ-

ปตย ซึ่งมีอํานาจทางกฎเกณฑการปกครองประเทศไดตามที่ตนตองการ บุคคลประเภทน้ีจึงจัดไดวา

เปนผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ 

3.  ราษฎรในฐานะผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ ในกรณีราษฎรรวมกันกอการปฏิวัติและ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไดสําเร็จ ราษฎรทั้งปวงยอมไดช่ือวาผูมีอํานาจย่ิงใหญในรัฐในฐานะ

เจาของอํานาจอธิปไตย ซึ่งตนชวงชิงมาได แมหัวหนาคณะปฏิวัติก็ตองอยูใตความประสงคของ

ประชาชน จะทําการใดตามความพอใจของตนเอง ดังกรณีขางตนหาไดไม 

4.  ประมุขของรัฐ คณะปฏิวัติหรือราษฎรในฐานะผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญรวมกัน ใน

บางกรณีเมื่อราษฎรหรือผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ไดยึดอํานาจจากประมุขของรัฐเปนผลสําเร็จ 

ราษฎรผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารอาจตกลงประนีประนอมกับประมุขของรัฐ ดวยการยินยอมให

ประมุขของรัฐอยูในอํานาจสบืไปภายในเงือ่นไขบางประการ รัฐธรรมนูญในกรณีเชนน้ีถือวาเกิดข้ึนโดย

ประมุขของรัฐและราษฎรเปนผูรวมใจกันจัดใหมีข้ึน 

ในประเทศไทยน้ัน ถือเปนประเพณีการเมืองตลอดมา ไมวาจะมีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร

เกิดข้ึนครั้งใด การตรารัฐธรรมนูญข้ึนใชบังคับใหมจะตองถือวาเปนความตําลงรวมกันระหวางประมุข

ของรัฐกับคณะผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหารเสมอ ที่เปนเชนน้ีนาจะมีเหตุผล 3 ประการ กลาวคือ  

ประการแรก คณะผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ตองการอาศัยพระราชอํานาจทางสังคม

ของพระมหากษัตริย เพื่อที่จะใหประชาชนรูสึกและเขาใจวาพระมหากษัตริยทรงยินยอมดวยตาม

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีแลว  

ประการท่ีสอง คณะผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ตองการอาศัยพระราชอํานาจทางสังคม

และการเมืองของพระมหากษัตริย เพื่อใหนานาประเทศรับรองรัฐบาลใหม  
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ประการท่ีสาม คณะผูกอการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ตองการใหเห็นความสําคัญของสถาบัน

ประมุขเดิมวาไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด หากมีการปฏิวัติแลวออกรัฐธรรมนูญไปโดยที่สถาบัน

ประมุขเดิมยังคงอยูแตไมไดรูเห็นดวย รัฐธรรมนูญจะมีความสําคัญตํ่า ไมเหมือนการอางพระบรมราช

โองการในการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ที่จะทําใหรัฐธรรมนูญเปนที่ยอมรับในวงกวาง 

5.  ผูมีอํานาจภายนอกรัฐในฐานะผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐเจาอาณานิคมจะให

เอกราชกลับคืนแกรัฐใตอาณานิคม รัฐเจาอาณานิคมมักตกลงเปนเงื่อนไขกอนเสมอวา รัฐใตอาณา

นิคมจะตองจัดทํารัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐเจาอาณานิคมรับรองแลว ในกรณีเชนน้ีอาจถือไดวารัฐเจาอาณา

นิคมอยูในฐานะผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญไดดวยอีกกรณีหน่ึง 

ผลเสียของรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดข้ึนโดยผูมีอํานาจจากองคกรภายนอกเปนผูจัดใหมีเชนน้ี อาจ

กอใหเกิดผลเสียบางประการ กลาวคือ  

ประการแรก ทําใหประชาชนขาดความภาคภูมิใจรัฐธรรมนูญของตน ซึ่งเปนเหตุผลในทาง

จิตวิทยาการเมือง  

ประการท่ีสอง การที่องคกรภายนอกเขามาจัดใหมรีัฐธรรมนูญข้ึน อาจจะเปนการฝาฝนความ

ประสงคและเจตนารมณของประชาชนในประเทศน้ันๆ เชน รัฐธรรมนูญอาจจะมีบทบัญญัติบางอยาง

ซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะนิสัย สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและความเปนอยูของประชาชน 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญเกิดข้ึนจากอํานาจจัดใหมีรฐัธรรมนูญหรืออาํนาจใหรฐัธรรมนูญ ซึ่ง

หมายถึง อํานาจของบุคคลหรือคณะบุคคลที่อยูในฐานะตัดสินใจในเรื่องความเปนอยูทางการเมืองของ

ตนเอง กลาวคือ ผูใดมีอํานาจอันสูงสุดและแทจริงในรัฐขณะใดขณะหน่ึง ผู น้ันก็จะมีอํานาจที่จะให

รัฐธรรมนูญได เชน 

1.  พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยการพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

2.  คณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหารโดยการทําปฏิวัติหรือรัฐประหาร 

3.  สภานิติบัญญัติในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแทนจัดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ 

4.  ประชาชนทําการตกลงรวมกันโดยการเรียกรองใหมีรัฐธรรมนูญรวมถึงการราง

รัฐธรรมนูญโดยประชาชน 

ผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนญู 

 รัฐธรรมนูญนอกจากจะเกิดข้ึนจากผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนแลว ยัง

สามารถเกิดจากผูมอีํานาจในการจัดทาํรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูเปนรัฏฐาธิปตย หรือ

เกิดจากผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหน่ึง ซึ่งพอจะ

แบงแยกประเภทของผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญไดดังตอไปน้ี 

สมยศ เช้ือไทย (2535 : 81-84) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 100-102) และ ชาญชัย แสวง-

ศักด์ิ (2560ข : 73-75) ไดกลาวถึงผูมีอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับการมอบหมายจากผูเปนรัฏฐาธิปตย ใน

การจัดรัฐธรรมนูญ มีสาระและลักษณะสรุปไดดังน้ี 
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1.  โดยบุคคลคนเดียว ในกรณีบุคคลคนเดียวจัดทํารัฐธรรมนูญ  มักเกิดข้ึนจากการปฏิวัติ

หรือรัฐประหาร และผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารไดจัดทํารางรัฐธรรมนูญเตรียมไวกอนแลว ราง

รัฐธรรมนูญประเภทน้ีมักมีขอความสั้นๆ และมุงหมายจะใหเปนรัฐธรรมนูญช่ัวคราว 

2.  โดยคณะบุคคล หรือคณะกรรมาธิการ ลักษณะที่คณะบุคคลจัดทํารัฐธรรมนูญ ไดแก 

กรณีที่มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการข้ึนยกรางและพิจารณารางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการอาจมี

จํานวน 10 คน ถึง 20 คน โดยคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครองหรือเพิ่งไดรับเอกราชใหมๆ มักจัดทํารัฐธรรมนูญในลักษณะน้ี 

3.  โดยสภานิติบัญญัติ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติ เปนผูมีอํานาจจัดทํารฐัธรรมนูญน้ัน มักเปน

กรณีที่ตองการยกรางรฐัธรรมนูญใหม เพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญเกาทั้งฉบับ การใหสภานิติบัญญัติซึ่งเปน

สภาที่ใชอํานาจในการดําเนินการทางกฎหมายอยูแลว เปนผูจัดทําเสียเอง ยอมเปนการประหยัด

คาใชจาย แตผลเสียก็คือ อาจทํางานไดลาชาเพราะตองปฏิบัติหนาที่นิติบัญญัติในเวลาเดียวกัน และ

สมาชิกสภาอาจขาดความรูความชํานาญในการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งตองอาศัยความรูทางทฤษฎี

กฎหมายรัฐธรรมนูญอยูไมนอย อน่ึง สภานิติบัญญัติจะมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญไดก็ตอเมื่อ

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมอีํานาจจดัทํารฐัธรรมนูญ ดังน้ันอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญประเภทน้ีจึง

เปนอํานาจที่อยูภายในขอบเขตของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

4.  โดยสภารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญของประเทศประชาธิปไตย หมายถึง สภาที่

ประกอบดวยสมาชิกที่ราษฎรทั่วทั้งประเทศไดออกเสียงเลือกต้ังเขามาทําหนาที่เปนผูรางรัฐธรรมนูญ

ข้ึนใชโดยเฉพาะ และโดยปกติสภาน้ีจะถูกยุบไปทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญที่ตนรางข้ึนน้ันไดรับการ

ประกาศใชแลว เพื่อใหราษฎรทําการเลือกต้ังสมาชิกเขามาทําหนาที่ในสภานิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ

ใหม แตในบางครั้งก็มีความจําเปนอยูเหมือนกันที่สภารางรัฐธรรมนูญจะยุบเลิกไปทันทีไมได เพราะ

จะตองทํางานใหติดตอกัน ในรางรัฐธรรมนูญที่รางข้ึนมักจะมีบทบัญญัติใหสภารางรัฐธรรมนูญทํา

หนาที่สภานิติบัญญัติไปช่ัวคราวจนกวาจะถึงเวลามีการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติข้ึน 

เมื่อรางรัฐธรรมนูญใหมเขาสูการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญแลว สมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญทุกคนมีสิทธิขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนขอความไดตามใจชอบ แลวสภาก็

จะลงมติในรางน้ัน แตเสียงที่เห็นชอบดวยจะตองมากกวาธรรมดา เชน 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมด เปนตน 

ประเทศตางๆ ที่ไดมีรัฐธรรมนูญข้ึนใหมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เชน ฝรั่งเศส อิตาลี อินเดีย 

เปนตน มีสภารางรัฐธรรมนูญข้ึนมาจัดทํารัฐธรรมนูญน้ีทั้งสิ้น ดังน้ัน สภารางรางรัฐธรรมนูญของ

ประเทศเหลาน้ีจึงเปนสภาที่ประกอบดวยผูแทนของราษฎรอยางแทจริง เพราะเปนผูที่ราษฎรทั่ว

ประเทศไดลงคะแนนเลือกต้ังข้ึนมา เพื่อใหทําหนาที่รางหรือบัญญัติรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมาย

สูงสุดในการปกครองประเทศของตน  

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 38) ไดกลาวถึงกรณีประเทศไทยวา เคยมีการต้ังสภาราง

รัฐธรรมนูญที่ทําหนาที่ในการจัดทํารัฐธรรมนูญมาแลว 4 ครั้ง คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ. 2492 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แตลักษณะของสภารางรัฐธรรมนูญ

ใกลเคียงกับสภารางรัฐธรรมนูญที่สากลทั่วไป คือ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกต้ังของ

ประชาชนใหเขาทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญน้ัน มีเพียงครั้งเดียวคือสภารางรัฐธรรมนูญที่เขาทําหนาที่ใน

การรางรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2540 สวนสภารางรัฐธรรมนูญในสวนที่เหลือไมมีลักษณะที่เปนแบบ

สากลทั่วไป  

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญนอกจากจะเกิดข้ึนจากผูมีอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญแลว ยัง

สามารถเกิดจากผูมอีํานาจในการจัดทาํรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูเปนรัฏฐาธิปตย หรือ

เกิดจากผูมีอํานาจในการจดัทํารัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหน่ึง แบงแยก

ประเภทของผูมีอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญ โดยบุคคลคนเดียว โดยคณะบุคคล โดยสภานิติ

บัญญัติ และโดยสภารางรัฐธรรมนูญ 

เนื้อหาของรัฐธรรมนญู 

 ในการพิจารณาวาเน้ือหาของรัฐธรรมนูญควรเปนเชนไร ประกอบดวยสาระอะไรบาง คงเปน

เรื่องยากที่จะใหคําตอบไดอยางสมบูรณ เมื่อพิจารณาเน้ือหาของรัฐธรรมนูญในแตละประเทศก็มี

ลักษณะที่แตกตางกันไปตามบริบททางการเมืองของประเทศน้ัน แมแตในประเทศหน่ึงๆ เน้ือหาสาระ

ของรัฐธรรมนูญในแตละชวงเวลาอาจแตกตางกันไป การที่ประเทศหน่ึงกําหนดเน้ือหาสาระของ

รัฐธรรมนูญโดยนําเอาหลักการมาจากรัฐธรรมนูญของรัฐอื่น อาจทําใหประสบกับปญหาบทบัญญัติที่

ไมสอดคลองกับบริบทของรัฐน้ันได ดังน้ันการกําหนดเน้ือหาของรัฐธรรมนูญจึงตองพิจารณาถึง

หลักการหรือแนวทางที่สอดคลองกับการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิต

ภายในรัฐ  

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 106-107) อภิชาติ แสงอัมพร ( 2559 : 39-42) และ ชาญชัย 

แสวงศักด์ิ (2560ข : 69-72) ไดอธิบายถึงเน้ือหาขอรัฐธรรมนูญไวสรุปไดวา เน่ืองดวยรัฐธรรมนูญเปน

กฎหมายสูงสุดที่จัดระเบยีบการใชอํานาจการปกครอง การจัดต้ังสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ รวมทั้ง

การใหหลักประกันในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังน้ันเน้ือหาของรัฐธรรมนูญควรมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของรัฐ การกําหนดรูปของรัฐ ระบอบการปกครอง องคกรผูใชอํานาจอธิปไตย 

การใชอํานาจการปกครองประเทศ การตรวจสอบการใชอํานาจเหลาน้ัน สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน เปนตน สมดังคําที่กลาววา รัฐธรรมนูญอีกแงหน่ึงจึงเปรยีบเหมอืนเปนแผนที่อาํนาจสาํหรบั

ทุกๆ ระบบการเมือง  

โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรไดมีกําหนดโครงสรางของเน้ือหารัฐธรรมนูญ

ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ สวนนําและสวนที่เปนเน้ือหา แตอยางไรก็ดีทั้งสองสวนก็มีความสัมพันธ

และใชอธิบายซึ่งกันและกัน ในที่น้ีจะจําแนกเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ ดังน้ี 
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1.  คําปรารภ เปนสวนตนของรัฐธรรมนูญที่เปรียบเสมือนคํานํา อารัมภบท หรือบทนําของ

รัฐธรรมนูญฉบับน้ันๆ คําปรารภเปนคนละสวนกับตัวบทบัญญัติที่เปนเน้ือหาหลัก แตมีความสําคัญที่

อาจใชเปนเครื่องมือในการตีความมาตราตางๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ันๆ หรือใชคนหาเจตนารมณของ

ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับน้ันๆ โดยทั่วไปคําปรารภมักประกอบดวยขอความที่แสดงใหทราบถึงที่มาของ

รัฐธรรมนูญ ความจําเปนหรือวัตถุประสงคในการรางรัฐธรรมนูญ 

2.  บททั่วไป เปนสวนที่มีความสําคัญในฐานะที่เปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ เปน

แนวคิดหลักของรัฐธรรมนูญฉบับน้ันๆ ซึ่งเปนแมบทของบทบัญญัติอื่นๆ หรือเน้ือหาในรัฐธรรมนูญทั้ง

ฉบับ ดังน้ัน เน้ือหาในสวนอื่นๆ จะตองไมขัดหรือแยงกับหลักการสําคัญในบททั่วไป ในบททั่วไปมัก

กลาวถึงรูปของรัฐ รูปแบบการปกครอง หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ในลักษณะที่

เปนหลักการใหญ เน้ือหาของบทบัญญัติในสวนที่เหลือจะตองเปนไปตามหลักการใหญของบทั่วไป 

3.  บททั่วไปเกี่ยวกับประมุขของรัฐ การที่รัฐหน่ึงรัฐใดจะมีประมุขเปนพระมหากษัตริยหรือ

ประธานาธิบดีน้ัน เปนสิทธิของราษฎรในแตละรัฐเปนผูตัดสินใจ ประเทศที่ราษฎรเคารพรักใครและ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยน้ัน ราษฎรก็ประสงคจะใหมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยเหตุน้ีแม

จะเปลี่ยนมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ผูมีอํานาจใหมีรัฐธรรมนูญจึงได

รักษาประมุขที่เปนพระมหากษัตริยไว กรณีจึงตรงขามกับประเทศที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข ที่

ประเทศเหลาน้ันไมเคยปกครองโดยกษัตริยมากอน หรือราษฎรของประเทศเหลาน้ันอาจจะเห็นวาผูที่

จะเขามาเปนประมุขของรัฐและประมุขฝายบริหารควรมาจากการเลือกสรรของประชาชน จึง

กําหนดใหมีประธานาธิบดีดํารงตําแหนงดังกลาว 

4.  สิทธิและเสรีภาพของประชาชน สิทธิและเสรีภาพเปนเรือ่งสําคัญของรฐัธรรมนูญ เพราะ

การที่ราษฎรตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยน้ัน ก็เพราะประสงคจะใหตนมีสิทธิ

และเสรีภาพน่ันเอง ฉะน้ันถาดูรัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรของทุกประเทศ จะเห็นวามี

บทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไวทั้งสิ้น  

บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ แตความสําคัญดูเหมือนจะ

ปรากฏแตเฉพาะในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยเทาน้ัน รัฐธรรมนูญในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย หรือเผด็จการ หรือคอมมิวนิสต ไมมีความจําเปนที่จะตองมีบทบัญญัติในเรื่อง

น้ี กระน้ันก็ตามรัฐธรรมนูญของประเทศในระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศก็มิไดบัญญัติเรื่องน้ีไว 

สําหรับการรับรองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ไดรับรองไวในขนาดแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับความเปนประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญของประเทศเหลาน้ัน ทั้งน้ีพอที่จะแบงแยกประเภท

ของการรับรองสิทธิและเสรีภาพออกไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี  

ลักษณะแรก รับรองสิทธิและเสรีภาพไวเด็ดขาด คือไมยอมใหกฎหมายจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพเลย 

ลักษณะท่ีสอง รับรองสิทธิและเสรีภาพไวอยางกลาง คือ ยอมใหตัดสิทธิและเสรีภาพโดยการ

ออกกฎหมายเฉพาะบางประเภทหรือเฉพาะบางกรณี เชน กฎหมายที่ออกใชในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 
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การรับรองสิทธิและเสรีภาพอยางกลางน้ีใหประโยชนแกราษฎร แตเปนการจํากัดอํานาจสภานิติ

บัญญัติ เพราะกําหนดเงื่อนไขใหออกกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพไดเฉพาะกฎหมายบางประเภท

หรือในบางกรณีเทาน้ัน  

ลักษณะท่ีสาม รับรองสิทธิและเสรีภาพไวภายใตบังคับแหงกฎหมาย การรับรองสิทธิและ

เสรีภาพภายใตแหงกฎหมายน้ีเปนการใหอํานาจสภานิติบัญญัติที่จะออกกฎหมายจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพไดเสมอ 

5.  หนาที่ของประชาชน รัฐธรรมนูญที่รางข้ึนในระยะหลังมักกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ

หนาที่ของพลเมืองหรือหนาที่ของประชาชนไวคูกับบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หนาที่พลเมือง

สวนใหญเปนเรื่องของพันธะที่มีตอประเทศชาติเปนสวนรวม เชน อาจกําหนดวาตองรักษาไวซึ่งชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ตองปองกันประเทศ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ตองเสียภาษี ตองใชสิทธิ

เลือกต้ัง ตองเคารพธงชาติ เปนตน 

6.  แนวนโยบายแหงรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐหมายความถึงหลักการแหงนโยบายซึ่งตอง

ปฏิบัติจัดทํา ทั้งน้ีจะไมคํานึงวาพรรคการเมืองที่เปนฝายขางมากในสภาผูแทนราษฎรจะมีนโยบาย

อยางใด และจัดต้ังรัฐบาลอยางใด แนวนโยบายแหงรัฐไดวางหลักการไวเปนกลางๆ สําหรับรัฐบาลทุก

รัฐบาลและสภาผูแทนราษฎร การกําหนดแนวนโยบายแหงรัฐไวในรัฐธรรมนูญเปนความคิดใหม แต

เดิมรัฐธรรมนูญมักจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครอง สิทธิและหนาที่ของประชาชน และสถาบัน

ตางๆ ของรัฐธรรมนูญเทาน้ัน 

7.  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติของรัฐถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐสภา 

ซึ่งรัฐธรรมนูญมักจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐสภาไว ดังน้ี  

 7.1  จํานวนสมาชิกของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

 7.2  วิธีการเลือกต้ังสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

 7.3  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  

 7.4  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสมาชิก  

 7.5  อายุของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิก  

 7.6  อํานาจหนาที่ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

 7.7 กําหนดประโยชนตอบแทนสมาชิกรัฐสภา 

8.  อํานาจบริหาร อํานาจบริหารของรัฐถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐบาล โดยมี

ประธานาธิบดีเปนหัวหนาฝายบริหาร หรือนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร ในที่น้ีจะยกตัวอยาง

นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร หรือหัวหนารัฐบาล โดยมีการบัญญัติหลักการสําคัญเกี่ยวกับ

รัฐบาลหรือฝายบริหาร ดังน้ี  

 8.1  คุณสมบัติของผูเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

 8.2  การขอรับความไววางใจ  
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 8.3  การลงมติไมไววางใจ  

 8.4  การเขารวมประชุมในรัฐสภา  

 8.5  การยอมใหรัฐบาลอภิปรายในรัฐสภา  

 8.6  การยุบสภาผูแทนราษฎร  

 8.7  การใหฝายบริหารเสนอรางกฎหมายได  

 8.8  การใหฝายบริหารในสถานการณฉุกเฉิน  

9.  อํานาจตุลาการ อํานาจตุลาการของรัฐถูกบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญในหมวดศาล โดยมี

หลักการที่สําคัญ คือ 

 9.1  หามออกกฎหมายยอนหลังไปลงโทษ หรือเพิ่มโทษบุคคล  

 9.2  ราษฎรจะไดรับการพิจารณาจากศาล  

 9.3  ผูพิพากษาจะตองเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี 

10.  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญทุกฉบับมีบทบัญญัติใหแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ และไดกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติมไวแตกตางกับการบัญญัติกฎหมาย ทั้งน้ีเพราะ

รัฐธรรมนูญน้ันเมื่อรางข้ึนแลวยอมมีการแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน ฉะน้ันจึงจะตองกําหนด

กฎเกณฑวาดวยการแกไขเพิ่มเติมไวใหชัดเจนวาจะทําอยางไร แมรัฐธรรมนูญที่ไมมีบทบัญญัติวาดวย

การน้ีไวก็ยอมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดตามควรแกเวลา 

11.  บทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญบางฉบับเกิดข้ึนหลังจากทีม่ีรฐัธรรมนูญฉบับกอนอยูแลว โดย

ที่อาจจะเปนการเปลี่ยนจากฉบับช่ัวคราวเปนฉบับถาวร หรือมีการแกไขรัฐธรรมนูญในสวน

สาระสําคัญ แลวมีประเด็นที่ตองพิจารณาวาจะทําอยางไรกับองคกรเดิมหรือกิจการเดิมที่ยังคงมีอยู 

ขณะที่องคกรใหมยังไมมีหรือมีแตยังไมเขามาดํารงตําแหนง แตภาระของงานจะหยุดไมได ดังน้ันเมื่อ

ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดบทเฉพาะกาลที่เปนบทบัญญัติอยู 

นอกจากน้ีอาจมีการกอต้ังหรือเปลี่ยนแปลงสถาบันตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองใชเวลาดําเนินการบาง 

ในระหวางน้ีก็ควรจะตองใหผูที่ทําหนาที่อยูแลวตามรัฐธรรมนูญเดิม ทําหนาที่ตอไปกอน ทั้งน้ี เพื่อให

มีผูปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติในสาระสําคัญ หลักการทั่วไป โดยไมมีระบุ

รายละเอียดเพราะเปนเอกสารแมบทที่ใชไดอีกในระยะเวลานาน ถาระบุเน้ือหาไวยาวเกินไปอาจ

กอใหเกิดความลาสมัยได ดังน้ันเน้ือหาสาระที่สําคัญของรัฐธรรมนูญจึงประกอบไปดวย อารัมภบท 

รูปแบบการปกครอง โครงสรางของรัฐบาล สิทธิของราษฎรและพันธกรณีของรัฐบาล การแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และ      บทเฉพาะกาล 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

 แตเดิมระบบกฎหมายไทยยังไมมีการกลาวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอยางชัดเจน คงมี

แตการกลาวถึงกฎหมายธรรมดา อันไดแก พระราชบัญญัติ และกฎเกณฑอื่นที่มีศักด์ิเทียบเทา
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พระราชบัญญัติ (พระราชกําหนด) หรืออาจกลาวถึงบรรดากฎเกณฑทั้งหลายของฝายบริหารหรือที่

นิยมเรียกกันวา กฎหมายลําดับรองเทาน้ัน 

นันทวัฒน บรมานันท (2541 : 8-26) และวิษณุ เครืองาม (2543ข : 26-32) ไดกลาวถึง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในลักษณะดังน้ี  

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญถูกจดัทําข้ึนเพื่อเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศและมกีารกําหนดใหการ

แกไขเพิ่มเติมกระทําไดยากกวากฎหมายธรรมดา ดังน้ันในการเขียนรัฐธรรมนูญจึงไมสมควรที่จะ

บัญญัติรายละเอียดไว เรื่องใดที่เปนสาระสําคัญเกรงวาฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติจะบิดเบือนไป

จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ จึงบัญญัติหลักเกณฑสําคัญๆ ไว เชน กระบวนการไดมาซึ่งฝายนิติ

บัญญัติหรือฝายบริหาร อํานาจหนาที่ของผูดําตําแหนงทางการเมอืง โครงสรางขององคกรหรอืสถาบัน

ทางการเมืองประเภทตางๆ เปนตน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่จะตองมีกฎหมายอื่นเขามากําหนด

รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตางๆ เฉพาะแตเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว โดยกฎหมาย

ประเภทน้ีจะตองมีความศักด์ิสิทธ์ินอยกวารัฐธรรมนูญ กลาวคือ กระบวนการในการจัดทําและการ

แกไขเพิ่มเติมควรมีความคลองตัวมากกวารัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะตองเปนกฎหมายที่มีเน้ือหาเฉพาะ

เรื่อง ซึ่งแตกตางจากรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายที่มีเน้ือหาเปนภาพรวมของระบบการปกครอง

ทั้งหมด 

กฎหมายเสริมน้ีจะเขามาวางหลักเกณฑตางๆ ตามที่รัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจเอาไว โดย

หลักเกณฑตางๆ น้ีอาจมีผลเปนการอธิบายรัฐธรรมนูญหรือขยายความรัฐธรรมนูญ เพื่อใหบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญน้ันมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับได ดังน้ัน เน้ือหาของกฎหมายเสริมจึงมีความ

เปนรัฐธรรมนูญดวย 

กฎหมายเสริมน้ีมีช่ือเรียกหลายอยาง เชน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายพิเศษ 

กฎหมายเฉพาะอยาง เปนตน ซึ่งไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม ก็จะมีความหมายเดียวกันคือเปน

กฎหมายที่ถือวาเปนสวนหน่ึงของรัฐธรรมนูญ  

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทยเปนกฎหมายประเภทหน่ึงซึ่ งรั ฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหมีข้ึนเพื่อชวยขยายบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญใหมี

ความสมบูรณครบถวน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทยแมจะมีเน้ือหาที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว

เปนพิเศษและดูเหมือนจะมีความเปนสวนหน่ึงของรัฐธรรมนูญก็ตาม แตกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยก็

มิไดมีกระบวนการในการตราที่แตกตางจากกฎหมายธรรมดาทั่วๆ ไป คงมีเพียงการขอใหศาล

รัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเทาน้ันที่ทําไดงาย

กวาการขอใหตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายธรรมดา จึงทําใหกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญไทยมีสถานะเชนเดียวกับกฎหมายธรรมดา 

 แตอีกนัยหน่ึง เมื่อประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 จึงไดบัญญัติใหมีกฎหมายอีกประการหน่ึงข้ึน คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน

การยกระดับความสําคัญของกฎหมายดังกลาวใหมีความพิเศษแตกตางไปจากฎหมายธรรมดาทั่วไป 
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กลาวคือ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีข้ึนเพื่อขยายความหรือรายละเอียดของรัฐธรรมนูญโดยตรง 

เน้ือหาเหลาน้ันเปนเรื่องที่ควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตดวยรายละเอียดที่คอนขางมากจึงไม

สามารถบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดทั้งหมด จึงบัญญัติเฉพาะหลักการสําคัญไวในรัฐธรรมนูญ ในสวน

ของรายละเอียดก็มาบัญญัติเพิ่มเติมในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

นอกจากน้ี ผูรางรัฐธรรมนูญยังตองการใหความสําคัญกับกฎหมายประเภทดังกลาว จึงไม

บัญญัติใหการตรากฎหมายเพื่อขยายความรัฐธรรมนูญกระทําในรูปของกฎหมายธรรมดา แตตองตรา

เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเทาน้ัน เพื่อแสดงออกถึงความสําคัญของเรื่องเหลาน้ันอยางชัดเจน 

สําหรับเหตุผลที่ไมบัญญัติในสวนของรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญ แตเลือกที่จะตราเปนกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมน้ัน พอสรุปไดดังน้ี  

1.  หากบัญญัติทุกรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญ จะสงผลใหรัฐธรรมนูญมีความยาวมาก

เกินไป  

2.  หากบัญญัติทุกรายละเอียดไวในรัฐธรรมนูญ หากตองการจะแกไขเพิ่มเติมในอนาคตจะ

กระทําไดยาก เพราะกลายเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

3.  ถาการรางรัฐธรรมนูญจําเปนตองเรงรัดใหทันภายในกําหนด การบัญญัติรายละเอียด

ตางๆ ลงในรัฐธรรมนูญ จะทําใหสิ้นเปลืองเวลาในการถกเถียงถึงหลักการและถอยคําสํานวนตางๆ 

และในที่สุดการรางรัฐธรรมนูญก็จะสําเร็จไมทันเวลา  

4.  การบัญญัติทุกรายละเอียดในรัฐธรรมนูญอาจเปนการผูกขาดทางความคิด ถาปลอยให

รัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติไปบัญญัติเปนกฎหมายเองบาง นาจะเปนการเฉลี่ยความรับผิดชอบ และ

เปดกวางทางความคิดมากกวา 

จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวาเน้ือหาสาระที่ปรากฏในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเปน

เรื่องที่มีความสําคัญอยางย่ิง เพราะแทที่จริงแลวเน้ือหาในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญควรจะ

ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญต้ังแตแรก แตดวยขอจํากัดดังกลาวจึงตองนําเน้ือหาในสวนของรายละเอียด

ไปตราเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน  

สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติใหมีการตรากฎหมายในรูป

ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว 8 ฉบับ (มาตรา 323 และ 329) ดังน้ี 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา 

2.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

3.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต 

6.  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 
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7.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

8.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดบัญญัติใหมีการตรากฎหมายในรูปของ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว 9 ฉบับ (มาตรา 138-141) ดังน้ี 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

2.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

3.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

6.  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 

7.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

8.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต 

9.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

ในกรณีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบญัญัติใหมีการตรากฎหมายในรูป

ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว 10 ฉบับ ดังน้ี 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

2.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

3.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาพรรคการเมือง 

5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

6.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราบการทุจริต 

7.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

8.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

9.  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 

10.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กลาวโดยสรุปไววา ในกรณีกฎหมายทั่วๆ ไป เชนพระราชบัญญัติ แบงออกเปน 2 แนวทาง 

ดังน้ี 

1.  เห็นวากฎเกณฑตางๆ ที่มีคาบังคับอยางเปนทางการควรตองถูกยกเลิกไปตาม

รัฐธรรมนูญ แนวทางน้ีอธิบายตามทฤษฎีกฎหมายบริสุทธ์ิ เมื่อบรรทัดฐานข้ันมูลฐานถูกยกเลิกไปแลว 
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บรรทัดฐานอื่นๆ ที่อาศัยอํานาจจากบรรทัดฐานข้ันมูลฐานก็ตองยกเลิกไปโดยปริยายเพราะขาดฐาน

ที่มาของอํานาจแลว  

2.  เห็นวากฎเกณฑตางๆ ที่มีคาบังคับอยางเปนทางการมิไดถูกยกเลิกตามรัฐธรรมนูญ ดวย

เหตุผลหลายประการ รัฐธรรมนูญเพียงแตบัญญัติวิธีการข้ันตอนในการตรากฎหมาย (พระราชบัญญัติ

หรือพระราชกําหนด) เทาน้ัน มิไดบัญญัติถึงขนาดวากฎหมายที่ตราข้ึนจะตองมเีน้ือหาสาระเชนใด แต

ความเห็นสวนน้ีก็ยังมีขอยกเวน เพราะรายละเอียดบางอยางเปนเรื่องสาํคัญ รัฐธรรมนูญอาจบญัญัติไว

อยางชัดเจนวา เรื่องใดบางที่ตองบัญญัติในรูปกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกําหนดวา

เน้ือหาเบื้องตนที่ตองบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจะตองมีเน้ือหาเชนใดบาง  

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

 การที่เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐธรรมนูญไดน้ัน กอใหเกิดประโยชนเปนอยาง

มาก เน่ืองจากรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายอื่นในทุกประเภทที่ตองมีวันลาสมัย ขาดความ

สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณบานเมือง ความลาสมัยน้ีอาจจะเปนเพราะบทบัญญัติน้ันลาสมัย

เอง หรืออาจเปนเพราะกฎหมายน้ันไมไดบัญญัติถึงเรื่องน้ันเอาไวก็ตามที ดวยเหตุน้ีเอง หลายฝายจึง

เห็นตรงกันวาจําเปนตองใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณของ

บานเมืองสอดคลองกับความตองการของประชาชนที่อาจเปลี่ยนแปลงไปไดอยูเสมอ 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 73-75) และ ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 111-118) ไดกลาวถึงการ

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวโดยสรุปดังน้ี  

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขถอยคําขอความ หรือ

เน้ือหาเดิมที่มีอยูแลวบางมาตราของรัฐธรรมนูญ การยุบเลิกบางมาตราของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ

เพิ่มเติมถอยคําขอความหรือเน้ือหาใหมเขาไปไปในรัฐธรรมนูญ อีกดวย การแกไขเพิ่มเติมเน้ือหาของ

รัฐธรรมนูญอาจจะมีไดต้ังแตการแกไขเพียงเล็กนอยไปจนถึงการแกไขที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลง

ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศ โดยหนทางในการควบคุมไมใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญพร่ํา

เพรื่อจนสงผลทําใหรัฐธรรมนูญคลายความสําคัญในฐานะกฎหมายสูงสุดลงไป ก็คือ การกําหนดให

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถทําได แตก็ยากพอสมควร เพราะในที่สุดหากแกไขไมไดเสียแลว 

มันอาจจะนําไปสูการลมลางรัฐธรรมนูญฉบับน้ันทั้งฉบับ โดยวิถีทางนอกรัฐธรรมนูญอยูดี 

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูรางยอมตองการที่จะดํารงหลักการที่สําคัญบางประการของ

รัฐธรรมนูญเอาไว รัฐธรรมนูญจึงอาจกําหนดขอจํากัดในการแกไขเอาไวในบางมาตรา หรือที่เรียกวา

บทบัญญัติที่หามแกไขน่ันเอง เชน หามแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติสําคัญในเรื่องใดบาง เชน รัฐธรรมนูญ

ของโมนาโก ค.ศ. 1962 กําหนดหามแกไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเกี่ยวกับการปกครองโดยกษัตริย 

รัฐธรรมนูญของตุรกี ค.ศ. 1961 กําหนดหามแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐบาลในฐานะสาธารณรฐั 

รัฐธรรมนูญของเยอรมนีตะวันตก ค.ศ. 1949 กําหนดหามแกไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบสหพันธรัฐ 

รัฐธรรมนูญฮอนดูรัส ค.ศ. 1982 ไมใหแกไขในเรื่องวาระ 4 ป ของการดํารงตําแหนงของ
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ประธานาธิบดี รวมถึงการหามดํารงตําแหนงประธานาธิบดีติดตอกันดวย หรือในกรณีที่รัฐธรรมนูญ

บางฉบับใชวิธีหามโดยกําหนดเวลาหามแกไขไวในชวงระยะหน่ึง เชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1791 

กําหนดหามแกไขไวเปนเวลา 6 ป และเมื่อแกไขแลว จะตองเวนไปอีก 4 ป และรัฐธรรมนูญกรีซ ค.ศ. 

1975 บัญญัติใหการแกไขแตละครั้งจะตองทิ้งชวงหางกันไมนอยกวา 5 ป เปนตน  

พรชัย เลื่อนฉวี (2554 : 54-55) กลาวถึงกรณีประเทศรัฐธรรมนูญของประเทศจีนไววา อน่ึง 

เปนที่นาสังเกตวาการหามแกไขบทบัญญัติบางมาตรา อาจมิไดใชวิธีหามโดยตรงเชนน้ีก็ได เชน 

รัฐธรรมนูญของจีน ค.ศ. 1941 เลี่ยงไปบัญญัติวาสาธารณรัฐจีนจะตองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ตลอดไป แทน ซึ่งตามนัยน้ีก็เทากับวาเราไมมีทางที่จะแกไขรัฐธรรมนูญในเรื่องน้ีไดเลยแมแตนอย ถึง

กระน้ันก็ตาม แมวาในรัฐธรรมนูญจะไมไดกลาวถึงขอจํากัดไวก็ตาม แตเปนที่เขาใจไดวา ในการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ องคกรผูมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมยอมไมสามารถใชอํานาจน้ีเกินเลยจนไป

กระทบกระเทือนตอหลักการพื้นฐานที่เปนสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ หรือทําลายสถาบันตางๆ ที่

รัฐธรรมนูญกอต้ังข้ึนมาได โดยสรุปแลว บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่หามการแกไขเปลี่ยนแปลง  มักจะ

เปนเรื่องดังตอไปน้ี  

1.  รูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ  

2.  อาณาเขตของประเทศ  

3.  ศาสนาประจําชาติ  

4.  รูปแบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแบบสังคมนิยม  

5.  ความเปนเอกภาพ  

6.  ความสัมพันธระหวางรัฐบาลมลรัฐกับรัฐบาลกลาง 

พรชัย เลื่อนฉวี (2554 : 56) ไดอธิบายวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ ไวดังน้ีวา อาจแบงแยกตาม

วิธีการในการแกไขออกไดเปน 2 ประเภท คือ รัฐธรรมนูญที่แกไขไดงายและรัฐธรรมนูญที่แกไขไดยาก  

รัฐธรรมนูญที่แกไขไดงาย คือรัฐธรรมนูญที่อาจแกไขไดโดยวิธีเชนเดียวกับการแกไขกฎหมาย

ธรรมดาทั่วๆ ไป ซึ่งรวมถึงกรณีที่รัฐธรรมนูญไมไดกําหนดวิธีพิเศษสําหรับการแกไขเพิ่มเติมเอาไวดวย 

นัยน้ี กฎหมายฉบับหน่ึงจึงสามารถออกมาแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเมื่อใดก็ได กลาวคือ 

เพียงพระราชบัญญัติธรรมดาก็อาจยกเลิกสถาบันการปกครองทั้งปวงหรืออาจจะสถาปนาสถาบันการ

ปกครองใหมได รัฐสภาในรูปแบบน้ีจึงถือวามีอํานาจมาก และรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีน้ัน ใหถือวา

เปนรัฐธรรมนูญที่แกไขงายเสมอ เพราะไมไดมีความเปนกฎหมายสูงสดุอยูในตัว รัฐธรรมนูญลักษณะน้ี

มีขอดีก็คือ สามารถแกไขเพิ่มเติมใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และแกไขใหเหมาะสมกับ

สถานการณไดโดยรวมเร็ว แตขอเสียคือ รัฐธรรมนูญน้ันไมสามารถเปนหลักประกันแกประชาชนได

อยางแทจริง 

รัฐธรรมนูญที่แกไขไดยาก เปนรัฐธรรมนูญที่ไมสามารถแกไขเพิ่มเติมไดดวยวิธีเดียวกับวิธีการ

ออกกฎหมายธรรมดา แตจะตองทําโดยวิธีพิเศษและยากย่ิงกวา รัฐธรรมนูญชนิดน้ี จึงมีความสําคัญ
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มาก เพราะถือวามีสถานะเปนกฎหมายสูงสุด กลาวคือ รัฐธรรมนูญจําพวกน้ีลวนมีกระบวนการแกไข

คอนขางสลับซับซอนยุงยากกวามาก 

ประเทศสวนใหญที่มีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร มักกําหนดวิธีการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญใหยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา เชน รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของ

รัฐธรรมนูญประเภทน้ี ซึ่งนับแตมีรัฐธรรมนูญมาจนบัดน้ี มีการขอแกไขรัฐธรรมนูญนับครั้งไมถวน แต

มีเพียงไมกี่ครั้งเทาน้ันที่มีการแกไขสําเร็จตามที่ถูกเสนอมา รัฐธรรมนูญลักษณะน้ีมีขอดี คือ สามารถ

เปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดเปนอยางดี สวนขอเสียน้ันก็คืออาจไม

สามารถแกไขไดทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 

อยางไรก็ตาม ความสําคัญของวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญใหแกไขยากหรอืงายน้ัน ดูเหมือนจะไม

มีมากนัก ทั้งน้ีเพราะข้ึนอยูกับสถานการณหรือพฤติการณในขณะน้ันวามีความจําเปนหรือไม ถามี

พฤติการณจําเปนเกิดข้ึน รัฐธรรมนูญที่แกไขยากก็อาจมีการแกไขไดอยูดี ในทํานองเดียวกัน 

รัฐธรรมนูญที่แกไขงาย ถาไมมีเหตุการณจําเปนเกิดข้ึน ก็ไมเห็นวาจะมีการขอแกไขโดยพร่ําเพรื่อแต

อยางใด 

สมภพ โหตระกิตย (2512: 51-57) ไดอธิบายถึงกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญลายลักษณ

อักษร สรุปไดดังน้ีวา การแกไขรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร เพื่อใหมีลักษณะแกไขไดยาก โดยทั่วๆ 

ไป กําหนดใหมีกระบวนการควบคุมตางๆ ดังตอไปน้ี 

1.  การเสนอขอแกไข จากการสํารวจรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ พบวา ผูที่มีสิทธิเสนอ

ขอแกไขรัฐธรรมนูญสวนมากมักจะเปนผูที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสิทธิเสนอรางกฎหมายใหสภานิติ

บัญญัติ ใหมีสิทธิเสนอรางกฎหมายใหสภานิติบัญญัติพิจารณาน่ันเอง ซึ่งไดแก บุคคลดังตอไปน้ี คือ 

ประมุขของรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี หรือประชาชน 

กรณีที่รัฐธรรมนูญใหสิทธิประมุขของรัฐเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญได เชน รัฐธรรมนูญอินเดีย 

ค.ศ. 1959 ซึ่งการเสนอขอแกไขจํานวนของประมุขของรัฐจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภานิติบัญญัติจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 เปนตน 

ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหสิทธิแกสภานิติบัญญัติเปนผูเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให

การขอเสนอแกไขเปนไปโดยยาก จึงไมมีรัฐธรรมนูญของประเทศใดยินยอมใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ

เสนอแกไขไดแตเพียงผูเดียว ทวารัฐธรรมนูญจะกําหนดใหตองมีสมาชิกจํานวนหน่ึงลงช่ือรับรองเสมอ 

เปนตนวา กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 เปนผูมีสิทธิเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญได หรืออาจบัญญัติใหสิทธิแกฝาย

บริหารเปนผูเสนอญัตติในเรื่องน้ีได  

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญยังอาจใหสิทธิแกประชาชนจํานวนหน่ึงเปนผูริเริ่มในการเสนอได เชน 

รัฐธรรมนูญของสวิสเซอรแลนด ค.ศ. 1999 ระบุวาการที่ประชาชนจะสามารถเขาช่ือเสนอเพื่อขอ

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดน้ันจะตองมีไมนอยกวา 50,000 คน ข้ึนไป 



หลักการพื้นฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ    95 

2.  การดําเนินการแกไข รัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญ จะกําหนดใหองคกรนิติบัญญัติ

ตามปกติ อันไดแกสภานิติบัญญัติ เปนผู ดําเนินการพิจารณาแกไข ดวยถือวาสภานิติบัญญัติ

ประกอบดวยผูแทนของปวงชน ซึ่งไดรับเลือกตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญ ถาหากวาฝายนิติบัญญัติ

เปนระบบ 2 สภา สภาทั้งสองก็มาประชุมรวมกันในการแกไขรัฐธรรมนูญ 

ดังเชนในประเทศฝรั่งเศส ขอเสนอแนะแกไขรัฐธรรมนูญจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับ และถาประธานาธิบดีเห็นสมควร อาจขอใหประชาชนออกเสียง

แสดงประชามติวาเห็นดวยกับขอเสนอหรือไมก็ได แตเปนที่นาสังเกตวา ประเทศสวนมากไมนิยม

จัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมาธิการพิเศษข้ึนมา เพื่อดําเนินแกไขรัฐธรรมนูญเหมือนกับ

การจัดทํารัฐธรรมนูญแตอยางใด 

3.  วิธีการแกไข สาระสําคัญของวิธีการแกไขรัฐธรรมนูญ ก็คือ การลงมติใหความเห็นชอบ

ขอเสนอขอแกไข การใหความเห็นชอบผลการแกไขของคณะกรรมการฯ และการใหความเห็นชอบ 

เพื่อสงใหประมุขของรัฐประกาศใชบังคับตอไป  

การลงมติในทุกข้ันตอนขางตน จะตองเปนการลงมติที่มีจํานวนคะแนนเสียงขางมากเปน

พิเศษ เชน 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกจากทั้งสองสภา แตบางประเทศจะกําหนดเพียงวา

ตองใหคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหน่ึง ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาน้ัน ตลอดจนอาจมีหลักเกณฑใน

การกําหนดใหการพิจารณาลงมติแตละวาระ จะตองทิ้งชวงเวลาหางกันนานกวาการพจิารณากฎหมาย

ธรรมดา เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนรวมถึงกลุมผลประโยชนตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นและได

วิพากษวิจารณการแกไขรัฐธรรมนูญอยางเต็มที่เสียกอน 

4.  ระยะเวลาการแกไข เพื่อใหการแกไขรัฐธรรมนูญเปนการแกไขยาก บางประเทศจึงได

กําหนดเงื่อนเวลาสําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงเอาไว โดยที่สามารถจะกระทําไดตอเมื่อเวลาผานพน

ไปนานพอสมควร เชน บัญญัติวา “เมื่อครบ 5 ป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี คณะกรรมการฯ 

มีอํานาจทํารายงานเสนอความคิดเห็นตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญน้ี หรือกฎหมายอื่นได” เปนตน 

5.  การใหประมุขของรัฐ หรือประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขรัฐธรรมนูญ หนาที่

ประมุขของรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ ก็คือ การลงนาม (พระปรมาภิไธย) ใน

รัฐธรรมนูญที่ไดรับการแกไขแลว รัฐธรรมนูญของหลายๆ ประเทศไดใหอํานาจประมุขของรัฐที่จะลง

นามในรัฐธรรมนูญไวอยางชัดแจง รัฐธรรมนูญหลายฉบับของไทยที่ผานมา ซึ่งมักจะบัญญัติให

พระมหากษัตริยตองทรงลงนามกอน รางรัฐธรรมนูญน้ันจึงจะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายได แตข้ัน

ตอนน้ีอาจไมจําเปนสําหรับหลายๆ ประเทศ 

ถึงกระน้ัน รัฐธรรมนูญบางประเทศ อาจใหอํานาจประมุขของรัฐ เชน พระมหากษัตริยหรือ

ประธานาธิบดี มีอํานาจที่จะวินิจฉัยวา สมควรใหประชาชนลงคะแนนเสียงช้ีชาดในรางรัฐธรรมนูญที่

ไดแกไขแลวหรือไม เชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ถาประธานาธิบดีเห็นสมควร อาจขอให
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ประชาชนออกเสียงแสดงประชามติวาเห็นชอบดวยกับขอเสนอหรือไมก็ได ในกรณีน้ีรัฐธรรมนูญจะมี

ผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดมีการลงคะแนนประชามติรับรองเรียบรอยแลว 

กลาวโดยสรุป การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ไมวาจะ

เปนการแกไขถอยคําหรือขอความที่มีอยูแลว หรือ โดยเพิ่มเติมขอความใหมเขาไป การที่ใหมีการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกฎหมายอื่นโดยทั่วไปที่อาจลาสมัยไดหรือไมเหมาะสม

การสภาวการณของบานเมืองได ผูที่มีอํานาจหนาที่แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะตองเปนผูที่เปน

เจาของหรือผูที่ใชอํานาจอธิปไตย หรือเจาของอํานาจจัดใหมีรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีรัฐธรรมนูญจะเปนผู

กําหนดวาใครจะมีสิทธิหรืออํานาจหนาที่ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ในกรณีของประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไวในหมวด 15 มาตรา 255-256  

การยกเลกิรัฐธรรมนญู 

 การยกเลิกรัฐธรรมนูญสําหรับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจากฉบับช่ัวคราวไปสูฉบับถาวร

น้ัน มีความแตกตางจากการแกไขรัฐธรรมนูญ เพราะการยกเลิกรัฐธรรมนูญน้ันหมายถึงการเลิกใช

รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรทั้งฉบับ สวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนการเลิกใชหรือ

เปลี่ยนแปลงแตเพียงบางสวน  

สมภพ โหตระกิตย (2512 : 84-89) และ ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 118-124) ไดอธิบายถึง

การยกเลิกรัฐธรรมนูญไววา การยกเลิกรัฐธรรมนูญ แตกตางจากการแกไขรัฐธรรมนูญ เพราะการ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญยอมหมายถึงการเลิกใชรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรหมดทั้งฉบับ ขณะที่การแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน้ันมุงมั่นปรารถนาที่จะเลิกใชหรือปรับเปลี่ยนแตเพียงบางสวน บางหมวด บาง

มาตราเทาน้ัน โดยทั่วไปการยกเลิกรัฐธรรมนูญสามารถกระทําได 2 วิธี คือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดย

วิถีทางรัฐธรรมนูญ และ การยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ 

1.  การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ คือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิถีทาง

รัฐธรรมนูญ สามารถกระทําไดโดยประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งโดยเหตุผลของการยกเลิกคือ 

รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเมื่อไดประกาศใชมาเปนเวลานานอาจมีขอความที่ไมเหมาะสม หรืออาจไม

สอดคลองกับจิตใจของประชาชนเปนสวนนอย หรือเปนหลักการปลีกยอยไมสําคัญ ก็สามารถใช

วิธีแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญน้ันใหเหมาะสมได 

แตถาหากขอความที่ไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองน้ันมีเปนจํานวนมาก หรือถาเปนหลัก

สําคัญของรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนน้ีผูมีอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญในขณะน้ัน อาจจัดทํารัฐธรรมนูญข้ึน

ใหม ใหมีหลักการที่เหมาะสมกับสถานการณของประเทศ และสอดคลองกับจิตใจของประชาชน 

วิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อใชแทนฉบับเกาน้ัน อาจดําเนินการในลักษณะเดียวกับ

การแกไขรัฐธรรมนูญ เชน ผูริเริ่มขอใหมีการยกเลิกอาจเปนฝายบริหาร หรือฝายนิติบัญญัติก็ได สวน

องคกรหรือผูดําเนินการรางรฐัธรรมนูญฉบบัใหม อาจมอบอํานาจใหสภารางรัฐธรรมนูญ หรืออาจเปน

สภานิติบัญญัติทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญก็ได 
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เมื่อไดจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมเสร็จแลว ก็จะทําพิธีการประกาศใช และเมื่อไดประกาศใช

แลว รัฐธรรมนูญที่เคยใชอยูก็เปนอันถูกยกเลิกไปในวันที่ประกาศใช การประกาศใชรัฐธรรมนูญใหม

จะบัญญัติขอความใหยกเลิกรัฐธรรมนูญที่กําลังใชอยูหรือไมก็ได ถึงแมจะไมบัญญัติไวก็ตาม แตในทาง

นิติศาสตรแลวยอมถือวาเมื่อมีกฎหมายฉบับใหมประกาศใช และกฎหมายฉบับใหมมีขอความขัดหรือ

แยงกับขอความเดิม ก็ใหถือตามกฎหมายฉบับใหม แตทั้งน้ีตองเปนกฎหมายที่มีลักษณะ หรือศักด์ิ 

ฐานะเทาเทียมกัน 

กรณีประเทศไทย มีตัวอยางเกี่ยวกับการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมและมีผลยกเลิก

รัฐธรรมนูญฉบับเกา คือการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ใน

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็ไมมีขอความใดใหยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยาม

ช่ัวคราว ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2475 แตเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม ฉบับ 10 ธันวาคม 

2475 ถูกประกาศใช รัฐธรรมนูญฉบับ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ก็เปนอันถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2475 

ตอมาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติมอีก 3 

ฉบับ) ไดใชมาเปนเวลานานประมาณ 12 ปเศษ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตางเห็นพองตองกันวา

รัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ไดใชมานานและโดยที่สถานการณของประเทศหลัง

สงครามโลกครั้งที ่2 ไดเปลี่ยนแปลงไป รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวจึงมีขอความไมเหมาะสมกับประเทศ

ไทย สมควรปรับปรุงเสียใหม จึงไดดําเนินการจัดทําข้ึนใหม คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2489 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไมมีขอความใดใหยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2475) แตประการ

ใด แตในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ไดมีขอความใหใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2489 น้ีแทนรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่งเมื่อไดประกาศใชเรียบรอยแลวก็ถือวารัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 

24745 ไดถูกยกเลิกไปแลว 

2.  การยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ คือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยการปฏิวัติ

หรือรัฐประหารน่ันเอง กลาวคือ การปฏิวัติ หมายถึง การชวงชิงอํานาจปกครองสูงสุดในประเทศหน่ึง 

โดยอาศัยประชาชนสวนหน่ึงหรือทั้งหมดเปนกําลังสนับสนุน และมีความมุงหมายที่จะจัดต้ังระเบียบ

ทางการเมืองข้ึนใหม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเสียใหม การปฏิวัติใหญครั้งสําคัญๆ ซึ่ง

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปไดแก การปฏิวัติใหญของฝรั่งเศส ในป ค.ศ. 1789 การปฏิวัติในรัสเซีย ค.ศ. 

1917 การปฏิวัติของจีน ค.ศ. 1949 การปฏิวัติของสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1775 และการปฏิวัติของ

อังกฤษ ในป ค.ศ. 1642 

สวนคําวารัฐประหาร หมายถึง การกระทําโดยใชอํานาจบังคับที่ผิดกฎหมายและอยาง

ฉับพลันตอผูมีอํานาจปกครองดวยเหตุผลตางๆ กัน เปนการกระทําโดยบุคคลหรือคณะบุคคลโดยมี

จุดมุงหมายเพื่อใหฐานะตําแหนงของตนที่มีอยูแลวเขมแข็งข้ึน หรือเพื่อฉวยอํานาจหรือเพียงเพื่อ

เปลี่ยนแปลงทิศทางการเมืองของประเทศเทาน้ัน ก็ได 
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อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 50-51) กลาวถึงกรณีน้ีไววา ผูทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสาํเรจ็ 

จะเปนผูใชอํานาจปกครองสูงสุดและมีฐานะเปนรัฏฐาธิปตย คือเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจ

บริหาร และอํานาจตุลาการแตผูเดียว ผูใชอํานาจปกครองสูงสุดซึ่งอาศัยผลของการปฏิวัติหรือ

รัฐประหาร จะมีลักษณะเปนรัฐบาลโดยพฤตินัย คือมีลักษณะเปนรัฐช่ัวคราวในระหวางที่ยังไมได

จัดทํารัฐธรรมนูญ เพื่อใชเปนกฎเกณฑในการปกครองประเทศและสามารถปกครองประเทศอยางไรก็

ได ตราบเทาที่ประชาชนยังใหการสนับสนุน สวนของในทางกฎหมาย โดยปกติแลว การกอการปฏิวัติ

หรือรัฐประหารน้ันหาชอบดวยกฎหมายไม ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 บัญญัติวา 

“ผูใดใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลงัประทษุราย เพื่อลมลางหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 

ลมลางอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการ แหงรัฐธรรมนูญ หรือใหใชอํานาจ

ดังกลาวไมได หรือแบงแยกราชอาณาจักรหรอือํานาจปกครองในสวนหน่ึงสวนใดแหงราชอาณาจักร ผู

น้ันกระทําความผิดฐานเปนกบฏ ตองระวางโทษประหารชีวิตหรือถูกจําคุกตลอดชีวิต” 

ถากระทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จ ผลของการปฏิวัติหรือรัฐประหารอาจสมบูรณหรือ

ชอบดวยกฎหมายได และผูกระทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จ ก็จะกลายเปนรัฏฐาธิปตย จัดต้ัง

รัฐบาลที่ชอบดวยกฎหมายได เมื่อผูกระทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จ ยอมกอใหเกิดผลในทาง

กฎหมาย 2ประการ ดังตอไปน้ี 

1.  ในทางรัฐศาสตรน้ันถือวาเมื่อปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จแลว รัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองตางๆ ทางการเมืองทีถู่กจัดต้ังโดยรัฐธรรมนูญ เชน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ยอมจะถูกเพิกถอน

ไปโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีเพราะโดยปกติผูใชอํานาจอธิปไตย คือ สถาบันตางๆ ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ แต

เมื่อทําปฏิวัติหรือรัฐประหารสาํเรจ็ อํานาจอธิปไตยและเปลี่ยนมือผูใชมาเปนของคณะปฏิวัติหรือคณะ

รัฐประหารแทน แตในทางนิติศาสตรยอมถือตามแบบพิธีเปนสําคัญ กลาวคือ เมื่อมีการปฏิวัติหรือ

รัฐประหารสําเร็จ อํานาจอธิปไตยยอมอยูที่คณะปฏิวัติหรือคณะรัฐประหาร และถาหากคณะปฏิวัติ

หรือคณะรัฐประหารตองการใหรัฐธรรมนูญหรอืสถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง หรือให

คงไวก็ตาม ก็ตรากฎหมายข้ึนมาใหเปนไปตามน้ัน  

2.  เมื่อผูกระทําการปฏิวัติหรือรัฐประหารสําเร็จ ก็จะไดกลายเปนรัฏฐาธิปตย คือผูมีอํานาจ

สูงสุดในประเทศ ผูใดจะกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดตอกฎหมายหาไดไม ในปจจุบันความคิดเห็น

เกี่ยวกับการไมตองรับผิดในการปฏิวัติหรอืรัฐประหาร ก็คือการขอใหผูแทนของปวงชนเหน็ชอบในการ

กระทําน้ัน ซึ่งไดแก การออกกฎหมายนิรโทษกรรมในการกระทําอันเปนความผิดตอกฎหมาย คือ 

ไมใหถือวาเปนความผิดตอกฎหมายบานเมือง 

กลาวโดยสรุป ไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่สมบูรณแบบ คุณคาของรัฐธรรมนูญข้ึนอยูกับคุณคา

ของผูซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสอดสองดูแลใหมีการเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเทากับหรือ

มากกวาเน้ือหาสาระทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนวิธีการปกติใน

การปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเมื่อสถานการณเรียกรองใหตองกระทําเชนน้ัน การยกเลิกรัฐธรรมนูญมี

ความแตกตางจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะการยกเลิกรัฐธรรมนูญน้ันหมายถึงการเลิกใช
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รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรทั้งฉบับ สวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนการเลิก ใชหรือ

เปลี่ยนแปลงแตเพียงบางสวน สําหรับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจากฉบับช่ัวคราวไปสูฉบับถาวรน้ัน 

นักกฎหมายบางทานถือวาเปนการแกไขเปลีย่นแปลงอีกแบบหน่ึง เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองกับฉบับ

กอนอยูบาง แตสําหรับในที่น้ีถือวาเปนเรื่องของการยกเลิกรัฐธรรมนูญอยางหน่ึง 

สรุป 

 รัฐธรรมนูญในลักษณะที่เปนกฎหมายสูงสุดในปจจุบันน้ี โดยภาพรวมแลวมีวิวัฒนาการที่

คอยๆ เกิดข้ึนมาจากพัฒนาการในการอยูรวมกันในสังคม ระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง โดย

รัฐธรรมนูญในระยะเริ่มแรกมีลักษณะเปนบทบัญญัติหรือขอตกลงรวมกันที่ผูปกครองไดมีการ

ประนีประนอมในการใชอํานาจปกครองกบักลุมขุนนางและประชาชน ทําใหกอใหเกิดกฎเกณฑในการ

ปกครองที่ผูปกครองถูกจํากัดอํานาจลง และผูถูกปกครองมีสิทธิและเสรีภาพบางประการเกิดข้ึน 

หลังจากน้ันพัฒนาการเหลาน้ีคอยๆ กอใหเกิดรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เปนลายลักษณอักษรข้ึนมา 

โดยเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนดินแดนที่ไมมีกษัตริยปกครองโดยตรง หลังจากน้ัน

รัฐธรรมนูญจึงคอยแผขยายไปยังทวีปยุโรปและสวนตางๆ ของโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแลว

รัฐธรรมนูญที่เปนลายลักษณอักษรที่เกิดข้ึนในระยะเริ่มแรก ไดกอใหเกิดสิทธิและเสรีภาพแก

ประชาชนอยางกวางขวาง 

สําหรับในแตละรัฐ การเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญ อาจเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ แตโดยรวม

แลวเรียกอํานาจที่กอใหเกิดรัฐธรรมนูญวา อํานาจรัฏฐาธิปตย ซึ่งเปนอํานาจสูงสุดภายในรัฐ 

ขณะน้ันๆ รัฏฐาธิปตยอาจเปนประมุขของรัฐ ผูกอการการปฏิวัติหรือรัฐประหาร หรืออาจเปนผูมี

อํานาจจากภายนอกรัฐก็ได เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดข้ึนในรัฐแลว อาจมีเน้ือหาสาระหรือบทบัญญัติตางๆ 

กันไป ตามบริบทการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญในรัฐน้ัน แตโดยทั่วไปมักมีเน้ือหาสาระที่คลายคลึงกัน 

เชน ลักษณะและบทบาทของประมุขรัฐ สิทธิและเสรีภาพ ลักษณะการใชอํานาจรัฐ การแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ เปนตน ในกรณีประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ไดมีการจัดทํารัฐธรรมนูญและมีการ

บัญญัติหลักการดังกลาวขางตน แตสําหรับรายละเอียดในประเด็นที่สําคัญมักจะมีการบัญญัติเปน

กฎหมายแยกออกมา ที่มีรายละเอียดขยายหลักการของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกวากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ลักษณะเชนน้ีจึงทําใหฐานะของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีศักด์ิของกฎหมายสูงกวา

กฎหมายธรรมดาทั่วไป เพราะเปนกฎหมายที่มีความใกลชิดโดยตรงกับรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญที่นํามาใชในรัฐมักจะมีการบัญญัติใหสอดคลองกับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจ

และสังคมของรัฐในขณะน้ันๆ แตเมื่อนําไปใชระยะหน่ึง บริบทตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การ

บัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีความเหมาะสม ควรมีบทบัญญัติในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพราะถาไมมี

การบัญญัติในเรื่องดังกลาว อาจทําใหเปนขออางในการลมลางรัฐธรรมนูญได อยางไรก็ตาม หากมี

บทบัญญัติที่ตองแกไขในสาระสําคัญจํานวนมาก ก็อาจมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหมได แตทั้งน้ีการกระทําดังกลาวควรเปนความเห็นชอบรวมกันของสังคม 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงอธิบายถึงสาระสําคัญของวิวัฒนาการทั่วไปของรัฐธรรมนูญในแตละยุค 

2. อํานาจการจัดใหมีรัฐธรรมนูญจําแนกออกไดเปนกีล่ักษณะ แตละลักษณะมีขอดี ขอเสีย

อยางไร พรอมทั้งวิเคราะหวากรณีการมีรฐัธรรมนูญในประเทศไทยเกิดจากอํานาจใน

ลักษณะใด 

3. เน้ือหาของรัฐธรรมนูญประกอบดวยอะไรบาง 

4. กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ คืออะไร ทําไมจึงตองมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

5. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญ มีความแตกตางกันอยางไร 

6. กระบวนการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญแบบลายลกัษณอักษร ประกอบดวยข้ันตอน

อยางไร 

7. การยกเลิกรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดอยางไรบาง 

8. จงอธิบายผลกระทบจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรฐัธรรมนูญ 

9. จงอธิบายความเหมอืนและความตางของคําวาปฏิวัติกับรัฐประหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

รูปแบบการปกครอง 

 ในการศึกษารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองน้ัน คงหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงรูปแบบการ

ปกครองไมได เพราะโดยปกติแลวในรัฐธรรมนูญของรัฐตางๆ มักจะกลาวถึงรูปแบบการใชอํานาจการ

ปกครองรัฐใหสอดคลองกับรปูแบบการปกครองในรัฐน้ัน และเน่ืองดวยรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 

จึงจําเปนตองมีการรัดระเบียบการปกครองรัฐใหแนชัดวาจะใชรูปแบบการปกครองแบบใดในรัฐน้ันๆ 

การกําหนดรูปแบบการปกครองน้ี จะสงผลตอไปถึงสถาบันการเมืองที่ถูกจัดต้ังข้ึนมาในรัฐ กรณี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 กําหนดไวชัดแจงใน

หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 2 ที่ บัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข” 

รูปแบบการปกครอง (Forms of Government) มีหลายรูปแบบและมีวิธีจําแนกประเภท

รูปแบบการปกครองหลายวิธี ข้ึนอยูกับวาจะใชเกณฑใดในการพิจารณา ในที่น้ีจะกลาวถึงประเภท

ของรูปแบบการปกครองที่จําแนกตามเกณฑตางๆ โดยจะเนนเปนพิเศษคือ รูปแบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยและรูปแบบของรัฐในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองดวยในปจจุบันประเทศตางๆ สวนใหญ

ในโลกยึดถือรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ในบทน้ีจะกลาวถึง การจําแนกรูปแบบการปกครอง รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

ประเภทของประชาธิปไตย รูปแบบรัฐบาลในการปกครองแบบประชาธิปไตย และรูปแบบการ

ปกครองแบบเผด็จการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

การจําแนกรปูแบบการปกครอง 

 การจําแนกรูปแบบการปกครองน้ัน สามารถจําแนกออกไดหลายประเภท ในที่น้ีจะจําแนก

รูปแบบการปกครองออกเปน 3 ประเภท ประเภทแรกจําแนกตามผูปกครองและผูไดรับผลประโยชน

จากการปกครอง ประเภทที่สองจําแนกตามรัฐธรรมนูญ และประเภทสุดทายจําแนกตามสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน 

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 49) ไดกลาวไววา รูปแบบการปกครองที่จําแนกตามจํานวนผูปกครอง

และผูไดรับผลประโยชนจากการปกครอง การแจกแจงรูปแบบการปกครองที่นับวามีการยอมรับและ

กลาวอางถึงกันอยางแพรหลายและเปนรูปแบบที่สามารถใชอธิบายไดทั้งในยุคอดีตและยุคสมัยใหม ก็

คือ การจําแนกของอริสโตเติล โดยใชเกณฑในการจําแนกดวยการพิจารณาจากจํานวนของผูปกครอง 

หรือพิจารณาวาใครเปนผูปกครองและใครไดรับผลประโยชนจากการปกครองน้ัน 

ธเนศวร เจริญเมือง (2547 : 27-28) ไดอธิบายไววา อริสโตเติล จําแนกผูปกครองออกเปน 3 

ประเภท คือ คนเดียว คนจํานวนนอย และคนจํานวนมาก และจําแนกผูที่ไดรับผลประโยชนจากการ
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ปกครองออกเปน 2 ประเภท คือ รูปแบบที่ชอบธรรม และรูปแบบที่ฉอฉล ซึ่งนําไปสูการแบงรูปแบบ

การปกครองออกไดเปน 6 รูปแบบ ดังน้ี 

1.  ราชาธิปไตย (Monarchy) คนเดียวเปนผูปกครอง โดยใชรูปแบบที่ชอบธรรม 

2.  ทรราชย (Tyranny) คนเดียวเปนผูปกครอง โดยใชรูปแบบที่ฉอฉล 

3.  อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) คนจํานวนนอยเปนผูปกครอง โดยใชรูปแบบที่ชอบธรรม 

4.  คณาธิปไตย (Oligarchy) คนจํานวนนอยปกครอง โดยใชรูปแบบที่ฉอฉล 

5.  มัชฌิมวิถีประชาธิปไตย (Polity) คนจํานวนมากเปนผูปกครอง โดยใชวิธีที่ชอบธรรม 

6.  ประชาธิปไตย (Democracy) คนจํานวนมากเปนผูปกครอง โดยใชวิธีทีฉ่อฉล 

ราชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองที่ปกครองโดยคนๆเดียว เปนผูมีอํานาจสูงสดุในรัฐ หรือ

ในราชอาณาจักรในทุกๆ ดาน การข้ึนมามีอํานาจปกครองน้ันอาจมาจากการสืบทอดทางสายเลือด

หรือตามหลักการสืบสันตติวงศ หรืออาจเปนการสถาปนาอํานาจข้ึนมาใหม แทนที่ราชวงศเดิมที่

สูญเสียอํานาจจากการถูกลมลาง ในทัศนะของอริสโตเติลเห็นวารูปแบบการปกครองน้ีเปนรูปแบบที่ดี

เพราะผูปกครองคํานึงถึงผลประโยชนของคนสวนใหญ ไมใชผลประโยชนเฉพาะตัว 

อยางไรก็ตาม นับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ระบอบกษัตริยหรือราชาธิปไตย ก็

เปลี่ยนแปลงไป บทบาทและอํานาจที่เคยมีอยูอยางเบ็ดเสร็จของกษัตริยก็ลดนอยลง เมื่อหลาย

ประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย เชน อังกฤษ ไทย มาเลเซีย เปนตน 

ในขณะที่มีอีกหลายประเทศที่ยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เชน บรูไน ซาอุดิอารเบีย 

คูเวต เปนตน 

ทรราชย ความหมายด้ังเดิมในยุคกรีกโบราณ คําวา ทรราชย หมายถึง บุคคลที่ลมลางรัฐบาล

ที่ถูกตองชอบธรรมของนครรัฐ (City-State) แลวสถาปนาตนเองเปนผูปกครองแบบเผด็จการแทนที่ 

โดยไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในชนช้ันพอคาและชาวนา ซึ่งไรที่ดินทํากินหรือตกเปนหน้ีตอ

เศรษฐีเจาของที่ดิน โดยหวังวาผูปกครองคนใหมจะเขามาชวยแกไขปญหาได 

แตสําหรับอริสโตเติล คําวา ทรราชย เปนการอธิบายถึงการปกครองของคนๆ เดียว ใน

รูปแบบราชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใชอํานาจในทางที่ผิดหรือฉอฉลในอํานาจ มีเปาหมาย

มุงประโยชนสวนตัวและพวกพอง ละเลยการใหความใสใจตอความทุกขยากเดือดรอนและประโยชน

สุขของสังคมโดยรวมของผูอยูใตการปกครอง ดังน้ัน ทรราชย จึงกลายเปนรูปแบบการปกครองที่

ผิดเพี้ยนของรูปแบบราชาธิปไตย เมื่อผูปกครองละทิ้งคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชนสุขของสังคม

โดยรวม หันมากอบโกยผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง 

อภิชนาธิปไตย มาจากภาษากรีกโบราณ 2 คํา ผสมกันคือ Aritos หมายถึง ดีที่สุด กับคําวา 

Kratein แปลวา ปกครอง หมายถึง รูปแบบการปกครองโดยคนที่ดีที่สุด หรือมีความสามารถพิเศษ

ที่สุด จุดเริ่มตนของคําน้ีปรากฏข้ึนเปนครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส ใชอธิบายถึงทหารหนุมที่นํากองทัพ

ชนะในการรบดวยความกลาหาญ ชัยชนะในการรบเกิดข้ึนไดภายใตการนําของคนที่ดีที่สุดน่ันเอง ทัง้น้ี

ความกลาหาญแบบนักรบเปนสิ่งที่ถือวาเปนคุณธรรมอันสูงสงย่ิงในยุคกรีกโบราณ 
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ในระยะเวลาตอมา เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเมื่อรูปแบบการรบเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

อันเปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการทหารที่ทําใหผูนํากองทัพไมไดบัญชาการรบอยู

ขางหนาอีกตอไป ก็มีผลตอความหมายน้ีดวยเชนเดียวกัน เมื่อคําวาอภิชน (Aristocrat) ไมไดหมายถึง

บุคคลที่ดีที่สุดเพราะเปนคนกลาหาญจากการรบอีกตอไปแลว แตเปนสถานภาพที่ติดตัวมาจากการ

เกิดในตระกูลช้ันสูงหรือตระกูลขุนนาง ซึ่งมีชีวิตที่หรูหราและมีอภิสิทธ์ิในสังคม อภิชนาธิปไตยใน

คําอธิบายของอริสโตเติล หมายถึง รูปแบบการปกครองที่มีคณะผูปกครองจํานวนที่มาจากคนที่ดีที่สุด 

หรือมีความสามารถพิเศษที่สุดในสังคม เปนการปกครองที่ วางอยูบนหลักคุณธรรม จริยธรรม 

ความสามารถอันสูงสงของคณะผูปกครอง โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนของคนทั้งปวง 

คณาธิปไตย มาจากภาษากรีกวา Oligarkhia หมายถึง การปกครองโดยคนจํานวนนอย การ

ปกครองรูปแบบน้ีผูปกครองประกอบดวยคนจํานวนนอยไมแตกตางจากรูปแบบอภิชนาธิปไตย 

เพียงแตตางกันที่รูปแบบน้ีมุงผลประโยชนเฉพาะแกกลุมหรือพวกพองของตน แทนที่จะคํานึงถึง

ประโยชนของคนทั้งหลาย อยางที่รูปแบบอภิชนาธิปไตยยึดถือ ในรูปแบบคณาธิปไตยเกิดข้ึนไดทั้งจาก

การไดอํานาจมาดวยการใชกําลังทหาร ใชความไดเปรียบจากความมั่งค่ัง ความเปนคนมีชาติตระกูลที่

สูงสง หรือํานาจอิทธิพลทางการเมือง โดยเมื่อไดอํานาจแลวจะพยายามสรางอํานาจและขยายฐาน

อํานาจเพื่อปกปองผลประโยชนของตนเองและพวกพอง แทนที่จะปกครองเพื่อผลประโยชนของคน

สวนใหญ 

มัชฌิมวิถีประชาธิปไตย ทัศนคติของอริสโตเติล มัชฌิมวิถีประชาธิปไตย จัดเปนรูปแบบการ

ปกครองที่ดีที่สุดเพราะยึดหลักทางสายกลาง เน่ืองจากมีลักษณะของการผสมผสานระหวางปริมาณ

กับคุณภาพ ดึงเอาขอดีทั้งในปริมาณและคุณภาพมารวมกัน กลาวคือ ในดานปริมาณ ผูมีอํานาจ

ปกครองมีจํานวนไมมากนัก โดยไดรับความยินยอมจากคนสวนใหญ สวนในดานคุณภาพผูมีอํานาจ

ปกครองเปนชนช้ันกลางซึ่งเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ ในขณะเดียวกันโครงสรางสังคมยัง

ประกอบไปดวยชนช้ันกลางจํานวนมากที่ไมมีชองทางเศรษฐกิจและสังคม 

มัชฌิมวิถีประชาธิปไตยจึงจัดเปนการปกครองโดยชนช้ันกลาง ซึ่งอริสโตเติลถือวาเปนการ

ปกครองที่ดีที่สุดเทาที่จะเกิดข้ึนไดหรือเปนจริงไดในสังคม ทั้งน้ีการปกครองโดยชนช้ันกลางจัดเปน

การปกครองที่ดีที่สุดเพราะชนช้ันน้ีไมไดมุงผลประโยชนเฉพาะหนา และไมไดอิจฉาริษยาชนช้ันสูง

เหมือนชนช้ันลาง ในขณะเดียวกันไมเหมือนชนช้ันสูงที่หางไกลจากชีวิตความเปนอยูของคนช้ันลาง ดู

ถูกชีวิตความเปนอยูและไมเขาใจความตองการในชีวิตของชนช้ันลาง 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 101) ไดอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ไววา รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในที่น้ีมีความแตกตางจากประชาธิปไตยในยุคปจจุบัน 

คือเปนรูปแบบของประชาธิปไตยในยุคสมัยกรีกโบราณในนครรัฐเอเธนส ที่มีลักษณะเปน

ประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งเปดโอกาสใหพลเมืองจํานวนมากเขาประชุมหารือรวมกันเพื่อกําหนด

กฎเกณฑ นโยบายและตัดสินปญหาตางๆ ที่สําคัญของบานเมือง โดยถือมติเสียงขางมากเปนเกณฑใน

การตัดสิน ในทัศนะของอริสโตเติลเหน็วาลักษณะเชนน้ีเปนรปูแบบการปกครองที่ไมดี เน่ืองจากอาศัย
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ความเห็นความรูสึกของคนหมูมากมาเปนเกณฑในการตัดสินปญหาตางๆ ที่สําคัญตอความอยูรอด

และเปนไปของบานเมือง โดยปราศจากความเปนระเบียบ มีเหตุผล ความรู และคุณธรรม เพราะ

ความเห็นของคนหมูมากเปนความเห็นที่ขาดคุณภาพ ปราศจากฐานของความรู (Knowledge)  

หยุด แสงอุทัย (2538 : 44) ไดจําแนกรูปแบบการปกครองซึ่งจําแนกตามรัฐธรรมนูญไว พอ

สรุปไดวา การจําแนกรูปแบบการปกครองอีกแนวทางหน่ึง คือ การจําแนกตามรัฐธรรมนูญ เพราะ

รัฐธรรมนูญทําหนาที่อยางนอย 3 ประการ คือ  

1.  แสดงและอธิบายใหเห็นถึงโครงสรางหรือรูปแบบของการปกครอง  

2.  แจกแจงถึงอํานาจ บทบาท หนาที่ ของสถาบันตางๆ ในดานการเมืองการปกครอง 

ตลอดจนถึงความสัมพันธระหวางสถาบันตางๆ เหลาน้ัน ซึ่งหมายถึงการกําหนดกฎเกณฑ กฎกติกา

ทางกาเมืองการปกครองที่มีตอสถาบันตางๆ เหลาน้ันน่ันเอง  

3.  การกําหนดถึงชอบเขตของการใชอํานาจหนาที่ทางการเมืองการปกครองของรัฐวา

สามารถใชไดมากนอยเดียงใด ในปริมณฑลใดบาง 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 54) ไดอธิบายไว พอสรุปไดวา จากการจําแนกรูปแบบการปกครอง

ตามรัฐธรรมนูญแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบปกครองแบบรัฐเด่ียว รูปแบบการปกครองแบบ

สมาพันธรัฐ และรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  โดยรายละเอียดรูปแบบการปกครองทั้ง 3 

รูปแบบ ไดกลาวไวแลวในบทเรียนที่วาดวยรัฐ 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 245-250) ยังไดกลาวถึงการจัดรูปแบบการปกครองที่จําแนกตาม

สิทธิเสรีภาพไว พอสรุปไดวา รูปแบบการปกครองจําแนกตามสิทธิเสรีภาพของประชาชน การจําแนก

รูปแบบการปกครองตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนการจําแนกในยุคสมัยใหม โดยดูวารูปแบบ

การปกครองน้ันประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากนอยเพียงใด การใชเกณฑน้ีเปนสิ่งจําแนกรูปแบบการ

ปกครอง ทําใหสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

(Democracy) และรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ (Dictatorship)  

ระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ให

ประชาชนเปนใหญ ซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ  

1.  อํานาจสูงสุดในการปกครองอยูที่ประชาชน  

2.  ในฐานที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนมีสิทธิต้ังรัฐบาลและลมเลิก

รัฐบาล  

3.  ประชาชนไดรับหลักประกันสิทธิเสรีภาพวา รัฐบาลจะไมลวงล้ําสิทธิเสรีภาพ หรือการ

กระทําใดใหเปนการรบกวนสิทธิเสรีภาพ  

4.  เนนความเทาเทียมกันของมนุษยทุกคน โดยใหความคุมครองทางกฎหมายอยาง

ทัดเทียมกัน 

5.  แมประชาธิปไตยจะเปนการปกครองที่เช่ือฟงเสียงขางมาก แตก็รับฟงเสียงขางนอยดวย 

โดยจะตองใหความเปนธรรมแกฝายขางนอย 
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ระบอบเผด็จการ การปกครองระบอบเผด็จการ คือ ระบอบการปกครองที่รวบอํานาจเขาสู

สวนกลาง ใหอํานาจอยูในมือคนเพียงคนเดียว หรือกลุมคนเพียงไมกี่คน รัฐบาลไมตองรับผิดชอบตอ

ผูใด ระบอบเผด็จการเปนระบอบที่มีลักษณะตองกันขามกับระบอบประชาธิปไตย ระบอบเผด็จการน้ี

มีหลายประเภท เชน ราชาธิปไตย คอมมิวนิสต รัฐตํารวจ นาซี เปน  

อน่ึงการแบงแยกรูปแบบทั้งสองรูปแบบเปนสิ่งที่กระทําคอนขางยาก เพราะประเทศตางๆ 

มักอางวาใชรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ดังน้ันหากวิเคราะหดูเฉพาะสถาบันทางการเมือง

ภายในประเทศ เชน รัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกต้ัง เปนตน ก็ไมสามารถแยกประชาธิปไตยออกจาก

เผด็จการได เพราะทุกประเทศมีสถาบันการเมืองเหลาน้ีปรากฏอยูทั้งสิ้น ดังน้ันสิ่งที่จะใชในการ

จําแนกรูปแบบการปกครองทั้ง 2 รูปแบบ ตองดูที่เน้ือหาของการปกครองน้ันๆ เชน การใชอํานาจรัฐ 

การพิจารณาวาประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอยางไร ประชาชนมีอํานาจทางการเมืองแคไหน 

มีการจํากัดเสรีภาพของฝายคานหรือไม เปนตน 

กลาวโดยสรุป รูปแบบการปกครอง หมายถึง แนวความคิดรวบยอด หรือลัทธิทางการเมืองที่

นํามาใชเปนหลักในการปกครองรัฐ การวางระบบการเมือง การกําหนดสิทธิเสรีภาพราษฎร เปนตน 

กลาวตามจริงซึ่งปรากฏในปจจุบัน รูปแบบการปกครองของประเทศตางๆ ในโลกน้ี สามารถแบง

ออกเปน 2 รูปแบบใหญๆ ในฐานะตรงกันขาม ไดแก รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ

รูปแบบการปกครองระบอบเผด็จการ 

รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ประชาธิปไตยคือคือรูปแบบการปกครองตามอุดมการณสากลทางสังคมอยางกวางขวางที่มี

หลักการสําคัญกลาวถึงเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เมื่อกลาวถึงในมุมการรูปแบบการ

ปกครองจะมีหลักการสําคัญคือการปกครองที่อํานาจเปนของประชาชน ผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย

โดยตรง บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพศักด์ิแหงความเปนมนุษย  

สําหรับประเทศไทยใชคําวา ประชาธิปไตย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสยสถาน พ.ศ. 

2554 (2556 : 703) ใหความหมายของคําสําคัญคําน้ีไววา ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการ

ปกครองที่มือมติปวงชนเปนใหญ การถือเสียงขางมากเปนใหญ) 

วรรณา เจียมศรีพงษ (2531 : 211) และ ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 17-19) ไดใหคําอธิบาย

เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองแบบประชาธิไตยในยุคปจจุบันไว มีสาระสําคัญดังน้ี 

ประชาธิปไตย (Democracy) เกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยกรีกโบราณ มาจากคําในภาษากรีก 2 

คําผสมกัน คือ demos หมายถึง ประชาชน และคําวา kratos หมายถึง อํานาจหรือการปกครอง เมื่อ

รวมกันแลวมีความหมายวาการปกครองโดยประชาชน สวนในภาษาไทยคําวาประชาธิปไตย กรมหมื่น

นราธิปพงศประพันธ ไดบัญญัติคําน้ีโดยเอาคําวาประชาชน สนธิกับคําวาอธิปไตย กลายเปน

ประชาธิปไตย ซึ่งมีความหมายวา การปกครองที่อํานาจสูงสุดเปนของประชาชน  
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ประชาธิปไตยในยุคสมัยใหมแตกตางจากประชาธิปไตยในคําอธิบายของอริสโตเติล และที่

เกิดข้ึนในยุคสมัยกรีกโบราณ ซึ่งอริสโตเติลเห็นวาเปนรูปแบบการปกครองที่เลว แตประชาธิปไตยใน

ยุคสมัยใหมวางอยูบนหลักการวาดวยสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของมนุษยทุก

คนที่อยูในสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการปกครองอื่นๆ ในปจจุบัน เชน เผด็จการ 

ประชาธิปไตยจัดรูปแบบการปกครองที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษยมากที่สุด และกลายเปน

รูปแบบการปกครองที่ประเทศสวนใหญของโลกยึดถือมากที่สุด 

สําหรับคําวาประชาธิปไตย พอสรุปไดโดยแบงออกเปนความหมายแบบแคบและแบบกวาง 

สําหรับประชาธิปไตยในความหมายแบบแคบ หมายถึง รูปแบบการปกครองแบบหน่ึงซึ่งมีลักษณะ

พิเศษ คือ ประชาชนเปนเจาของประเทศ เปนเจาของอํานาจอธิปไตย และมีสิทธิ มีอํานาจและโอกาส

ในการเขาควบคุมกจิการทางการเมอืงของชาติ สําหรับประชาธิปไตยในความหมายแบบกวาง เกิดจาก

ความเขาใจวาไมควรตีความประชาธิปไตยใหอยูในรูปแบบการปกครองเพียงอยางเดียว แต

ประชาธิปไตยควรหมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษยหรือวิถีที่ยึดถืออุดมคติหรือหลักการที่กําหนด

พฤติกรรมระหวางมนุษยในสังคม ในกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2547 : 258-273) ไดอธิบายถึงลักษณะของระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยดวยการแสดงใหเห็นถึงองคประกอบของระบอบประชาธิปไตยวามี 5 ลักษณะ ดังน้ี 

1.  การมีสวนรวม (Participation) ประชาธิปไตยถือวาเปนระบอบการปกครองที่ประชาชน

กับรัฐมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันทั้งในแงของปจจัยนําเขา กลาวคือ ประชาชนเปนผูกําหนดและมี

อิทธิพลตอรัฐบาล และในแงปจจัยนําออก กลาวคือ รัฐบาลออกนโยบายและกฎหมายตอบสนองตอ

ขอเรียกรอง ความตองการของประชาชน ดังน้ัน ประเด็นการมีสวนรวมจึงเปนองคประกอบหน่ึงที่

ช้ีใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางประชาชนกับรัฐบาลตามที่กลาวมา เน่ืองจากภายใตระบอบน้ี

ประชาชนเปนผูคัดเลือกคนที่จะมาเปนรัฐบาล ในระบอบประชาธิปไตยน้ันจะตองใหสิทธิการเลือกต้ัง

แกคนทุกคนที่อยูในวัยที่กฎหมายกําหนด โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเพศ ชนช้ัน ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม สีผิว ศาสนา ความเช่ือ นอกจากน้ันการเลือกต้ังตองดําเนินไปอยางอิสรเสร ีทั้งในตัวผูเลือก

และพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกต้ังอยางหลากหลาย ปราศจากการบังคับขูเข็ญ การใชอามิส

สินจาง การซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกต้ังตองเปนไปอยางบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

การมีสวนรวมทางการเมืองไมเพียงดานการเลือกต้ังเทาน้ัน ประเทศที่เปนประชาธิปไตย 

ประชาชนตองไดรับโอกาสในการมีสวนรวมทางการเมืองดานอื่นๆ ดวย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอความเปน

ประชาธิปไตย ไดแก สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การรวมกลุม การวิพากษวิจารณนโยบาย

และการดําเนินงานของรัฐบาล เปนตน 

2.  พหุนิยม (Pluralism) คําวา พหุนิยม หมายถึง ความแตกตาง หลากหลายดานตางๆ ใน

สังคม ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและกลุม ซึ่งมีสิทธิเสรีภาพที่จะดําเนินชีวิตตามความคิด ความเช่ือของ

ตนหรือกลุมของตน มีอิสระที่จะคิดเห็นแตกตาง หลากหลายและมีอสิระในการทีจ่ะแสดงออกถึงความ

แตกตาง หลายหลายน้ัน ตราบใดที่ไมลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ระบอบประชาธิปไตยใหสิทธิ
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แกคนทุกคน ทุกกลุม ซึ่งมีความคิด ความเห็น ความเช่ือ คานิยมที่แตกตางหลายหลาย มอีิสระในการ

ติดตอสัมพันธกับรัฐบาลอยางเทาเทียมกันโดยไมมีใครหรือกลุมใดสามารถอางสิทธิพิเศษเหนือคนอื่น

หรือกลุมอื่น และกีดกันคนอื่นหรือกลุมอื่นไมใหรัฐบาลรับฟงหรือใหความสนใจได หากสังคมใดก็ตาม 

ความคิดของคนบางคนหรือบางกลุมถูกปดกั้น ยอมเปนที่สงสัยไดวาความเปนประชาธิปไตยของสังคม

น้ันอยูในข้ันที่มีปญหา 

3.  การพัฒนานิยม (Developmentalism) หมายถึง การที่ประชาธิปไตยเปนระบอบการ

ปกครองที่พัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษย ใหคนเราสามารถตระหนักรูถึงพฤติกรรมหรือการ

กระทําตางๆ ของตนในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการประชาธิปไตย เชน การไปใชสิทธิ

เลือกต้ังในฐานะที่เปนพลเมืองซึ่งเห็นถึงความสําคัญของคะแนนเสียงของตนวามีคุณคา มีความหมาย 

ไมใชการตัดสินใจเลือกโดยไมไดตระหนักรูวาการกระทําของตนมีความหมายวาอยางไร 

4.  การปกปองคุมครอง (Protection) ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองทีจ่ํากัดการใช

อํานาจของรัฐไมใหมีมากจนเกินไปจนนําไปสูการทําลายสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานของความเปนมนุษย 

ซึ่งเปนหน่ึงในหลักการพื้นฐานที่สําคัญในรูปแบบการปกครองน้ี การปกปองคุมครองประชาชน ยับย้ัง

การใชอํานาจของรัฐบาลปรากฏในหลายรูปแบบผานกลไกที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ไดแก การให

สิทธิเสรีภาพแกประชาชนในการแสดงความคิดเหน็ ตีพิมพ หรือรายงานขาว การรวมกลุมหรือสมาคม 

การตรวจสอบและถวงดุล ไมใหองคใดองคกรหน่ึงมีอํานาจมากจนเกินไป หรือการที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนักการเมืองเพื่อปองกันไมใหผูกขาดอํานาจไปตลอดชีวิต 

5.  การดําเนินงาน (Performance) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตองนํามาซึ่งการ

ยกระดับมาตรฐานชีวิต ความเปนอยูของประชาชนทั้งหลายใหสูงข้ึน ทั้งในดานปจจัยสี่ที่จําเปน

สําหรับดํารงชีวิต ดํารงศักด์ิศรีของความเปนมนุษยของประชาชนทั้งหลายใหสูงข้ึน ระดับการศึกษา 

ระดับของรายได ความยืนยาวของอายุขัย ของประชาชนทั้งหลาย ใหสูงข้ึน เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปน

เครื่องบงช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพของรัฐบาลวาไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีหรือไม หาก

ประเทศใดมีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและมีเทคโนโลยีในระดับข้ันที่สามารถ

ดึงทรัพยากรที่มีอยูมากน้ันมาใชประโยชนไดไมยาก แตกลับปรากฏวาประชากรโดยสวนใหญตกอยูใน

สภาวะยากจน คุณภาพชีวิตตํ่ากวาระดับมาตรฐาน ยอมตองนํามาสูขอสงสัยหรือคําถามวาการ

ดําเนินงานของรัฐบาลน้ันคํานึงถึงประประโยชนของประชาชนเปนหลักหรือไม 

กลาวโดยสรุป ประชาธิปไตยเกิดข้ึนครั้งแรกในยุคกรีก คือ การปกครองโดยประชาชน คือ 

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ความหมายประชาธิปไตย มี 2 นัย คือ 

นัยที่ 1 ความหมายของประชาธิปไตยในวงแคบ หมายถึง รูปแบบการปกครองที่ประชาชน

เปนเจาของประเทศเปนเจาของอํานาจอธิปไตย มีสิทธิ อํานาจ และโอกาส ในการควบคุมกิจการ

ทางการเมืองของชาติ 
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นัยที่ 2 ความหมายของประชาธิปไตยในวงกวาง หมายถึง ปรัชญาของสังคมมนุษยหรือวิถี

ชีวิตที่ยึดถืออุดมการณหรือหลักการที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษยในสังคมในกิจกรรมการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 

ประชาธิปไตยเปนรูปแบบการปกครองตามอุดมการณสากลที่ผูนําประเทศไดรับอํานาจและ

ความชอบธรรมในการบริหารประเทศจากประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยโดยตรง บนพื้นฐาน

ของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพศักด์ิแหงความเปนมนุษย 

ประเภทของประชาธปิไตย 

 แมวาการปกครองแบบประชาธิปไตยจะเปนการปกครองที่ประชาชนเปนใหญ แตสามารถ

จําแนกแยกประเภทยอยๆ ของประชาธิปไตยออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ ประชาธิปไตยโดยตรง 

(Direct Democracy) ประชาธิปไตยแบบผูแทนหรือตัวแทน (Representative Democracy) หรือ 

ประชาธิปไตยโดยออม (Indirect Democracy) และ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 

Domocracy) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

โกสินทร วงศสุรวัฒน (2529 : 12) ไดกลาวถึงประชาธิปไตยโดยตรงไววา ประชาธิปไตย

รูปแบบน้ี คือรูปแบบประชาธิปไตยที่เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีบทบาทสําคัญในการกําหนด 

หรือตัดสินใจในกิจการตางๆ ของสังคม เชน การออกกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย บทบาทหนาที่

ทางการบริหาร ตลอดจนถึงอํานาจทางดานตุลาการ หรอืตัดสินขอพิพาทตางๆ โดยไมตองผานตัวแทน 

ประชาธิปไตยรูปแบบน้ีอาจเรียกไดวาเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่เกาแกมีมานานหลายพันป

แลวก็วาได 

เมื่อกลาวถึงการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรง นักวิชาการทั้งหลายมักยกตัวอยาง

รูปแบบการปกครองของนครรัฐเอเธนส ในยุคกรีกโบราณกวา 2,500 ป มาแลว ซึ่งเหมาะสมกับ

รูปแบบน้ีเพราะมีประชากรประมาณ 250,000 คน แตประชากรทั้งหมดไมมีสิทธิในทางการเมืองการ

ปกครอง เพราะในนครรัฐเอเธนส แบงคนออกเปน 3 พวก 3 ชนช้ัน คือ 1) พวกพลเมือง ซึ่งหมายถึง

เฉพาะผูชายเทาน้ัน ไดสถานภาพความเปนพลเมืองติดตัวมากต้ังแตเกดิ และเฉพาะพลเมืองเทาน้ันที่มี

สิทธิทางการเมืองการปกครองในนครรัฐเอเธนส ซึ่งมีประมาณ 40,000 คน 2) พวกตางดาว บิดา

มารดาไมไดเปนชาวเอเธนส 3) พวกทาส ซึ่งเปนกลุมคนที่มีจํานวนมากที่สุดในนครรัฐเอเธนส 

กลาวคือ ประชาชนที่มีสิทธิทางการเมืองการปกครองจึงมีเพียงพลเมือง และเปนเพศชายเทาน้ัน 

จํานวนของประชาชนที่เขามาเกี่ยวของในรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธสนจึงมีจํานวน

ไมมากนัก  

วนิดา แสงสารพันธ (2543 : 9-11) และ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2546 : 38-43) ไดอธิบายถึง

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนวา ประชาธิปไตยรูปแบบน้ี คือ การคัดเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาที่ในดาน

ตางๆ แทนตน หลังจากรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธนสเสือ่มสลายลงพรอมๆ กับอารย

ธรรมยุคโบราณไดเสื่อมถอยลงไปดวย ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเกิดข้ึนภายใตบริบทของสังคมที่มี
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พัฒนาการที่สลับซับซอนมากข้ึน ทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจไมวาจะเปนจํานวนประชากรที่มีเพิ่ม

มากข้ึน สภาพเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากข้ึน สงผลทําใหรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงไมสะดวกที่จะ

นํามาใชตามแบบอยางที่เกิดข้ึนในอดีต 

โดยทั่วไปมักเรียกวาเปนรูปแบบหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะตรงขามกับ

ประชาธิปไตยแบบโดยตรง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เปนระบอบการเมืองที่ใหประชาชนเลือก

ผูแทนของตนเขาไปบริหารและตัดสินใจแทนตน เปนระบอบการปกครองที่ประชาชนมอบอํานาจ

อธิปไตยใหผูแทนที่เขาเลือกต้ังเขาไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังของรัฐ เปนผูใชอํานาจดังกลาว

แทน โดยมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงที่แนนอน ซึ่งเกิดข้ึนจากแนวคิดที่วาเมื่ออาณาเขตกวาง

ใหญไพศาลมากข้ึน ซึ่งมีความยุงยากที่จะจัดใหประชาชนทุกคนมารวมประชุมเพื่อลงประชามติในการ

บริหารประเทศ เน่ืองจากขอจํากัดในสถานที่ประชุม ดังน้ันในปจจุบันในระบอบประชาธิปไตยโดย

ผูแทนจึงถือกําเนิดข้ึนและมีบทบาทที่นิยมอยางแพรหลายภายใตหลักการที่สําคัญ คือเปนการ

ปกครองที่รับรูการใชอํานาจอธิปไตย หรืออํานาจสูงสดุในการปกครองวาราษฎรเทาน้ันเปนผูใชอํานาจ 

แตราษฎรไดต้ังผูแทนข้ึนเพื่อใชอํานาจอธิปไตยแทนตน ซึ่งระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทางผูแทนน้ีต้ังอยูบนพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีวาดวยรัฐ กลาวคือ การปกครองโดยระบบผูแทนน้ัน

ประชาชนเปนผูปกครอง แตประชาชนทั้งหมดมิไดมารวมหารือและตัดสินใจดวยตนเอง ดังน้ัน การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งวางอยูบนพื้นฐานความคิดทางการเมืองโดยอยูในรูปแบบของ

ประชาธิปไตยโดยออม ซึ่งการปกครองน้ีเรียกวา อํานาจอธิปไตยมาจากประชาชน โดยประเทศ

ประชาธิปไตยสวนใหญที่ไดยึดถือหลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตยน้ันมักนิยมแบงออกเปน 3 ฝาย คือ 

อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนตน  

พัฒนาการของรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน เริ่มตนราวคริสตศตวรรษที่ 10-11 ในขณะ

ที่กอนหนาน้ันอังกฤษและทั่วโลกปกครองภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute 

Monarchy) โดยอังกฤษมีจุดเริ่มตนมาจากชัยชนะของพวกนอรมัน (Norman) ทํามีใหอํานาจการ

ปกครองอังกฤษ กษัตริยนอรมันจึงริเริ่มจัดต้ังสภาที่ปรึกษาหรือมหาสภา (The Great Council) ซึ่ง

ถือเปนจุดเริ่มตนของสถาบันรัฐสภา สภาน้ีประกอบไปดวยขุนนาง เสนาบดี ขุนนางเจาที่ดิน และผูนํา

ทางศาสนา มีหนาที่หลักในการใหคําปรึกษาแกกษัตริยในดานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ หลัก

จากน้ันอํานาจของสภาที่ปรึกษาก็มีมากข้ึนเปนลําดับจนสามารถตอรองกับกษัตริยได เน่ืองจากมี

เหตุการณวุนวายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภาวะสงคราม จึงเปนความจําเปนที่กษัตริย

ตองขอคําปรึกษาหารือ ขอความรวมมือกับสภาที่ปรึกษาในเรื่องตางๆ เปนอยางมาก  

อํานาจของสภาที่ปรึกษาที่มีตอกษัตริยปรากฏอยางเดนชัดในสมัยพระเจาจอหนที ่1 (John I) 

ซึ่งเปนกษัตริยที่หลงมัวเมาในอํานาจ ปกครองประเทศในลักษณะกดข่ีประชาชน โดยการบังคับเรียก

เก็บภาษีเพิ่มมากข้ึน เพื่อนําเงินไปใชในการทําสงครามเปนจํานวนมาก อันเน่ืองมาจากการดําเนิน

นโยบายตางประเทศผิดพลาด ดวยการเปนศัตรูกับฝรั่งเศส และทาทายอํานาจขององคพระ

สันตะปาปา อีกทั้ งยังมองขามความสําคัญของสภาที่ปรึกษา และละเมิดขอผูกพันตางๆ ที่
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เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอังกฤษ จนในที่สุดนํามาซึ่งความขัดแยงอยางรุนแรงระหวางกษัตริยกับ

สภาที่ปรึกษา และพระเจาจอหนถูกบังคับใหลงพระนามในมหากฎบัตร แมกนา คารตา (Magna 

Carta) ในป ค.ศ. 1215 ซึ่งมีเน้ือหาจํากัดอํานาจของกษัตริย คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ปองกันการกระทําทีม่ิชอบดวยกฎหมายและทาํนองคลองธรรมของกษัตริย ประชาธิปไตยแบบตัวแทน

ในระบบรัฐสภามีความใกลเคียงกับรูปแบบในปจจุบันมากย่ิงข้ึน และถือเปนจุดเริ่มตนของรูปแบบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนในระบบรัฐสภา  

เมื่อมาถึงยุคสมยัของไซมอน เดอ มองฟอรด (Montfort) ขุนนางที่สถาปนาข้ึนเปนกษัตริย

ภายหลังจากยึดอํานาจจากพระเจาเฮนรีที่ 3 (Henry III) ในป ค.ศ. 1265 โดยจัดใหมีการประชุมที่

เรียกช่ือวา การประชุมรัฐสภา (Parliament) ข้ึนเปนครั้งแรก ซึ่งไมไดมีเฉพาะพระและเหลาขุนนาง

เทาน้ัน แตยังมีอัศวินและผูแทนสามัญชนจากเมืองตางๆ นับเปนครั้งแรกที่ผูแทนของเมืองมีสิทธิเขา

รวมประชุม หนาที่ของรัฐสภาชุดน้ีคือ การใหคําปรึกษาแกกษัตริยในการกําหนดนโยบาย การบัญญัติ

กฎหมายตางๆ 

ในคริสตศตวรรษที่ 14 การทํางานของรัฐสภา ซึ่งมีสภาเดียวเริ่มแสดงใหเห็นถึงการแบงแยก

ระหวางกลุมขุนนางกับกลุมสามัญชนอยางเดนชัด จนมาถึงปลายศตวรรษ ระบบรัฐสภาของอังกฤษก็

วิวัฒนาการมาเปนระบบ 2 สภา อยางที่เปนอยูในปจจุบัน คือ สภาขุนนาง (House of Lords) 

ประกอบดวยขุนนางและพระเถระช้ันผูใหญ และสภาสามัญ (House of Commons) ประกอบดวย

ผูแทนสามัญชนและขุนนางช้ันผูนอย นับแตน้ันมาระบบรัฐสภาของอังกฤษยังคงมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการตอสูทางการเมืองระหวางกษัตริย เหลาขุนนาง และสามัญชน 

ซึ่งในทายที่สุดอํานาจที่เคยมีมากของกษัตริยและขุนนางก็คอยๆ ลดนอยลง ขณะที่อํานาจของสามัญ

ชนมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ โดยในคริสตศตวรรษที่ 19 ความคิดเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครองไดสะพัดอยางแพรหลาย เกิดความต่ืนตัวทางการเมืองเปนอยางมาก อันเปนผลมาจากการ

ปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเกิดข้ึนในป ค.ศ. 1789 ปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าจากการทําสงครามกับประเทศ

ใกลเคียงและจํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนจนนําไปสูปญหาการวางงาน ความยากจน เกิดจลาจลทั่ว

ประเทศ ในขณะเดียวกันแนวคิดเสรีนิยมและทุนนิยมเริ่มแพรหลายมากข้ึนจากการขยายตัวของ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ในป ค.ศ. 1832 จึงเกิดการปฏิรูปทางการเมืองครั้งใหญ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการ เชน การขยายสิทธิการเลือกต้ัง ลดอํานาจของกษัตริยและขุนนางเพื่อใหสภาสามญัเปนอิสระ

และเปนตัวแทนของประชาชนมากข้ึน เกิดการจัดต้ังพรรคการเมืองเปนครั้งแรก และสภาสามัญ

กลายเปนสถาบันที่มีอํานาจมาก คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภาสามัญ กษัตริยไมอาจแตงต้ัง

นายกรัฐมนตรีหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรีไดตามใจชอบอีกตอไป (สมบัติ ธํารงธัญวงศ 2546 : 71) 

นับแตน้ันเปนตนมา ระบบรัฐสภาของอังกฤษก็พัฒนาข้ึนมาเปนลําดับจนกระทั่งมีรูปแบบอยางที่เปน

ในปจจุบัน 
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ไพโรจน ชัยนาม (2515 : 33) ไดอธิบายรูปแบบประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม (Participatory 

Democracy) ไวพอสรุปไดวา แนวคิดของประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมก็คือ ความพยายามที่จะหวน

กลับหรือรื้อฟนรูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงที่เกิดข้ึนในยุคนครรัฐเอเธนสในอดีตข้ึนมาใหม เน่ืองจาก

เห็นวาการเมืองควรเปนเรื่องที่ทุกคนควรเขามาเกี่ยวของ ไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของตัวแทนเพียง

ลําพัง กลาวคือ เปนการนําการมีสวนรวมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมา

ผสมผสานกับการมีสวนรวมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน หรือที่เรียกอีกอยาง

วา ประชาธิปไตยแบบกึ่งโดยตรง (Semi-Direct Democracy) เปนประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองการปกครองในระดับตางๆ มากข้ึน โดยใหประชาชนมี

อํานาจในการควบคุมและตรวจสอบการทํางานของผูที่ไดรับเลือกต้ังใหใชอํานาจอธิปไตยแทนตนดวย 

มิใชเพียงมีอํานาจเพียงเปนที่มาแหงอํานาจการปกครอง หรือมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังเทาน้ัน ซึ่ง

ลักษณะหรือรูปแบบของการมีสวนรวมในทางการเมืองน้ัน อาจจะเปนรูปแบบของการมีสวนรวม

ในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เชน การออกเสียงประชามติ การเขาช่ือเสนอ

กฎหมาย การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง เปนตน 

กลาวโดยสรปุ การปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

1.  ประชาธิปไตยโดยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบการปกครองที่

ใหประชาชนทั้งประเทศเปนผูใชอํานาจในการปกครองโดยตรง ดวยการประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณา

ตัดสินปญหา และเลือกต้ังเจาหนาที่ปฏิบัติงานของรัฐ ราษฎรมีบทบาทในการตัดสินใจในกิจการของ

บานเมืองโดยไมตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน 

2.  ประชาธิปไตยโดยทางออมหรือประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน เปนรูปแบบการปกครองที่

ใหอํานาจประชาชนเลือกตัวแทนเขาสูที่ประชุม เพื่อพิจารณาแกไขปญหาของรัฐและบริหารกิจการ

บานเมืองตามกรอบนโยบายของรัฐ 

รูปแบบของรฐับาลในการปกครองแบบประชาธปิไตย 

 ดังที่กลาววาการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนรูปแบบทีร่ัฐตางๆ ใชกันมากที่สุด โดยเฉพาะ

รูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนับวาเปนกระแสหลกัที่ใชทั่วโลกในปจจุบนั ระบบรัฐบาล (System 

of Government) คือการจัดรูปแบบ โครงสราง และอํานาจหนาที่ขององคกรทางการเมือง ที่เรียกวา

รัฐบาล อํานาจหนาที่น้ีรวมถึงความสัมพันธระหวางองคกรตางๆ ทางการเมือง เชน ความสัมพันธ

ระหวางประชาชนกับประมุข ประมุขกับรัฐสภา รัฐสภากับคณะรัฐมนตรี เปน ซึ่งสามารถแบงรูปแบบ

ของรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนออกเปน 3 รูปแบบ คือ รัฐบาลในระบบรัฐสภา 

รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี และรัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
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รัฐบาลในระบบรัฐสภา (Parliamentary System)  

รัฐบาลในระบบรัฐสภาถือวารัฐสภาเปนองคกรสูงสุด เปนที่รวมของเจตจํานงของประชาชน

ทั้งประเทศ เปนศูนยกลางของอํานาจทางการเมือง ทําหนาที่ทั้งทางดานนิติบัญญัติและควบคุมการ

บริหารประเทศ 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 118-120) ไดใหคําอธิบายถึงรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไว สรุป

ไดดังน้ี 

รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาน้ี มีตนกําเนิดมาจากประเทศอังกฤษ ดําเนินตามแนวคิดหรือ

หลักความเช่ือมโยงแหงอํานาจ (Fusion of Power) ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร เน่ืองจาก

ฝายบริหารที่มีมาจากสภาผูแทนราษฎรหรอืฝายนิติบัญญติัน่ันเอง เพราะรูปแบบน้ีประชาชนเลือกฝาย

บริหารโดยทางออม ซึ่งแตกตางจากรูปแบบประธานาธิบดี ทั้งน้ีสภาผูแทนราษฎรเปนผูคัดเลือก

นายกรัฐมนตรีจากสมาชิกพรรคการเมืองที่ครองเสียงขางมากในสภา จากน้ันนายกรัฐมนตรีเปนผู

เลือกรัฐมนตรีประกอบกันเปนคณะรัฐมนตรี  ระบบน้ีจึงเรียกอีกอยางหน่ึงไดวาเปนระบบ

คณะรัฐมนตรี (Cabinet System) ความรับผิดชอบทางการเมืองภายใตรูปแบบรัฐสภา จึงเปนความ

รับผิดชอบแบบองคคณะหรือความรับผิดชอบรวม ไมใชตัวผูนํารัฐบาลเพียงคนเดียวอยางที่เกิดข้ึนใน

รูปแบบประธานาธิบดี 

เน่ืองจากเปนความสัมพันธแบบเช่ือมโยงอํานาจตามที่ไดกลาวมา ความสัมพันธระหวางฝาย

นิติบัญญัติกับฝายบริหารจึงมีความแนบแนนอยางย่ิง กลาวคือ เสถียรภาพหรือความอยูรอดของ

รัฐบาลข้ึนอยูกับฝายนิติบัญญัติ เพราะข้ึนอยูกับเสียงสนับสนุนในสภา เน่ืองจากสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีอํานาจในการตรวจสอบ ถวงดุล โดยเฉพาะการเปดอภิปรายไมไววางใจเพื่อใหรัฐบาลพนจาก

ตําแหนง ในขณะที่ฝายบริหารหรือรัฐบาลก็มีอํานาจในการถวงดุลฝายนิติบัญญัติดวยการประกาศยุบ

สภา 

ระบบรัฐสภาเปนระบบที่ไมยอมรับใหหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตยอยางเด็ดขาด 

กลาวคือ ยินยอมใหฝายบริหารสามารถเกี่ยวของกับฝายนิติบัญญัติได ซึ่งระบบรัฐสภาน้ี มีลักษณะ

สําคัญ4 ประการ ดังน้ีคือ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2544 : 43-51) 

1.  ประมุขของรัฐและหัวหนาฝายบริหารเปนบุคคลคนละคนกัน กลาวคือ ประมุขของรัฐ 

อาจเปนกษัตริยหรือประธานาธิบดีก็ได และหัวหนาฝายบริหาร หมายถึง นายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรี

ตางๆ ประกอบกันข้ึนเปนคณะรัฐมนตร ี

จะเห็นไดวาฝายบริหารประกอบไปดวยองคกร 2 องคกร คือ ประมุขของรัฐและ

คณะรัฐมนตรี ประมุขของรัฐไมวาจะเปนกษัตริยหรือประธานาธิบดี จะทําหนาที่เปนประมุขของรัฐ

และถือวาเปนหัวหนาฝายบริหารดวย การเปนหัวหนาฝายบริหารของประมุขของรัฐน้ีเปนไปในนาม

เทาน้ัน แตในทางปฏิบัติแลวคณะรัฐมนตรีจะเปนผูใชอํานาจบริหารแทนประมุขของรัฐและใชอํานาจ

บริหารน้ันรวมกันเปนคณะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาของผูใชอํานาจบริหารคณะรัฐมนตรี จึง

ตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการใชอํานาจบริหารน้ัน 
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2.  ประมุขของรัฐไมตองรับผิดชอบตอสภานิติบัญญัติ ประมุขของรัฐไมวาจะเปนกษัตริย

หรือประธานาธิบดี จะตองเปนอิสระไมข้ึนตอสภานิติบัญญัติ เชน สภานิติบัญญัติไมมีอํานาจที่จะถอด

ถอนประมุขของรัฐได ดังน้ันประมุขของรัฐจึงไมตองรับผิดชอบทางการเมืองตอสภานิติบัญญัติ อน่ึง

ประมุขของรัฐที่เปนกษัตริยไมตองรับผิดชอบในทางใดๆ ไมวาทางการเมือง ทางอาญาหรือทางแพง 

ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากหลกัทีว่ากษัตริยทรงกระทําผดิมิได โดยรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหกษัตริยทรงเปนที่

เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได 

3.  คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอสภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีเปนคณะบุคคลผูใชอํานาจ

แทนประมุขของรัฐ กลาวคือ ประมุขของรัฐแมวาจะไดรับการยกยองใหเปนหัวหนาฝายบริหารก็ตาม 

แตคณะรัฐมนตรีจะเปนผูปฏิบัติหนาที่บริหารประเทศแทนประมุขของรัฐ โดยเปนผูควบคุมและบังคับ

บัญชางานประจํากระทรวงตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ฉะน้ัน ในระบบน้ี

คณะรัฐมนตรีจึงเปนจักรกลที่สําคัญที่สุด ทั้งน้ีเพราะเปนผูทําหนาที่ใหความรวมมือระหวางฝาย

บริหารและฝายนิติบัญญัติ และเปนผูรับผิดชอบทางการเมืองแทนประมุขของรัฐ 

ดวยสาเหตุน้ีคณะรัฐมนตรีจึงตองบริหารประเทศดวยความไววางใจของสภานิติบัญญัติ ถา

สภานิติบัญญัติไมไววางใจคณะรัฐมนตรีจะตองพนจากตําแหนงไปทันที ความรับผิดชอบทางการเมือง

ดังกลาวน้ีถาเปนประเทศที่มี 2 สภา ความรับผิดชอบน้ีมักจะเปนความรับผิดชอบตอสภาลางคือสภา

ผูแทนราษฎร 

การทํางานของคณะรัฐมนตรีน้ัน เรียกวา การบริหารราชการแผนดิน สวนการควบคุมโดย

รัฐสภาน้ันเรียกวาการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งหมายถึงการที่ฝายนิติบัญญัติควบคุมการ

ทํางานของฝายบริหารน่ันเอง การควบคุมการบริหารราชการแผนดินในระบบรัฐสภาน้ัน โดยทั่วไปมี

อยูหลายวิธี คือ 

วิธีที่ 1 สภานิติบัญญัติมีสิทธิอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจหรือไววางใจกอนที่คณะรัฐมนตรี

จะรับตําแหนง หรือเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกวา การควบคุมนโยบายของฝายบริหาร 

วิธีที่ 2 สมาชิกสภานิติบัญญัติต้ังกระทูถามใหรัฐมนตรีตอบในปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการ

ปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีผูน้ัน อาจนําความทุกขยากหรือปญหาของราษฎรมาช้ีแจง เรียกวาการ

ควบคุมโดยการต้ังกระทูถาม 

วิธีที่ 3 สมาชิกสภานิติบัญญัติมีสิทธิเขาช่ือกันเพื่อเปดอภิปราย เพื่อลงมติไมไววางใจ

คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลที่บริหารราชการแผนดินไปไดระยะหน่ึง เรียกวาการ

ควบคุมโดยการเปดอภิปรายทั่วไป 

วิธีที่ 4 สมาชิกสภานิติบัญญัติมีสิทธิอภิปรายและใหความเห็นชอบในการที่ฝายบริหารจะ

แตงต้ังบุคคลใดใหดํารงตําแหนงในทางบริหารบางตําแหนง เรียกวาการควบคุมโดยการอนุมัติตัว

บุคคล 

อยางไรก็ตาม มิใชวาฝายบริหารจะอยูภายใตการควบคุมของสภานิติบัญญัติโดยเด็ดขาด 

เพราะฝายบริหารยอมมีอิสระในการใชดุลยพินิจในการบริหารราชการแผนดิน สภานิติบัญญัติจะเขา
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แทรกแซงการทํางานของฝายบริหารไมได เพียงแตวา เมื่อฝายบริหารทํางานไปแลวสภานิติบัญญัติมี

อํานาจไมใหความเห็นชอบ 

4.  สภานิติบัญญัติอาจถูกควบคุมโดยฝายบริหาร ฝายบริหารสามารถควบคุมสภานิติ

บัญญัติไดดวยวิธีการยุบสภา เพื่อใหอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารสมดุลกัน ระบบรัฐสภาจึงให

อํานาจคณะรัฐมนตรีอาจแนะนําใหประมุขของรัฐยุบสภา ซึ่งผลเทากับใหเครื่องมือแกคณะรัฐมนตรี

สําหรับตอสูกับสภานิติบัญญัติ การยุบสภาเปนวิธีการที่ใหสมาชิกสภานิติบัญญัติพนจากตําแหนงกอน

ครบกําหนดเวลา โดยประมุขของรัฐในฐานะประมุขของฝายบริหารจะใชอํานาจน้ีตามคําแนะนําของ

คณะรัฐมนตรี เมื่อยุบสภาแลวใหมีการเลือกต้ังใหมภายในเวลาที่กําหนดไว เพื่อใหราษฎรเปนผูวินิจฉัย

วาควรใหความไววางใจแกคณะรัฐมนตรีหรือสภานิติบัญญัติ โดยจะเลือกบุคคลที่ตนเห็นชอบเขามา

ใหม การยุบสภาน้ีจะเกิดข้ึนไดก็แตในประเทศที่มีรัฐบาลปกครองในระบบรัฐสภา หรือประเทศที่มี

รัฐบาลปกครองในระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาก็ได แตการยุบสภาจะไมสามารถเกิดข้ึนไดใน

ประเทศที่มีรัฐบาลปกครองในระบบประธานาธิบดี เพราะรัฐบาลในระบบรัฐสภาน้ัน ฝายบริหารไม

ตองรับผิดชอบในทางการเมืองโดยตรงตอประชาชนเหมือนกับระบบประธานาธิบดี แตฝายบริหาร

ตองรับผิดชอบตอฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนผูแทนของประชาชน ดังน้ัน ตามระบบรัฐสภาทั่วไป ฝายนิติ

บัญญัติจึงสามารถเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหารได และในทางกลับกันฝาย

บริหารก็สามารถโตตอบฝายนิติบัญญัติไดดวยวิธีการยุบสภา การที่ใหฝายบริหารสามารถควบคุมฝาย

นิติบัญญัติไดดวยวิธีการยุบสภาก็เพื่อใหอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารสมดุลกัน 

ดังน้ัน รัฐบาลในระบบรัฐสภาทั่วไป จึงเพงเล็งถึงการสมดุลระหวางอํานาจนิติบัญญัติกับ

อํานาจบริหารเปนสําคัญ โดยเปดโอกาสใหแกฝายบริหารที่อาจแนะนําใหประมุขของรัฐยุบสภาได ซึ่ง

สงผลเทากับใหเครื่องมือแกคณะรฐัมนตรสีําหรับตอสูกบัสภานิติบัญญัติน่ันเอง การยุบสภาน้ันเกดิจาก

มูลเหตุหลายประการ ดังน้ี (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2544 : 72-80) 

1.  มีการขัดแยงระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ ในการเสนอรางกฎหมายโดยฝาย

บริหารและพิจารณาอนุมัติกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติ 

2.  มีการขัดแยงระหวางสภาสูงกับสภาลางในการพิจารณาหรือจัดทํากฎหมาย 

3.  การยุบสภาในขณะที่ฝายบริหารกําลังไดคะแนนนิยมจากประชาชน และเปนเวลาที่สภา

กําลังจะสิ้นอายุหรือครบวาระ กลาวคือไมไดมีความขัดแยงใดๆ ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร 

4.  ประมุขของรัฐยุบสภาเมื่อมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหม รัฐธรรมนูญบางประเทศไดบัญญัติ

ใหยุบสภานิติบัญญัติแลวสภานิติบัญญัติชุดใหมจะตองลงมติใหความเห็นชอบในการแกไขรัฐธรรมนูญ

ของสภานิติบัญญัติชุดเกา ซึ่งถูกยุบไปแลว ซึ่งสภาชุดใหมจะแกไขประการใดมิได กรณีเชนน้ีเทากับ

เปนการควบคุมระยะเวลาแกไขรัฐธรรมนูญใหมีลักษณะเปนการแกไขยากน่ันเอง 

นอกจากน้ี การยุบสภาอาจเกิดจากมูลเหตุอื่นๆ อีกก็ได เชน ประมุขของรัฐยุบสภาเมื่อสภา

นิติบัญญัติไมเห็นชอบในการที่ประมุขของรัฐแตงต้ังนายกรัฐมนตรี เปนตน หรืออาจเกิดจากปญหาไม
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อาจต้ังรัฐบาลไดหรือตองต้ังรัฐบาลในรูปรัฐบาลผสมหลายพรรคมากเกินไป จึงตองยุบสภา เพื่อจัดต้ัง

ใหมอีกครั้ง 

ในประเทศที่มีรัฐบาลในระบบรัฐสภาน้ัน การยุบสภาเปนอํานาจของประมุขของรัฐ ซึ่งอาจ

เปนพระมหากษัตริยหรือประธานาธิบดีก็ได ซึ่งประมุขของรัฐจะใชอํานาจยุบสภาตามคําแนะนําของ

ฝายบริหาร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจ

ที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม...” 

กลาวโดยสรุป สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใน

ระบบรัฐสภา ดังน้ี ประการแรก ฝายบริหารตองมาจากการเลือกสรรหรือความเห็นชอบจากฝายนิติ

บัญญัติหรือสภาผูแทนราษฎร ซึ่งตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดยธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางการเมือง

จะตกเปนของผูนําพรรคที่ครองเสียงขางมากในสภา ประการที่สอง ฝายนิติบัญญัติทําหนาที่ควบคุม

การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร เพื่อใหบริหารประเทศใหสมตามความมุงหมายของ

ประชาชนที่ไดเลือกต้ังเขามา โดยวิธีการตางๆ ไดแก การต้ังกระทู การเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม

ไววางใจ ประการที่สาม ฝายบริหารก็มีวิธีการในการแกไขปญหา หากเกิดกรณีความแตกแยกวุนวาย 

ขาดความเห็นพองตองกันในการดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎร ดวยการตัดสินใจยุบสภา 

รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 

รัฐบาลในระบบประธานาธิบดีน้ัน ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตางเปนอิสระไมข้ึนแกกัน

และกัน และแยกจากกันอยางเด็ดขาด แตละฝายถือวาตางก็มีอํานาจซึ่งไดรับมอบหมายจากปวงชน

ของประเทศใหมาดําเนินการบริหารประเทศดวยกันทั้งสองฝาย โดยเปนไปตามหลักการของการ

แบงแยกอํานาจ 

จุฑารัตน บางย่ีขัน (2528 : 23-25) สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2545 : 275-278) และ ณัฐกร   

วิทิตานนท (2557 : 170-183) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีไวสรุปไดดังน้ี 

รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี มีจุดเริ่มตนจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนระบบ

รัฐบาลแบบใหมที่สรางข้ึนมาเคียงคูกับระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ สาระสําคัญของระบบประธานาธิบดี 

มี 4 ประการ ดังน้ี คือ 

1.  ประธานาธิบดีทําหนาที่ประมุขของประเทศและเปนหัวหนารัฐบาล ประธานาธิบดีไดรับ

เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงประเภทน้ีจะเปนทั้งประมุขของรัฐและเปนหัวหนารัฐบาลที่ใชอํานาจ

ดวยตนเอง จึงไมตองมีนายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารแทนประมุขของรัฐเหมือนระบบรัฐสภา การ

บริหารก็ไมกระทําในรูปคณะรัฐมนตรี คือไมมีการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีแตละคนมีฐานะเปน

หัวหนารับผิดชอบในกระทรวงที่ตนไดรับมอบหมาย ในดานความสัมพันธระหวางรัฐมนตรีเหลาน้ีตอ

ประธานาธิบดี จะเห็นไดวารัฐมนตรีมีฐานะเปนเพียงที่ปรึกษาใหความเห็นเกี่ยวกับกิจการในกระทรวง

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน และการวินิจฉัยช้ีขาดปญหาข้ันสุดทายตกอยูกับประธานาธิบดี 

2.  ประธานาธิบดีเปนผูไดรับเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อใหประธานาธิบดีซึ่ง

เปนประมุขของประเทศ และเปนหัวหนาผูใชอํานาจบริหารดวยในขณะเดียวกัน สามารถบริหาร
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ประเทศไดอยางกวางขวางและเพื่อใหประธานาธิบดีเปนอิสระ ไมเกี่ยวของหรือไมตองรับผิดชอบตอ

สภานิติบัญญัติ โดยประธานาธิบดีจะรับผิดชอบโดยตรงตอประชาชน 

3.  ประธานาธิบดีบริหารประเทศดวยความรับผิดชอบตอประชาชนโดยตรง ไมตอง

รับผิดชอบตอสภานิติบัญญัติ ทั้งน้ีเพราะวาความรับผิดชอบของประธานาธิบดีมีตอประชาชนผู

เลือกต้ัง ซึ่งเลือกประธานาธิบดีใหเขามาบริหารประเทศภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

และประธานาธิบดีจะเปนผูใชอํานาจบริหารโดยตรง อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีอาจตองรับผิดชอบ

ตอสภานิติบัญญัติในบางกรณี ตามวิธีการที่เรียกวา Impeachment เชน ถูกกลาวหาวาไดทําความผิด

ฐานทรยศตอประเทศชาติ รับสินบน กออาชญากรรมอยางรายแรง หรือเสียจริตไรสมรรถภาพในการ

ทํางาน สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจที่จะฟองรองกลาวหาตอสภาสูง และสภาสูงจะลงโทษอยางอื่นมิได 

นอกจากใหออกจากตําแหนงเพียงอยางเดียว ทั้งเขารับหนาที่ใดไมไดอีกดวย และอาจถูกนําไป

ฟองรองเพื่อดําเนินคดีในทางอาญาไดดวย การกลาวโทษประธานาธิบดีน้ันตองไดรับเสียงขางมากจาก

สภาผูแทนราษฎร แตสําหรับอํานาจในการลงโทษน้ัน สภาสูงเทาน้ันที่มีอํานาจในการพิจารณา

พิพากษาตัดสินลงโทษน้ัน โดยตองไดรับคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาซีเนท 

ในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมีอํานาจแตงต้ังรัฐมนตรีไดเอง แตตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาสูงเสียกอน รัฐมนตรีมีฐานะเปนเพียงที่ปรึกษาของประธานาธิบดี และ

รับผิดชอบตอประธานาธิบดีเทาน้ัน หมายความวาประธานาธิบดีสามารถถอดถอนรัฐมนตรีไดโดยไม

ตองรับความเห็นชอบจากสภาลาง หรือสภาสูง สวนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีตามวิธีการ 

Impeachment เปนไปเชนเดียวกับประธานาธิบดี สรุปไดวา ประธานาธิบดีไมตองรับผิดชอบตอสภา 

ซึ่งผลก็คือรัฐสภาจะทําใหประธานาธิบดีพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดไมได และจะต้ังกระทูถาม

หรือลงมติไมไววางใจประธานาธิบดีไมได 

4.  มีการแยกอํานาจระหวางอํานาจทั้งสาม คือ อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ตาม

ทฤษฎีน้ัน ระบบประธานาธิบดี คือ ระบบที่มุงหมายใหอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจ

ตุลาการ แยกจากกันอยางเด็ดขาด โดยแตละอํานาจมีฐานะทัดเทียมกันและผูใชอํานาจบริหารก็มิ

ไดมาจากผูใชอํานาจนิติบัญญัติ เหมือนเชนระบบรัฐสภา แตมาจากประชาชนผูเลือกต้ัง ดังน้ัน จึงไมมี

ความเกี่ยวพันระหวางอํานาจดังกลาว เชน ประธานาธิบดีไมมีอํานาจเสนอรางกฎหมายโดยตรงตอ

รัฐสภา ไมมีสิทธิยุบสภาและประธานาธิบดีตองไมแตงต้ังรัฐมนตรีจากสภานิติบัญญัติ ในทางกลับกัน

สภานิติบัญญัติก็ไมมีสิทธิควบคุมการบริหารประเทศของประธานาธิบดี เชน ไมมีสิทธิเปดอภิปราย

ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจประธานาธิบดี หรือไมมีสิทธิต้ังกระทูถาม อยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญได

บัญญัติใหมีระบบการคานและถวงดุลของการใชอํานาจทั้งสามน้ีไว เชน 

 4.1  การแตงต้ังขาราชการระดับสูง เชน ทูตประจําการตางประเทศ ผูพิพากษาศาล

สูงสุดของสหรัฐ เปนตน ประธานาธิบดีจะแตงต้ังไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเสียกอน 

 4.2  การทําสนธิสัญญากับนานาประเทศโดยฝายบริหารจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากวุฒิสภาเปนจํานวนอยางนอย 2 ใน 3 จึงจะมีผลใชบังคับได 
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 4.3  ประธานาธิบดีมีสิทธิยับย้ังรางกฎหมาย (Veto) ที่รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลว 

ซึ่งถาประธานาธิบดีไมเห็นชอบดวยก็จะคืนรางกฎหมายน้ันไปใหรัฐสภาพิจารณาใหม ถารัฐสภายืนยัน

ตามเดิมจึงจะสามารถนํารางกฎหมายน้ันไปประกาศใชเปนกฎหมายได 

 4.4  ศาลยุติธรรมสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีอํานาจพิพากษาวารัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายของมลรัฐมีขอความขัดแยงกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได 

กลาวโดยสรุป รัฐบาลในระบบประธานาธิบดี คือ ระบบที่ตองการใหอํานาจนิติบัญญัติ 

บริหาร และตุลาการ มีฐานะทัดเทียมและเปนอิสระจากกัน แตในทางปฏิบัติก็มีขอยกเวนที่สามารถ

เกี่ยวของกันไดบางประการดังที่ไดกลาวขางตน 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2545 : 278) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางระบบรัฐสภากับระบบ

ประธานาธิบดี ไววา ดวยเหตุที่ระบบหรอืรูปแบบรัฐบาลทีเ่ปนที่นิยมในโลกมี 2 ระบบหรือรูปแบบ คือ 

ระบบหรือรูปแบบรัฐสภากับระบบหรือรูปแบบประธานาธิบดี ทั้ง 2 ระบบหรือรูปแบบดังกลาว มี

ลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ความแตกตางระหวางระบบหรือรูปแบบรัฐสภากับ

ระบบหรือรูปแบบประธานาธิบดี มีดังน้ี 

1.  ระบบรัฐสภา เสถียรภาพหรือความอยูรอดของรัฐบาลข้ึนอยู กับความไววางใจของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยเฉพาะ สามารถหลุดพนจากตําแหนงหากสภาลงมติไมไววางใจ ดังน้ัน 

ฝายบริหารจึงมีอายุไมแนนอน แตกตางจากระบบประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีอยูในตําแหนงจน

ครบวาระ เพราะสภาผูแทนราษฎรไมมีอํานาจในการอภิปรายไมไววางใจเพื่อใหพนจากตําแหนง 

2.  ระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกสภาหรือจากฝายนิติบัญญัติ 

ถือวาประชาชนเลือกผูนําในการบริหารประเทศโดยทางออม แตกตางจากระบบประธานาธิบดีที่ผูนํา

ฝายบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ทําใหความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับฝาย

นิติบัญญัติแบงแยกกันอยางชัดเจน 

3.  ระบบรัฐสภาเปนการบริหารงานทั้งในรูปของคณะรัฐมนตรี จึงเรียกอีกอยางหน่ึงวา

ระบบคณะรัฐมนตรี สวนระบบประธานาธิบดีผูนําฝายบริหารคือประธานาธิบดี บริหารงานและ

รับผิดชอบเพียงลําพังคนเดียว รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ โดยสถานะเปนเพียงที่ปรึกษา ผูชวย 

หรือเลขา เทาน้ัน 

รัฐบาลในระบบผสมก่ึงประธานาธิบดีก่ึงรัฐสภา (Semi-Parliamentary and Semi-

Presidential System)  

รัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา คือ ระบบรัฐบาลซึ่งอยูระหวางสองระบบน่ัน

คือระบบรัฐสภาซึ่งรฐับาลเปนของคณะรฐัมนตร ีมีหนาทีร่ับผิดชอบทางการเมืองตอรฐัสภา และระบบ

ประธานาธิบดี ซึ่งรัฐบาลอยูภายใตการควบคุมของประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีจะเปนผูบริหาร

ประเทศ โดยมีรัฐมนตรีตางๆ ซึ่งไดรับการแตงต้ังโดยตรงจากประธานาธิบดีทําหนาที่เปนผูชวยใน 

ระบบรัฐบาลแบบน้ี รัฐสภาไมมีอํานาจที่จะใหประธานาธิบดีออกจากตําแหนงได 
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สุรพล ราชภัณฑารักษ (2543 : 334-379) เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2548 : 15-78) และ 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 197-210) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับรัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่ง

รัฐสภาไวสรุปไดดังน้ี 

รัฐธรรมนูญของฝรัง่เศสฉบับปจจุบัน ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 และตอมา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1962 ไดมีการแกไขมาตราบางมาตราในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1958 

การแกไขที่สําคัญคือการแกไขระบบการคัดเลือกประธานาธิบดี โดยใหมีการเลือกต้ังประธานาธิบดี

โดยตรงจากประชาชนทั้งประเทศ แทนที่จะเปนการคัดเลือกโดยออมแบบสมัยกอน ซึ่งใหคณะผู

เลือกต้ังในแตละทองถ่ินเปนผูคัดเลือกประธานาธิบดีอีกตอหน่ึง 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีโดยตรงน้ีไดทําใหประธานาธิบดีมีบทบาทมากข้ึนกวาสมัยกอน 

เพราะแตเดิมน้ันประธานาธิบดีไมมีอํานาจแตอยางใด ฉะน้ันการแกไขรัฐธรรมนูญจึงมีผลตอการ

เปลี่ยนรูปรัฐบาลจากระบบรัฐสภา ซึ่งแตเดิมประธานาธิบดีเปนเพียงประมุขของประเทศเทาน้ัน ไมมี

อํานาจอันใด กลับกลายมาเปนรูปรัฐบาลแบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา ซึ่งประธานาธิบดีตามระบบ

การเมืองใหม จะมีอํานาจเฉพาะของตนคลายๆ กับระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

ประธานาธิบดีน้ันมีอํานาจมาก เปนหัวหนาฝายบริหาร แตอยางไรก็ตาม ระบบการเมืองของประเทศ

ฝรั่งเศสน้ี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ยังตองรับผิดชอบตอรัฐสภาเชนเดียวกับระบบรัฐสภา

โดยทั่วไปของยุโรป 

การที่กลาววาระบบฝรั่งเศสมีความคลายคลึงกับระบบรัฐบาลแบบประธานาธิบดี ทั้งน้ีเพราะ

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีอํานาจมากน่ันเอง ซึ่งอํานาจของประธานาธิบดีมีดังน้ี คือ 

1.  อํานาจของประธานาธิบดีในยามปกติ ในกรณีแรกน้ี ประธานาธิบดีจะมีอํานาจ 3 ทาง 

คืออํานาจที่ใชในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐบาล รัฐสภา และอํานาจตุลาการ 

อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐบาล  

 1.1  อํานาจในการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประธานาธิบดีเปนผูมีอํานาจใน

การแตงต้ังนายกรัฐมนตรี การแตงต้ังนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีน้ัน เปนอํานาจเฉพาะของ

ประมุขของรัฐ สวนตําแหนงรัฐมนตรีตางๆ น้ัน ประธานาธิบดีมีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนโดยการ

เสนอแนะของนายกรัฐมนตรี แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะบญัญติัไวเชนน้ันก็ตาม แตในทางปฏิบัติ

ประธานาธิบดีก็มีอํานาจที่จะควบคุมการแตง ต้ังรัฐมนตรีไดดวย โดยอาจไมแตง ต้ังบุคคลที่

นายกรัฐมนตรีเสนอมกก็ได  

 1.2  อํานาจในการลงนามในกฎหมายตางๆ ประธานาธิบดีมีอํานาจลงนามในกฤษฎีกา

ที่ผานการพิจารณาของที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี  

 1.3  อํานาจทางการทูต ประธานาธิบดีจะเปนผูแตงต้ังทูตฝรัง่เศสประจาํประเทศตางๆ 

และเปนผูรับสารตราต้ังทูตตางประเทศที่มาประจํา ณ ประเทศฝรั่งเศส  

 1.4  อํานาจในการแตงต้ังเจาหนาที่ฝายพลเรือนและทหาร 
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อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐสภา อํานาจในสวนน้ีมี 2 ประเภท คือ อํานาจซึ่งมีไวใหแก

ประธานาธิบดีตามระบบด้ังเดิมและอํานาจใหมที่ใหอภิสิทธ์ิสวนตัวตางๆ แกประธานาธิบดี ดังน้ี คือ  

ประเภทแรก อํานาจตามระบบด้ังเดิม ไดแก อํานาจในการประกาศใชกฎหมายที่ออกโดย

รัฐสภา โดยประธานาธิบดีจะตองประกาศใชกฎหมายน้ันภายใน 15 วัน หลังจากที่กฎหมายฉบับน้ัน

ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากทั้งสองสภาแลว ถึงอยางไรก็ตาม ประธานาธิบดียังมีอํานาจในการขอให

มีการพิจารณาบางมาตราในกฎหมายฉบับน้ันใหมได กอนที่จะพนกําหนด 15 วัน ของการประกาศใช

กฎหมาย นอกจากน้ี ประธานาธิบดียังมีอํานาจในการขอใหเปดและปดสมัยประชุมวิสามัญได โดยการ

กําหนดประกาศเปนกฤษฎีกา สวนการประชุมสมัยสามัญน้ันการเปดและปดจะเปนไปตามที่

รัฐธรรมนูญกําหนดไว ประธานาธิบดีไมมีอํานาจที่จะไปยุงเกี่ยวได  

ประเภทที่สอง อํานาจใหมที่ใหแกประธานาธิบดี อํานาจดังกลาวไดแก ก) อํานาจในการสง

สาสนรายงานไปยังรัฐสภา ข) อํานาจในการยุบสภา ค) อํานาจในการขอประชามติ 

อํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับฝายตุลาการ ประธานาธิบดีมีอภิสิทธ์ิในอํานาจที่สามารถเขาไป

สอดแทรกในการปฏิบัติงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลสูงได และยังมีอํานาจ

ในการใหอภัยโทษอีกดวย อํานาจในสวนน้ีมี 3 ประการ ดังน้ี คือ  

ประการแรก อํานาจที่เกี่ยวกับตุลาการรัฐธรรมนูญ คือ องคกรทางตุลาการสูงสุด 

ประธานาธิบดีมีอํานาจในการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ 3 คน ใน 9 คน และผู

ดํารงตําแหนงเปนประธานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญน้ี ประธานาธิบดีจะเปนผูแตงต้ัง  

ประการที่สอง อํานาจที่เกี่ยวกับคณะตุลาการศาลสูง ประธานาธิบดีจะเปนผูแตงต้ังบุคคล

เพื่อดํารงตําแหนงเปนคณะตุลาการศาลสูง  

ประการที่สาม อํานาจในการใหอภัยโทษ ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1946 การใหอภัยโทษ

เปนการพิจารณารวมกันของคณะตุลาการศาลสูงกับประธานาธิบดี แตตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ประธานาธิบดีจะเปนผูเดียวในการตัดสินใจในการอภัยโทษ คณะตุลาการศาลสูงมีหนาที่เพียงให

ความเห็นตอประธานาธิบดีเทาน้ัน นอกจากน้ีการใหอภัยโทษน้ีตองกระทําโดยมีการลงนามรับรองของ

รัฐมนตรี 

2.  อํานาจพิเศษของประธานาธิบดีในยามฉุกเฉิน ภาวะไมปกติ ประธานาธิบดีมีอํานาจใน

การตัดสินใจในภาวะไมปกติ ภายหลังที่ไดปรึกษากับนายกรัฐมนตรี ประธานสภาทั้ง 2 สภา และคณะ

ตุลาการรัฐธรรมนูญแลว ภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) สถาบันแหงสาธารณรัฐ เอกราชของชาติ 

บูรณภาพแหงดินแดน หรือการปฏิบัติตามขอผูกพันระหวางประเทศไดรับการคุกคามอยางรายแรง

และทันทีทันใด เชน การที่ประเทศถูกโจมตีโดยระเบิดปรมาณูอยางคาดไมถึง เปนตน 2) สถานการณ

ที่เกิดข้ึนตามเงื่อนไข มีผลทําใหการทําหนาที่ของสถาบันตางๆ ตองหยุดชะงักลง 

เมื่อสถานการณของประเทศเขาสูเงื่อนไขครบ 2 ประการ ดังกลาวแลว ประมุขของรัฐจะเปน

ผูตัดสินใจแตเพียงผูเดียววาจะใชอํานาจตามมาตรา 16 หรือไม ถาตัดสินใจใชอํานาจดังกลาว 

ประธานาธิบดีจะใชอํานาจเขาแทนที่รัฐบาล และสภาทั้งสอง โดยมุงหวังใหสถาบันตางๆ ตาม



120    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

รัฐธรรมนูญที่หยุดชะงักการปฏิบัติหนาที่น้ัน สามารถดําเนินการตอไปไดตามปกติ หมายความวา 

ประธานาธิบดีมีอํานาจในการที่จะทําใหสถานการณวุนวายของประเทศกลับคืนสูภาวะปกติ ภายใน

ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

องคกรที่ควบคุมการใชอํานาจของประธานาธิบดีน้ีก็คือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญและรัฐสภา

ในสวนที่เกี่ยวของกับตุลการรฐัธรรมนูญกอนที่จะใชมาตรา 16 น้ัน ประธานาธิบดีจะตองขอคําปรึกษา

ตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเสียกอน แตก็เปนเพียงการปรึกษาเทาน้ัน ประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะ

ตัดสินใจใชมาตรา 16 ไดเลย แมวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจะไมเห็นดวยก็ตาม 

อํานาจประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประธานาธิบดี

สามารถที่จะใชอํานาจบริหารโดยตรง และถือไดวาเปนประมุขของฝายบริหารอยางแทจริง จึงมี

ลักษณะคลายกับรัฐบาลในระบบประธานาธิบดี และนอกจากน้ีการที่กลาววาระบบรฐับาลของฝรั่งเศส

มีความคลายคลึงกับระบบรัฐสภาน้ัน จะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับรัฐสภา 

สําหรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสแตกตางจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีในระบบ

รัฐสภา เพราะมีอํานาจนอย มีหนาที่เปนเพียงผูชวยหรือตัวแทนของประธานาธิบดีเทาน้ัน ใน

ขณะเดียวกันยังตกอยูในสภาพเหมือนหนังหนาไฟ เพราะดานหน่ึงตองทํางานสนองตอบตอนโยบาย

และความตองการของประธานาธิบดี ในขณะที่อีกดานหน่ึงเมื่อเกิดปญหาในการบริหารงานตองถูก

กดดันจากรัฐสภา ซึ่งในทายที่สุดตองพนจากตําแหนงหากสภาผูแทนราษฎรลงมติไมไววางใจ 

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส มีรายละเอียด ดังน้ี คือ 

1.  มาจากผูนําพรรคการเมืองที่ไดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร แตดวยการเสนอช่ือ

ของประธานาธิบดี 

2.  เปนผูจัดต้ังคณะรัฐมนตรีโดยขอความไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร 

3.  รับนโยบายจากรรัฐบาลไปปฏิบัติ 

4. สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจขับนายกรัฐมนตรีและคณะใหพนจากตําแหนงดวยการย่ืนญัตติ

อภิปรายไมไววางใจ และนายกรัฐมนตรีไมมีอํานาจยุบสภาเพราะผูมีอํานาจยุบสภา คือ ประธานาธิบดี 

กลาวโดยสรุป รัฐบาลในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ใน

ภาพใหญเทากับเปนการผสมผสานกฎเกณฑอันโดดเดนของทัง้อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ผนวกเขากับ

ระบบเดิมๆ ของตนเองจนลงตัวกลมกลืน กาวสูความเปนประชาธิปไตยย่ิงข้ึน โดยรับรองถึงสิทธิ

เสรีภาพและความเสมอภาคตามกฎหมายของพลเมืองแตละคน ทั้งยังไดวางโครงสรางการปกครอบ

แบบกระจายเอานายเอาไวอยางชัดเจน สําหรับฝายนิติบัญญัติของฝรั่งเศสไมมีลักษณะพิเศษที่

แตกตางจากฝายนิติบัญญัติของรูปแบบรัฐสภากับรูปแบบประธานาธิบดี ความแตกตางของรูปแบบ

การเมืองฝรั่งเศส เมื่อเทียบกับ 2 รูปแบบ ก็คือ การพยายามนําเอาขอดีหรือจุดแข็งของทั้ง 2 ระบบ 

มาผสมผสานกันเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเมืองใหกับตําแหนงผูนําฝายบริหาร คือ ประธานาธิบดี 

ใหอยูจนครบวาระ เหมือนกับผูนําฝายบริหารในระบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 
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รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ  

 การปกครองรูปแบบเผด็จการ (Dictatorship) เปนการปกครองที่มีมายาวนานเกาแกกวา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตหลังสงคราโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ประเทศเผด็จการ

หลายๆ ประเทศ ในโลกพยายามจะเปลี่ยนแปลงไปใชรูปแบบการปกครองอื่น ทําใหมีประเทศใน

รูปแบบเผด็จการลดนอยลงเรื่อยๆ และมักจะถูกตอตานหรือในบางกรณีจะถูกควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมจากประเทศประชาธิปไตย 

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 220-232) ไดอธิบายถึงรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการไว 

ดังน้ี 

ในรูปแบบน้ีสามารถแยกระบอบการปกครองแบบเผด็จการเปน 2 รูปแบบ คือ แบบอํานาจ

นิยม (Authoritarianism) และแบบเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) แตรูปแบบการปกครองทั้ง

อํานาจนิยมและเบ็ดเสร็จนิยมตางก็มีจุดรวมกัน คือ เปนระบอบการปกครองโดยคนๆ เดียว หรือโดย

คนกลุมเล็กๆ ที่ไมตองรับผิดชอบกับประชาชน หรือคนที่สนับสนุนใหเขาไดอํานาจ การที่ไมตอง

รับผิดชอบกับประชาชน หมายความวา กลุมคนเล็กๆ หรือคนๆ เดียวที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการ

ปกครองน้ีสามารถทําอะไรก็ไดตามที่เขาคิดวาถูกตอง หรือทําใหเขาไดรับผลประโยชน ไมวาจะเปน

ผลประโยชนทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือทางสังคม โดยสวนใหญการที่เขาไมตองรับผิดชอบตอ

ประชาชนน้ีเอง ทําใหประชาชนที่อยูภายใตระบอบการปกครองแบบน้ีตองทุกขทรมานจากการกดข่ี

ขมเหง การเลือกปฏิบัติและการขูดรีด รูปแบบการปกครองแบบเผด็จการเปนรูปแบบการปกครอง

แรกเริ่มของมนุษย ซึ่งกษัตริยมีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมทุกอยางในสังคม แตในสมัยโรมันกร

ปกครองแบบเผด็จการจะถูกนํามาใชช่ัวคราวเทาน้ัน คือในชวงวิกฤติการณ เพื่อสรางกฎระเบียบ และ

รับประกันความมีเสถียรภาพของบานเมืองในชวงเหตุการณคับขัน เชน ภาวะสงคราม โรคระบาด 

เหตุการณอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ เมื่อสภาวการณกลับคืนสูสภาวะปกติ ผูนําตองคืนอํานาจ

เบ็ดเสร็จดังกลาวใหแกประชาชน  

เผด็จการแบบอํานาจนิยม (Authoritarianism) มาจากคําวา อํานาจ หรือ Authority ซึ่งเปน

การสรางอํานาจที่เปนทางการ เชน อํานาจของตํารวจในการจับอาชญากร หรืออํานาจของศาลในการ

พิพากษาคดี เปนตน การปกครองแบบอํานาจนิยมเปนระบบการปกครองแบบที่เนนการใชอํานาจ 

และมักอางจารีตประเพณี การปกครองแบบน้ีจึงปฏิเสธเสรีภาพสวนบุคคล และเปนอันตรายตอการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ผูปกครองหรือผูใชอํานาจในลกัษณะเผด็จการอํานาจนิยม จึงมกัจะอางวา

มันเปนสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาจนเปนจารีต ไมมีเหตุผลที่จะตองเปลี่ยนแปลง ผูนอยยอมทําตามอํานาจ

ของผูมีอํานาจ และมันจะเปนเชนน้ันตลอดไป หลักการของการปกครองแบบอํานาจนิยม มีดังน้ี คือ 

(ณัชชาภัทร อุนตรงจิตร, 2548 : 119-120) 

1.  ปกครองโดยคนกลุมนอย การปกครองรูปแบบเผด็จการแบบอํานาจนิยมน้ี การตัดสินใจ

ทุกอยางทางการเมืองมาจากกลุมผูปกครองกลุมเดียวที่จะกระทําการเพื่อประโยชนสวนตัวโดยไมตอง

รับผิดชอบตอประชาชน ผูปกครองไมยินยอมใหอํานาจของตัวเองถูกลดทอนหรือไมยินยอมใหกลุม
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การเมืองอื่นเขามามีอํานาจทาทายอํานาจของตัวเอง ทําใหฝายคานถูกจํากัดบทบาทซึ่งสวนใหญจะไม

มีฝายคานในรัฐสภาเลย 

2.  ไมตองการผูที่ไมเห็นดวย จากที่ผูปกครองปกครองรัฐโดยเห็นแกประโยชนสวนตัวหรือ

พรรคพวกของตัวเอง ดังน้ัน จึงไมตองการสูญเสียอํานาจไป ฝายคานหรือผูไมเห็นดวยจะถูกกีดกัน

ออกจากบานเมือง โดยอางวาฝายหน่ึงทําผิดกฎหมาย รวมทั้งการจับกุมปดสถานที่ทําการ ปด

หนังสือพิมพ รายการโทรทัศนหรือนิตยสารใดๆ ที่ขัดขวางระบบ รวมทั้งสั่งหามการกระทําใดๆ ที่

อาจจะเปนการทําลายระบบการเมือง 

3.  ใชกําลังเขาขมขู ระบบการเมืองแบบเผด็จการ จะมีสัญลักษณที่บงบอกถึงพลังอํานาจ

ผานทางกองทัพและตํารวจลับ ซึ่งถือไดวามีความสําคัญตอระบบเปนอันมาก ในการปกครองที่เปน

ระบบเผด็จการตางๆ ผูนําของรัฐมักจะเปนผูนําทางทหาร และมักใชความรุนแรงเขาปราบปรามกลุม

คนที่ไมเห็นดวย โดยมักจะอางกับประชาชนของตนเองวากระทําไปเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคง 

มากกวาเพื่อสรางเสรีภาพและกระบวนการแหงกฎหมาย เปนตน 

4.  ใชการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อใหประชาชนสนับสนุน เครื่องมืออีกอยางที่ผูนําแบบเผด็จการ

ใชเพื่อเรียกรองการสนับสนุนจากประชาชน คือ ใชการโฆษณาชวนเช่ือ อยางตอเน่ือง เพื่อสราง

ความชอบธรรมของตับระบบมากกวาที่จะดําเนินนโยบายเพื่อที่จะใหเกิดผลทางรูปธรรมตอประชาชน

ภายในรัฐ นอกจากน้ีในหลายๆ รัฐยังดําเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อใหกลุมทุนนิยมในสังคม

สนับสนุนการปกครอง นอกจากน้ี การพัฒนาเปนอุตสาหกรรมยังทําใหรัฐมีรายไดจํานวนหน่ึงเพียง

พอที่จะนําไปอุดหนุนการใชกําลังของรัฐอีกดวย 

5.  สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกลิดรอน ระบบน้ีผูนําของรัฐเช่ือวาประชาชนไมจําเปนตอง

มีสวนรวมทางการเมือง เพราะจะทําใหไมมีความสามัคคีและยังทําใหกระทบตอระเบียบและความ

สงบเรียบรอยของรัฐ ประชาชนอาจมีเสรีภาพในทางการเมืองอยูบางแตก็อยูในขอบเขตจํากัด 

ประชาชนจะไมมีเสรีภาพในทางการเมืองที่จะเลอืกพรรคการเมืองทีม่ีอุดมการณทางการเมืองที่ตรงกบั

ตัวเอง 

เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism) เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมกับเผด็จการ

อํานาจนิยม มีความเหมือนกันตรงที่ไมยอมรบัความเทาเทยีมกันทางการเมืองหรือการปกครองโดยคน

สวนใหญ ซึ่งลักษณะทั่วไปที่รัฐแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมทั้งหลายมีรวมกันและเขมขนมากกวา

อํานาจนิยมในประเด็นตางๆ ดังน้ี (บูฆอรี ยีหมะ, 2552 : 54-56)  

1.  ควบคุมอุดมการณทางการเมือง การปกครองในรูปแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม 

ผูปกครองจะควบคุมประชาชนทุกดานของชีวิต ไมเวนแมแตดานความคิดหรืออุดมการณทางการเมอืง 

ผูนําจะสรางรูปแบบอุดมการณแบบเบ็ดเสร็จนิยมบังคับใหประชาชนจะตองยึดมั่น ซึ่งเปรียบเสมือน

อุดมการณของรัฐ ประชาชนทําไดเพียงเลือกระหวางเช่ือฟงหรืออยูตรงขามรัฐ อุดมการณของรัฐมัก

ทําใหประชาชนเช่ือวาสังคมมนุษยที่สมบูรณรอยูในอนาคตขางหนา (Utopia) ดังน้ัน ประชาชนจึงตอง

ใหความสนใจและอุทิศตนใหกับอุดมการณของรฐั 
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2.  มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมมักจะต้ังพรรคการเมืองใหญ

เพียงพรรคเดียวของตัวเอง ซึ่งมีอํานาจเพียงกลุมเดียวในรัฐ เชน ในสหภาพโซเวียต และประเทศจีน 

เปนตน ซึ่งมีพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวที่เปนพรรคการเมืองหลักและมีอํานาจมาก พรรค

การเมืองน้ีมักจะมีอํานาจมากกวาหรือเทากับรัฐบาล 

3.  มีการใชความรุนแรงและการควบคุมอยางเบ็ดเสร็จ มีการใชความรุนแรงของตํารวจลับ

อยางกวางขวางในรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ทั้งเพื่อบังคับและปองกันกิจกรมทั้งปวงของฝายตรงขาม 

ในอันที่จะทาทายอํานาจของรัฐบาล นอกจากน้ียังควบคุมสื่อมวลชนโดยทุกชองทางการสื่อสารจะอยู

ภายใตการควบคุมของรัฐบาลทั้งหมด โดยที่ประชาชนไมมีทางเขามาใชระบบสื่อสารมวลชน 

นอกจากน้ี จะเปนผูรับฟงการโฆษณาชวนเช่ือจากรัฐบาลเทาน้ัน นอกจากน่ียังมีการควบคุมการใช

อาวุธสงครามและควบคุมการกระจายรายไดทางเศรษฐกิจอยางเบ็ดเสร็จและครอบคลุมย่ิงกวาเผด็จ

การแบบอํานาจนิยม 

4.  มีการควบคุมถึงระบบความคิด เผด็จการแบบอํานาจนิยมมักจะใชวิธีการควบคุมที่ออน

กวาเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยม โดยผูนําในระบบอํานาจนิยมจะมีกฎหมายและเช่ือฟงในกฎหมายใน

ระดับหน่ึง ตราบเทาที่ไมมีใครเขามาทาทายตอระบบการเมือง ในขณะที่เบ็ดเสร็จนิยมจะเขามา

ควบคุมประชาชนในระดับที่มากกวา และมุงไปสูการเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดและบุคลิกภาพของ

ประชาชน ดังเชนในสมัย สตาลิน ไดประกาศสิทธิ Soviet Man ซึ่งเปนอุดมการณสูงสุดที่ยึดมั่นใน

ลัทธิคอมมิวนิสต ซึ่งเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมน้ีจะไมควบคุมแคการกระทําเทาน้ัน แตรวมไปถึง

ระบบการผลิต (Hegemony) รวมทั้งพยายามปลูกฝงอุดมการณผานระบบการศึกษา เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม และแมแตวิทยาศาสตรดวย 

5. มีการใชเทคโนโลยีเพื่อควบคุม ไมวาอํานาจนิยมหรือเบ็ดเสร็จนิยม ตางมีจุดมุงหมายของ

รัฐเปนอยางเดียวกัน ก็คือ การควบคุมรัฐ (Autonomy of State) และมุงสรางระบบการเมืองใหมให

ความสนับสนุนแกรัฐโดยปราศจากคําถาม อยางไรก็ตามระบบเผด็จการมักจะเปนระบบที่ไมย่ังยืน 

เพราะการควบคุมประชาชนโดยใชกําลังทหารและตํารวจลับ เพื่อสรางความเปนเน้ือเดียวกันของ

ประชาชนน้ัน เปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดยากเพราะประชาชนที่อาศัยอยูในรัฐน้ันๆ มีความแตกตางกันในเรื่อง

ของเช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ เปนตน จนยากจะรวมตัวกันเปนหน่ึงเดียว ประเทศที่ปกครองดวยระบอบ

เผด็จการจึงมักประสบปญหาความขัดแยงทางเช้ือชาติ กรณีตัวอยางของการปกครองในระบอบเผด็จ

การเบ็ดเสร็จนิยม เชน รัฐบาลคอมมิวนิสตของอดีตสหภาพโซเวียต รัฐบาลนาซีของเยอรมัน รัฐบาล

ฟาสซิสตของอิตาลี เปนตน 

กลาวโดยสรุปไดวา จากที่กลาวมาขางตน รูปแบบการปกครองในระบบเผด็จการอํานาจนิยม

มีความแตกตางจากระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม ตรงที่ระดับความเขมขนที่รัฐบาลหรือผูมีอํานาจ

กระทําหรือบังคับประชาชน ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมมีเปาหมายเพียงใหประชาชนเช่ือฟง ไมทา

ทายหรือประทวงในสิ่งที่รัฐดําเนินการ ไมไดหวังปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง หรือมุงเปลี่ยนแปลง

ความคิดทางการเมืองจากเดิมที่เปนอยูใหยอมรับในอุดมการณทางการเมืองชุดใหมที่รัฐตองการ 
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ขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพอยูบางในบางระดับ ตราบใดที่ไมไดใชสิทธิเสรีภาพที่มีอยูทา

ทายอํานาจรัฐหรือผูปกครอง ระบอบเผด็จการอํานาจนิยมจึงยินยอมใหเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

หรือการรวมกลุมเปนกลุมผลประโยชนตางๆ ไดบาง 

สรุป 

 รูปแบบการปกครองเปนสิ่งที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ วาประเทศมีการปกครองในรูปแบบ

ใด ซึ่งถาจําแนกรูปแบบตามสิทธิแลแสรีภาพของประชาชน สามารถแบงไดเปน 2 รูปแบบ คือ 

ประชาธิปไตยและเผด็จการ 

รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญ คือ การมีสวนรวม ความเปนพหุ

นิยม การพัฒนานิยม การปกปองคุมครองและการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการดํารงชีพของ

คนในรัฐ ในการนํารูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช โดยสวนใหญมักมีลักษณะเปน

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่มีผูแทนทําหนาที่ใชอํานาจแทนประชาชน อยางไรก็ตาม ในระยะหลังได

มีการพัฒนาการใชอํานาจของประชาชนมากข้ึน ทําใหรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเปนที่นิยม

มากข้ึน ในรัฐธรรมนูญของไทยก็มีพัฒนาการใชอํานาจของประชาชนในลักษณะดังกลาว กลาวคือ ใน

รัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ฉบับ พ.ศ. 2550 

และ ฉบับ พ.ศ. 2560 ไดมีบทบัญญัติการมีสวนรวมในการใชอํานาจการปกครองโดยตรงมากข้ึนกวา

รัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ มาก กลาวเฉพาะการใชอํานาจทางการบริหาร  

ในประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีรูปแบบรัฐบาลในการปกครองที่

ตางกัน ซึ่งข้ึนอยูกับรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติวาอยูในลักษณะใด 

โดยที่รูปแบบเหลาน้ีจะสงผลตอพฤติกรรมและการปฏิบัติทางการเมืองของประชาชน 

สําหรับรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะตรงขามกับรูปแบบประชาธิปไตย คือ รูปแบบการ

ปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งถือเปนรปูแบบการปกครองที่มีการใชกันมากอนรูปแบบประชาธิปไตย และ

คอยๆถูกแทนที่ดวยรูปแบบประชาธิปไตย และเปนที่นิยมนอยลงในปจจุบัน 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. รูปแบบการปกครองสามารถจําแนกออกไดเปนกี่ประเภท และรปูแบบการปกครองแบบ

ทรราชยมลีักษณทีส่ําคัญอยางไร 

2. องคประกอบของระบอบประชาธิปไตย มีอะไรบาง 

3. รูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมพีัฒนาการมาอยางไร มลีักษณะอยางไร 

4. รูปแบบประชาธิปไตยแบบโดยตรงกับรูปแบบประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม มีความ

แตกตางกันอยางไร 

5. ลักษณะสําคัญของรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เปนยางไร 

6. ลักษณะสําคัญของรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 

เปนอยางไร 

7. จงอธิบายความแตกตางระหวางรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภากบัระบบประธานาธิบดี 

8. จงอธิบายถึงรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบผสมกึ่งประธานาธิบดีกึง่

รัฐสภา เปนอยางไร 

9. จงอธิบายความแตกตางระหวางรปูแบบเผด็จการแบบอํานาจนิยมและแบบเบ็ดเสร็จนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 6 

ประวัติรัฐธรรมนูญไทย 

นับต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2475 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมา

หลายฉบับ แตละฉบับที่ประกาศใชมีลักษณะที่นาสนใจแตกตางกัน โดยภาพรวมของการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแตละฉบับจะมีความสัมพันธกับลักษณะของความเปนไปในทางการเมืองในขณะน้ัน จน

สามารถกลาวไดวาเมื่อศึกษาถึงเน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญ ก็สามารถไดรับการเรียนรูในพัฒนาการ

ของการเมืองไทยดวย ดังน้ัน การศึกษาถึงประวัติของรัฐธรรมนูญไทยจึงมีความจําเปนและมี

ความสําคัญอยางมาก การเขาใจถึงพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ทําใหสามารถนํามาเปนขอมูลในการ

ออกแบบรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับสังคมไทยในที่สุด 

สําหรับเน้ือหาการเรียนรูในบทน้ี จะกลาวถึงพัฒนาการของแนวคิดการนํารัฐธรรมนูญมาใช

ในประเทศไทย ซึ่งเกิดมาพรอมกับการที่สังคมไทยไดรับแนวคิดการปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจากประเทศยุโรปที่เขามาติดตอสัมพันธกัน นอกจากน้ีจะกลาวถึงเน้ือหาสาระที่สําคัญ

ของรัฐธรรมนูญไทยในแตละฉบับ พรอมทั้งสรุปใหเห็นถึงลักษณะในแงมุมตางๆ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ต้ังแตฉบบัที่ 1 ถึง ฉบับที่ 19 มีรายละเอียดดังน้ี 

กําเนดิรัฐธรรมนูญไทย 

 ประวัติรัฐธรรมนูญของประเทศไทยอาจแบงออกเปน 2 ยุค น่ันคือ ยุคกอนและหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 สําหรับยุคกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองมีนักวิชาการ

หลายทานกลาววา หลักศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย  

วิชัย สังขประไพ (2543 : 49-52) จักษ พันธชูเพชร (2557 : 82) และ นรนิติ เศรษฐบุตร 

(2558 : 12-30) ไดกลาวถึงกําเนิดรัฐธรรมนูญไทยไว สรุปไดดังน้ี 

การปกครองของไทยในอดีตเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

มีอํานาจสูงสุดแตเพียงผูเดียว พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจเด็ดขาดเหนือราษฎรทั้งปวง 

แตพระมหากษัตริยของไทยที่ผานมาตางทรงไวซึ่งทศพิธราชธรรมในการปกครอง นับจากกรุงสุโขทัย 

(พ .ศ.  1781-1891)  ที่ ถื อไดว า เปนราชธานีแห งแรกของไทยมีการปกครอง ในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย แตเปนลักษณะของ “พอปกครองลูก” อํานาจในการปกครองทั้งมวลจึงอยูที่

พระมหากษัตริย ทั้งในเรื่องของการปกครอง การกําหนดกฎเกณฑของสังคม รวมทั้งการตัดสินปญหา

ตางสามารถกระทําไดดวยพระองคเอง  



128    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) สภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีความซับซอนมาก

ข้ึน มีประชากรมากข้ึน อีกทั้งไดรับอิทธิพลตาง ๆ จากอินเดียและเพื่อนบานอื่น ๆ พระมหากษัตริย

กลายเปนสมมติเทพ คือ เปนเทพเจามาจุติเพื่อปกครองประชาชนตามความเช่ือทางศาสนาที่ไดรับ

อิทธิพลมาจากอินเดีย พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริยมีขุนนางและขาราชบริพารทําหนาที่

แทนองคพระมหากษัตริย ทั้งน้ีการปกครองเปนไปตามพระราชประสงคของพระมหากษัตริยเปน

สําคัญ 

สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ต้ังแต พ.ศ. 2310 เปนตนมาถึงสมัยรัชกาล

ที่ 3 ตอรัฐกาลที่ 4 การปกครองไมแตกตางไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยามากนัก อํานาจสูงสุดยังอยูกับ

พระมหากษัตริย สวนในการปกครองหัวเมืองตาง ๆ ขุนนางทําหนาที่แทนพระมหากษัตริย แตอํานาจ

สูงสุดยังคงเปนของพระมหากษัตริยที่จะกําหนดแนวทางในการปกครอง  

จนกระทั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยมีการติดตอกับชาวตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะ

ชาวยุโรป ทําใหประเทศไทยตองปรับปรงุกฎหมายและการปกครองใหเปนที่ยอมรบัของนานาประเทศ 

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทานทรงปรีชาสามารถ ทรงโปรดเกลาฯ สงพระราชโอรสและ

นักเรียนไทยไปศึกษายังตางประเทศเพือ่นําวิชาความรูมาพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ  รวมทั้งพระองค

เองไดเสด็จยุโรปถึงสองครั้ง ไดนําเอาหลักการตาง ๆ ของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงระบบราชการ

ของไทย แตอยางไรก็ตามก็ยังถือไดวาประเทศไทยยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 มีนักเรียนไทยไปศึกษายังประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมัน มากข้ึนในหลายดานทั้งการทหาร กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ ไดพบเห็นระบบการ

ปกครองความเจริญดานการเมือง การศึกษาและวัฒนธรรมแตกตางจากประเทศไทยมาก ขณะน้ัน

ประเทศตาง ๆ ในยุโรปไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยเปน เวลาหน่ึงรอยปเศษแลว 

นักเรียนไทยที่ศึกษาอยูในประเทศยุโรปในชวงสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 น้ัน ไดต้ังเปนสมาคม

นักเรียนไทยและไดพบปะสังสรรคกันในเวลาหยุดภาคเรียน และไดปรึกษากันถึงเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองบางแลววาการปกครองของไทยยังเปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

อํานาจการปกครองพระมหากษัตริยมีอํานาจตัดสินพระทัยอยูพระองคเดียว ทําใหการพัฒนาประเทศ

เปนไปไดลาชาไมทันอาณาประเทศ  

กลาวโดยสรุป อิทธิพลของแนวคิดทางการเมืองแบบตะวันตกในสวนที่เปนรากเหงาทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูภายใต

รัฐธรรมนูญ ไดเริ่มกอตัวข้ึนมาต้ังแตในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และได

เพิ่มกระแสเรื่อยมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองในป .พ.ศ. 2475  



ประวัติรัฐธรรมนูญไทย    129 

 พฒันาการแนวคดิรัฐธรรมนญูไทย 

 แนวคิดการนํารัฐธรรมนูญมาใชเปนหลักในการปกครอง เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมครั้งแรกใน

สหรัฐอเมริกาที่สามารถตอสูเรียกรองเอกราชจากอังกฤษไดป ค.ศ. 1776 การสถาปนารัฐธรรมนูญมา

ใชเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองกับแนวคิดประชาธิปไตย ฉะน้ันรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่เกิดข้ึนจึงเปน

รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย ตอมาแนวคิดเหลาน้ีไดขยายตัวไปยังทวีปยุโรป โดยเฉพาะในฝรั่งเศส 

ไดมีการโคนลมการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปลี่ยนมาเปนการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย เมื่อ ค.ศ. 1789 และไดทําการสถาปนารัฐธรรมนูญใชเปนหลักการในการปกครอง 

หลังจากน้ันแนวคิดเหลาน้ีไดแพรขยายไปยังประเทศตางๆ ประเทศไทยก็ไดรับแนวคิดเรื่อง

ประชาธิปไตยและการปกครองโดยรัฐธรรมนูญจากการติดตอกับประเทศทางตะวันตกเหลาน้ี โดยสรุป 

ดังน้ี 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 213-217) และ นรนิติ เศรษฐบุตร (2558 : 31-43) กลาวไว สรุป

ไดดังน้ี 

ในชวงตอนตนของกรุงรัตนโกสินทร ประเทศไทยมีพระราชไมตรีทางการคากับประเทศ

อังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2367 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งมีตางชาติอีกหลาย

ประเทศไดเขามาในประเทศไทยรูปแบบตางๆ เชน การคา การเผยแพรศาสนา เปนตน ทําใหคนไทย

ในสมัยน้ันไดเรียนรูวิทยาการตางๆ เชน ความรูทางภาษา ทางวิทยาศาสตร เปนตน กลุมชนช้ันสูงไทย

โดยเฉพาะพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ จะเปนกลุมแรกๆ ที่มีโอกาสไดรับความรูความคิดจาก

ประเทศทางตะวันตก ดังที่เห็นไดจากพระภิกษุเจาฟามงกุฎ ซึ่งตอมาไดข้ึนครองราชยเปนรัชกาลที่ 4 

พระองคไดแลกเปลี่ยนความรูทั้งทางภาษาและวิทยาศาสตรจากชาวตางชาติ และพระองคทรงนํา

ความรูเหลาน้ันมาประยุกตใชในลักษณะตางๆ ใหปรากฏแมหลังจากครองราชยแลว 

การรับความรูจากทางตะวันตก โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

รัฐธรรมนูญพัฒนาข้ึนในสังคมไทยตามลําดับ และแพรขยายไปยังกลุมชนทุกช้ันในสังคมไทย จน

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุด เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการดังกลาว จึงสามารถจําแนก

พัฒนาของแนวคิดรัฐธรรมนูญไทยไดต้ังแตในชวงรัชกาลที่ 5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 

พ.ศ. 2475 ไดดังน้ี 

พัฒนาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยสมัยรัชกาลที่ 5 กลาวคือ เมื่อรัชกาลที่ 4 ข้ึนครองราชย 

เมื่อ พ.ศ. 2394 พระองคทรงเปดรับแนวคิดใหมๆ ของประเทศทางตะวันตก และไดทรงดําเนินการ

ปรับปรุงบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาตามแบบอารยประเทศ รวมทั้งไดเปดรับการทําสนธิสัญญา

ตางๆ เชน สนธิสัญญาบาวริง ทรงมีการเตรียมความพรอมใหกับขาราชสํานักโดยเฉพาะในหมูพระ

ราชวงศใหมีความคิดเทาทันกับประเทศตะวันตก เชน ทรงจางครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษใน

ราชสํานัก เปนตน การเปดรับแนวคิดของประเทศตะวันตกของพระองค ทําใหสังคมไทยไดรับรู

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยและรฐัธรรมนูญ ในหนังสือจดหมายเหตุ (Bangkok 

Recorder) ของหมอบรัดเลย (บัณฑิต จันทรโรจกิจ, 2558 : 40) ไดมีขอเขียนเกี่ยวกับกษัตริยเมืองอยู



130    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

ในทิศเทศที่ไดอธิบายถึง การเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา และไดมีการอธิบายถึงใช

รัฐธรรมนูญ ซึ่งในสมัยน้ันเรียก คอนสติติวช่ัน ของสหรัฐอเมริกา วาเปนสิ่งที่ใชเปนหลักในการใช

อํานาจปกครองโดยมีประธานาธิบดีเปนหัวหนาในการบริหารประเทศ 

เมื่อรัชกาลที่ 5 ไดข้ึนครองราชย ทรงมีพระราชประสงคอยางแนวแนที่จะปรับปรุงประเทศ

ไทยใหมีความเจริญทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ไดสงพระราชโอรสไปศึกษาในประเทศตะวันตกใน

หลากหลายสาขา เพื่อเปนการเตรียมคนที่จะมาเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ กลุมของขาราชการ

และเช้ือพระวงศเหลาน้ีไดรับอิทธิพลของแนวทางในการพัฒนาและการปกครองประเทศจากทาง

ตะวันตก จนกระทั่งกอใหเกิดเหตุการณกรณี ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427) ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของกระแส

เรียกรองใหประเทศเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute 

Monarchy) เปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) 

เหตุการณกรณี ร.ศ. 103 เปนเหตุการณที่เจานายและขาราชการจํานวนหน่ึงไดรวมกันลงช่ือ

ในเอกสารกราบบงัคมทูลความเหน็จัดการเปลีย่นแปลงการปกครองราชการแผนดิน โดยมีสาระสําคัญ 

ดังน้ี คือ (อภิชาติ แสงอัมพร, 2559 : 208-209) 

1.  ใหเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแอบโสลูดโมนากี (Absolute Monarchy) ใหเปนการ

ปกครองที่เรียกวา คอนติติวช่ันแนลโมนากี (Constitutional Monarchy) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทรงเปนประธานของบานเมือง มีขาราชการรบัสนองพระบรมราชโองการ เหมือนสมเด็จพระ

เจาแผนดินทุกพระองคในยุโรป ที่มิตองทรงราชการทั่วไปทุกอยาง 

2.  การทํานุบํารุงแผนดินตองมีพวกคาบิเนต รับผิดชอบและตองมีพระราชประเพณีจัดสืบ

สันตติวงศใหเปนที่รูทั่วกัน เมื่อถึงคราวเปลี่ยนแผนดินจะไดไมยุงยาก และปองกั้นไมใหผูใดคิดหา

อํานาจเพื่อตัวเองดวย 

3.  ตองหาทางปองกันคอรัปช่ันใหขาราชการมีเงินเดือนพอใชตามฐานานุรูป 

4.  ตองใหประชาชนมีความสุขเสมอกัน มีกฎหมายใหความยุติธรรมแกประชาชนทั่วไป 

5.  ใหเปลี่ยนแปลงแกไขขนบธรรมเนียม และกฎหมายที่ใชไมไดที่กีดขวางความเจริญของ

บานเมือง 

6.  ใหมีเสรีภาพในทางความคิดเห็น และใหแสดงออกไดในที่ประชุมหรือในหนังสือพิมพ 

การพูดไมจริงจะตองมีโทษตามกฎหมาย 

นอกจากน้ียังมีขอเสนอของเทียนวรรณ หรือ ต.ว.ส.วัณณาโภ นักคิดและบรรณาธิการ

หนังสือพิมพในสมัยน้ันไดเสนอแนวคิดผานขอเขียนของเขาที่มีความกาวหนากวาขอเสนอของ

เหตุการณ ร.ศ. 103 กลาวคือ ไดมีการเรียกรองใหมีการแตงต้ังรัฐสภาที่มาจากราษฎร แต รัชกาลที่ 5 

ก็ทรงเห็นวาประเทศไทยในขณะน้ันยังไมพรอมที่จะมีรัฐธรรมนูญและรัฐสภา แตพระองคก็นําแนวคิด

เหลาน้ีมาดําเนินนโยบายในการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดิน โดยไดทรงจัดต้ังสภาที่ปรึกษา

ราชการแผนดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองคข้ึนมาชวยในการบริหารราชการแผนดิน อยางไรก็ตาม
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พระองคทรงยอมรับวาในอนาคตการปกครองของประเทศจะตองเปลี่ยนไปในทิศทางที่ตองจัดต้ัง

รัฐธรรมนูญและรัฐสภา 

พัฒนาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในสมัยรัชกาลที่ 6 กลาวคือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวข้ึนครองราชย ไดมีคณะนายทหารและพลเรือนรวมตัวกัน เรียกวา คณะ ร.ศ. 130 ได

วางแผนที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 

ดังเชนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศญี่ปุน โดยเช่ือวาแนวทางดังกลาวจะชวยในการ

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาได แตคณะกอการน้ีไดถูกจับกุมเสียกอน ในแนวทางของคณะกอการ

น้ันรัชกาลที่ 6 ทรงไมเห็นดวยและไดทรงพระบรมราชาธิบายในประเด็นสําคัญ กลาวคือ ในขอดี

ระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญสงผลใหอํานาจการปกครองไมไดตกอยูกับคนๆ เดียว ดังเชนระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ดังน้ัน ในทางทฤษฎีระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญจึงมีขอไดเปรียบในแง

การตัดความแนนอนเรื่องคุณสมบัติของพระมหากษัตรยิในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

และพระองคไดทรงมีพระบรมราชาธิบายขอเสียของระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญไวดังน้ี คือ 

(อภิชาติ แสงอัมพร, 2559 : 209-210)  

ประการแรก หากประชาชนยังไมพรอมโดยไมมีความรูพอเพียงตอการปกครองตนเองได ก็

อาจสรางมติมหาชนในทางที่ผิดเปนผลรายตอชาติได  

ประการท่ีสอง ถาประชาชนไมรูจักและไมเขาใจการเลือกต้ังจึงไมอาจเลือกคนดีเขาสภา แต

จะเลือกเพราะมีคนมาชักจูงและติดสินบน จึงทําใหประชาธิปไตยกลายเปนคณาธิปไตย  

ประการท่ีสาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยตองอาศัยนักการเมืองอาชีพผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนเขามาบริหารประเทศ หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง ก็จะทําใหการปกครองบอบชํ้า ทํา

ใหการดําเนินนโยบายไมตอเน่ืองกัน การงานลาชา  

ประการท่ีสี ่พรรคการเมืองผลัดกันเปนรัฐบาลทําใหอํานาจมิไดอยูในมือประชาชนที่แทจริง 

เพราะพรรคการเมืองใดที่มีทุนมากก็อาจจะลอใจประชาชนไดตางๆ นานา ใหเลือกพรรคของตน 

ฉะน้ัน อํานาจจึงเปนของคนกลุมนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่บริจาคเงินใหแกพรรคมากที่สุด ก็มักจะ

มีอํานาจมากที่สุด การลงมติใดๆ ในสภาก็เปนไปตามความประสงคของบุคคลเหลาน้ี ราษฎรจึงไมได

รับผลประโยชนอะไร  

ประการท่ีหา การมีรัฐสภาไมสามารถแกไขปญหาการฉอราษฎรบังหลวงใหหมดไป เพราะ

ตราบใดผูมีอํานาจยังมีทางเลือกใหบําเหน็จแกใครไดตามชอบใจ ตราบน้ันก็ยังคงมีผูคนสอพลอและ

คนหัวประจบ จะผิดกันก็แตช่ือที่เรียกผูมีอํานาจเทาน้ัน จะเห็นไดวาพระบรมราชาธิบายของพระองค

ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นในเรื่องความพรอมของประชาชนในการปกครองตนเองและการเลือกต้ัง 

ซึ่งจะสงผลใหเกิดปญหากลายเปนการปกครองโดยคนจํานวนนอยที่เปนคณาธิปไตย 

เมื่อรัชกาลที่ 7 ทรงข้ึนครองราชยใหมๆ ไดมีราษฎรถวายฎีกาขอใหพระองคพระราชทาน

รัฐธรรมนูญและหนังสือพิมพหลายฉบับไดเสนอบทความเกี่ยวกับปญหาบานเมือง ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําให
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รัชกาลที่ 7 ทรงเริ่มมีพระราชดําริที่จะแสวงหาแนวทางการปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยหลาย

ประการ คือ (อภิชาติ แสงอัมพร, 2559 : 210) 

ประการแรก ไดทรงปรึกษาในเรื่องรูปแบบการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีผูแทนราษฎรมา

ปฏิบัติหนาที่กับพระยากัลยาณไมตรีซึ่งมีความเห็นเหมือนกับพระราชดําริของรัชกาลที่ 7 ที่เห็นวา

ประเทศไทยยังไมพรอมที่จะมีรัฐสภาที่มาจากประชาชนโดยตรง เพราะประชาชนยังไมมีความพรอม

ในหลายๆ ดาน โดยเช่ือวาระบบรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ ตองมาจากการเลือกต้ังอยางใชสติปญญา

ของผูมีสิทธิเลือกต้ัง จึงควรรอใหประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาสูงข้ึนกอน  

ประการท่ีสอง ทรงมีพระราชดําริที่จะตองเตรียมการใหประชาชนรูเรื่องประชาธิปไตยอยาง

คอยเปนคอยไป พระองคจึงทรงปรับปรุงสภาองคมนตรี โดยคัดเลือกผูที่มีลักษณะคลายกับสภา

ผูแทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย  

ประการท่ีสาม แรงกดดันจากหนังสือพิมพในเรื่องการเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ตามแบบประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน เปนตน ทําใหรัชกาลที่ 7 มีพระราชดําริที่จะ

เตรียมการใหประชาชนทั่วไปมีความรูในระบอบรัฐสภาและสามารถดําเนินงานในระบอบรัฐสภาได

อยางมีประสิทธิภาพ ทรงมีพระราชดําริจะใหมีสภาเทศบาล (Municipal Council) และการปกครอง

ทองถ่ิน (Local Govenment) เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูการปกครองตนเองต้ังแตระดับทองถ่ิน เพื่อ

เปนการเตรียมปูพื้นฐานประชาธิปไตยในระดับรากฐาน การดําเนินการในครั้งน้ีไดมีกรรมการราง

พระราชบัญญัติเทศบาลเสร็จในป พ.ศ. 2473 แตก็มิไดมีการดําเนินการในทางปฏิบัติใหเกิดผลแต

อยางใด 

การดําเนินการในประการตอไป คือ การเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกชาวไทย ใน

ประเด็นน้ี เมื่อ พ.ศ. 2474 ทรงโปรดเกลาฯ ใหพระยาศรีสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) และนาย      

เรมอนด บี.สตีเวนส (Reymond B.Stevens) เปนกรรมการในการรางรัฐธรรมนูญ และรางเสร็จใน

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2474 โดยใชช่ือวา An Outline of Changes in the Form of Government 

ในรางฉบับน้ีไดกําหนดรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรฐัสภา มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร กษัตริยจะมิไดทรงบรหิารราชการแผนดิน แตจะมีบุคคลหน่ึงเปนประธานของเสนาบดีที่มีจาก

การเลือกต้ังของพระมหากษัตริยและเปนผูลงนามรับสนองพระราชโองการ ทําใหพระมหากษัตริยไม

ทรงอยูในฐานะที่ตองรับผิดชอบทางการเมือง อยูในสถานะเหนือการเมือง รางดังกลาวถูกสงไปใหที่

ประชุมอภิรัฐมนตรีสภาพิจารณาและที่ประชุมไมเห็นดวยกับหลักการในรางดังกลาว จึงถูกระงับไว

และมิไดดําเนินการใดตอ 

นรนิติ เศรษฐบุตร (2558 : 34-35) ไดกลาวไววา แมวาจะมีการเตรียมการเปลี่ยนแปลงระบบ

การปกครองของรัชกาลที่ 7 ดังกลาวแลวก็ตาม แตก็ไมอาจหยุดย้ังความตองการทําการปฏิวัติของ

ผูกอการได เน่ืองจากความไมพอใจในระบบการปกครอง ความเหลื่อมล้ํา และการที่ขาราชการรุนใหม

ขาดโอกาสที่จะกาวหนาเพราะถูกกีดกันโดยระบบเกา ทําใหเกิดการทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองข้ึนในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในนามของคณะราษฎรซึ่งประกอบดวยกลุมพลเรือนที่
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นําโดยนายปรีดี พนมยงค และกลุมนายทหารที่นําโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเปนหัวหนา

คณะราษฎร คณะราษฎรไดออกประกาศฉบับแรกหลังจากปฏิวัติสําเร็จ โดยไดแถลงอุดมการณของ

คณะราษฎรที่เรียกวา หลักการในการปกครองประเทศ 6 ประการ คือ 

1.  รักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เชน เอกราชในทางการเมือง ทางศาล ทางเศรษฐกิจ 

เปนตน ของประเทศ 

2.  รักษาความปลอดภัยในประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดลงใหมาก 

3.  บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎร

ทุกคนทํา จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 

4.  ใหราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน 

5.  ใหราษฎรมีเสรีภาพไมขัดตอหลัก 4 ประการขางตน 

6.  ใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 

เมื่อคณะราษฎรไดทําการปฏิวัติสําเร็จแลว ไดแถลงความประสงคที่จะใหมีรัฐธรรมนูญการ

ปกครองแผนดินเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ แตยังคงยอมใหมีกษัตริยอยูภายใต

รัฐธรรมนูญ 

กลาวโดยสรุปไดวา สภาพทั่วไปกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญสภาพปญหาตาง ๆ  ทางสังคมของ

ไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 และ สมัยรัชกาลที่ 7 ถามองภาพรวมของประชาชนสวนใหญไมมีความ

เดือดรอนในเรื่องใด เพราะประชาชนเคารพและศรัทธาในองคพระมหากษัตริย ชีวิตความเปนอยูเรียบ

งาย ประชาชนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เคารพผูปกครอง และประการสําคัญพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวก็ทรงอยูในทศพิศราชธรรม ถึงแมจะมีขุนนางทําหนาที่หลายอยางแทนพระมหากษัตรยิ แตก็

มิไดทําความเดือดรอนใหกับประชาชนจนเกินควร จึงเห็นวาความเปนอยูของประชาชนไทยใน

ขณะน้ันอยูกันอยางสงบสุข 

เหตุผลที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 น้ันนาจะมาจากความตองการเปลี่ยนแปลง

ของคณะผูกอการเปนสําคัญที่ตองการใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเปนระบอบประชาธิปไตย 

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศ ทั้งน้ีเพราะประเทศยุโรปตางไดเปลีย่นแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแลวมีความกาวหนามีความ

เจริญ ซึ่งคณะผูกอการคาดการวาประเทศไทยจะเจริญเชนประเทศดังกลาว  

สาระสําคญัของรัฐธรรมนญูไทยภายหลังเปลีย่นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ถึง 

พ.ศ. 2560 

 หลั งจ ากที่ คณะราษฎรไดทํ าการปฏิ วั ติ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ก็ไดมีการนํา

รัฐธรรมนูญมาใชเปนเครื่องมือในการใชอํานาจการปกครอง  
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นรนิติ เศรษฐบุตร (2558 : 397) ไดสรุปไววา เมื่อศึกษาถึงวิวัฒนาของการไดมาของ

รัฐธรรมนูญต้ังแตฉบับแรกในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 มาจนถึงรัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) วันที่ 

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นับเปนเวลาแปดสิบสองปกวาของการพัฒนาการเมืองไทย เราก็ไดเห็นวา

รัฐธรรมนูญไดเปนสถาบนัการเมืองอันเปนที่ยอมรับของมหาชนไทยมาตามลําดับ แมวาตัวรัฐธรรมนูญ

แตละฉบับจะถูกยกเลิกไดโดยคณะผูยึดอํานาจมาแลวหลายครั้ง แตก็จัดใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมมา

ใชบังคับแทน  

ต้ังแตเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 

20 ฉบับ เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของรฐัธรรมนูญไทย จึงขอกลาวถึงสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแตละ

ฉบับอยางสั้นๆ พอสังเขป ดังน้ี 

ฉบับที่ 1 พระราชบญัญตัิธรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามช่ัวคราว พุทธศกัราช 

2475 

 เปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ประกาศใชภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย

คณะราษฎร โดยมีเจตนาที่จะประกาศใชเปนการช่ัวคราว กอนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร มีการ

บัญญัติแนวทางหลักในการปกครองประเทศ ใหอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน พระมหากษัตริย

ทรงใชอํานาจบริหารทางคณะกรรมการราษฎร อํานาจตุลการทางศาล และอํานาจนิติบัญญัติทางสภา

ผูแทนราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีลักษณะการจํากัดอํานาจกษัตริยและใชเปนเครื่องมือปกปองและ

เอื้อประโยชนแกคณะราษฎร โดยสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 70 คน แตมาจากการแตงต้ังโดย

คณะราษฎร แลฝายบริหารไมมีอํานาจยุบสภา (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 84) มีผลใชบังคับตามคํา

กราบบังคมทูลของคณะราษฎร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

พ.ศ. 2475 จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีกลาวถึงสถาบันไว 3 สถาบัน คือ กษัตริย สภา

ผูแทนราษฎร และกรรมการราษฎร ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 168) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 

218-220) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 320-422) ไดกลาวไวสรุปไดดังน้ี 

1.  เปนการระบุเปนครั้งแรกวาอํานาจสูงสุดเปนของราษฎรทั้งหลาย และกําหนดใหผูใช

อํานาจแทนราษฎรไดแก กษัตริย สภาผูแทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล 

2.  จํากัดพระราชอํานาจของกษัตริย กลาวคือ หากจะกระทําการใดๆ ตองมีคณะกรรมการ

ราษฎรลงนามกํากับ และหากไมทรงลงพระปรมาภิไธยในรางพระราชบัญญัติที่ทูลเกลาฯ ไปภายใน 7 

วัน สภาผูแทนราษฎรสามารถลงมติยืนยันและประกาศใชได 

3.  รัฐธรรมนูญกําหนดใหสภาผูแทนราษฎรมีที่มาของสมาชิกแตกตางกัน โดยกําหนดเปน 3 

สมัย (ระยะ) โดยในสมัยที่หน่ึง ใหผูรักษาพระนครฝายทหารแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรช่ัวคราว 

70 คน 
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4.  กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการราษฎร องคประกอบของคณะกรรมการราษฎร อํานาจ

ในการเจรจาขอตกลงและสนธิสัญญาระหวางประเทศ การประกาศสงคราม ซึ่งกษัตริยทรงใชไดโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการราษฎร 

5.  การกําหนดใหกระบวนการยุติธรรมเปนไปตามกฎหมายและกระบวนการศาลในเวลา

น้ัน 

ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศกัราช 2475 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใหความสําคัญในบทบาทของพระมหากษัตริยมากข้ึน เชน การให

พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรได จึงถือเปนการคืนพระราชอํานาจบางสวน

ใหแกพระมหากษัตริย แตกลับไมไดกลาวถึงบทบาทของคณะราษฎรที่ชัดเจนไว และไมเปดโอกาสใหมี

การต้ังพรรคการเมอืง จึงอาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบบัน้ีไมไดมีเจตนาในการสรางสรรคการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง แตดูจะเปนการเขียนข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการคงไวซึ่งอํานาจ

ทางการเมืองของกลุมคน คณะตนเทาน้ัน (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 84) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม พ.ศ. 2475 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีกลาวถึง “พระมหากษัตริย” แทนคําวา “กษัตริย” ที่

เคยใชอยูในพระราชบัญญัติ แตยังหามมิใหพระบรมวงศานุวงศต้ังแตช้ันหมอมเจาข้ึนไปโดยกําเนิด

หรือโดยแตงต้ัง ลงสมัครรับเลอืกต้ังหรอืมีตําแหนงทางการเมือง แตยังทรงสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง ส.ส. 

ได ซึ่ง กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 45) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 220-223) และ ชาญชัย แสวง-

ศักด์ิ (2560ข : 322-324) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวสยามมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ทรงใชอํานาจ

โดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตยแบงเปนสามสวน โดยมีสภาผูแทนราษฎรเปนผูใช

อํานาจนิติบัญญัติ มีคณะรัฐมนตรีเปนผูใชอํานาจบริหาร และศาลเปนผูใชอํานาจตุลาการ 

2.  พระมหากษัตริยทรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ทรงดํารง

ตําแหนงจอมทัพ ตามรัฐธรรมนูญกําหนดตองเปนพุทธมามกะ ลงนามในสัญญาสันติภาพ ทํา

สนธิสัญญากับนานาประเทศ และยังทรงมีพระราชอํานาจทางอภัยโทษ ทรงเรียกเปดและปดสมัย

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ตลอดจนยุบสภาผูแทนราษฎร 

3.  พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาผูแทนราษฎร และให

นายกรัฐมนตรีเปนผูจัดต้ังคณะรัฐมนตร ี

4.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สมาชิก 2 ประเภท ประกอบดวย 

สมาชิกที่หน่ึงมาจากการเลือกต้ัง 2 ช้ัน โดยราษฎรชาย หญิง ที่มีอายะ 20 ปบริบูรณ และมีสัญชาติ

ไทยตามกฎหมาย และภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวใน พ.ร.บ. เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2475 

โดยการจัดการเลือกต้ังผูแทนตําบล แลวใหผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎรอีกช้ันหน่ึง สวนสมาชิก
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ประเภทที่สอง ไดรับแตงต้ังโดยพระมหากษัตริยตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี และจะยกเลิกโดย

กําหนดระยะเวลาไววาหากมีจํานวนราษฎรผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจบ

การศึกษาช้ันประถมศึกษาเกินกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนผูมีสิทธิออกทั้งหมด หรือในระยะเวลา 10 ป 

5.  กําหนดใหพระบรมวงศานุวงศต้ังแตช้ันหมอมเจาข้ึนไป ไมวาจะทรงอิสริยยศโดยกําเนิด

หรือแตงต้ังก็ตาม ยอมดํารงอยูในฐานะเหนือการเมือง 

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีถูกแกไข 3 ครั้ง ครั้งสําคัญคือรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ 

พ.ศ. 2482 มีผลใหเปลี่ยนช่ือเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 

ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีนําหลักการการปกครองแบบรัฐสภามาใชและใหอํานาจฝายนิติบัญญัติ

อยางเต็มที่ในการตราพระราชบัญญัติ รัฐสภาประกอบดวย 2 สภา คือ พฤฒสภา และสภา

ผูแทนราษฎร ซึ่งสมาชิกของทั้งสองสภามาจากการเลือกต้ัง โดยสมาชิกพฤฒสภามาจากการเลือกต้ัง

ทางออม อยูในวาระ 6ป สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจากการเลือกต้ังโดยตรง อยูในวาระ 4 ป 

และบุคคลจะดํารงตําแหนงในสองสภาพรอมกันไมได อยางไรก็ตาม สภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการ

ควบคุมฝายรัฐบาลมากกวาพฤฒสภา เพราะสามารถเปดอภิปรายและลงมติไมไววางใจรัฐบาลทั้งคณะ

และรายบุคคลได ในขณะที่พฤฒสภาไมสามารถลงมติไมไววางใจรัฐบาลได จะทําไดเพียงการต้ังกระทู

ถามในรัฐสภา เวนแตวันแถลงนโยบายรัฐบาล มีการแยกขาราชการประจําออกจากขาราชการ

การเมือง น่ันคือ ขาราชการประจําจะดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองไมได นอกจากน้ียังมีการ

กําหนดใหอํานาจฝายตุลาการมีอิสระในการพิจารณาคดี โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการตุลาการ 

(ก.ต.) ทําหนาที่ในการบริหารงานบุคคลใหกับผูพิพากษา เพื่อปองกันอํานาจจากฝายบริหารหรือ    

นิติบัญญัติที่จะเขาไปแทรกแซง (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 84-85) บังคับใชเมื่อ 10 พฤษภาคม       

พ.ศ. 2489 จํานวน 96 มาตรา ถูกลมเลิกลงในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยการรัฐประหาร

ของ “คณะทหารของชาติ”  

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ต้ังข้ึนโดยสภา

ผูแทนราษฎร ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 171-173) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 224-226) และ    

ชาญชัย แสวงศักด์ิ. (2560ข : 324-325) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  การยกเลิกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรประเภทที่ 2 (ที่มาจากการแตงต้ัง) ใหอํานาจนิติ

บัญญัติประกอบดวย 2 สภา คือ พฤฒสภาและสภาผูแทนราษฎร รวมเรียกวารัฐสภา สมาชิกพฤฒ

สภาประกอบดวยผูซึ่งองคการเลือกต้ังสมาชิกพฤฒสภาเปนผูเลือกต้ัง (โดยกําหนดวิธีเลือกต้ังไวในบท

เฉพาะกาล) 

2.  สมาชิกสภาผูแทนมาจากการเลือกต้ัง 

3.  ใหรัฐสภามีอํานาจสูงสุดในการตีความรัฐธรรมนูญ 
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4.  มีบทบัญญัติหามขาราชการประจําเปนรัฐมนตรี  มีผลใหแยกการเมืองออกจาก

ขาราชการประจํา 

5.  บัญญัติใหมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญจํานวน 15 คนข้ึนเปนครั้งแรก แตทําหนาที่ตีความ

เฉพาะสวนที่ขัดแยงระหวางศาลกับการบังคับใชกฎหมาย 

ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2490 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ียังคงไวซึ่งการปกครองระบอบรัฐสภาที่มีสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎร

กับวุฒิสภา (พฤฒสภา เดิม) แตสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงต้ังของพระมหากษัตริย ดํารงตําแหนง

คราวละ 6 ป เฉพาะในวาระแรก เมื่อครบกําหนด 3 ป ใหจับฉลากออกกึ่งหน่ึง และสมาชิกวุฒิสภามี

อํานาจเทาเทียมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการเปดโอกาสใหขาราชการประจําสามารถดํารง

ตําแหนงขาราชการการเมืองได และรัฐมนตรีไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แต

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเปนขาราชการประจําไมได (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 85) ประกาศใช

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ถูกเปลี่ยนผานอยางราบรื่น ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2492 

หลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดย พล.อ.ท.หลวงกาจสงคราม ซี่ง  ณัฐกร 

วิทิตานนท (2557 : 226-229) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 326-327) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  ใหอํานาจนิติบัญญัติ ประกอบดวยวุฒิสภากับสภาผูแทน โดยมีพระมหากษัตริยทรง

แตงต้ังวุฒิสภา และมีจํานวนเทากับสมาชิกสภาผูแทน ใหวุฒิสภามีอํานาจเทากับสภาผูแทนในการ

เสนอรางกฎหมาย และสามารถลงมติรวมกับสภาผูแทนในการลงมติความไววางใจคณะรัฐมนตร ี

2.  เพิ่มหมวดวาดวยอภิรัฐมนตรี ใหมีคณะอภิรัฐมนตรีจํานวน 5 คน เปนผูบริหารราชการ

ในพระองคและถวายคําปรึกษาแดพระมหากษัตริย โดยพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

3.  ในหมวดอํานาจนิติบัญญัติ มีการเปลี่ยนแปลงคําเรียกสภาผูแทนราษฎรเปนสภาผูแทน 

มีวาระ 4 ป กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนตองไมเปนขาราชการประจาํ กลับมาใชคําวาวุฒิสภา แทนคํา

วา พฤฒสภา โดยพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภาเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทน กําหนด

วาระ 6 ป โดยในวาระแรกเมื่อครบสามป ใหจับฉลากออกกึ่งหน่ึง 

4.  ในระหวางที่ไมมีสภาผูแทน วุฒิอาจประชุมได โดยนัยคือ การใหทําหนาที่รัฐสภา 

5.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวยบุคคลที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังจํานวน 15-25 คน และ

ใหประธานคณะอภิรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ สวนรัฐมนตรีจะเปนขาราชการ

ประจําไมได 

6.  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทําไดโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งในระหวางที่ยัง

ไมมีการเลือกต้ังสภาผูแทนใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภา 

7.  กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นภายใน 180 วัน 
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ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนอยางมาก สวนการปกครองยังคงกําหนดให

ปกครองในระบบรัฐสภาที่ประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา โดยระบุวาผูที่ดํารงตําแหนงใน

สภาใดแลวจะดํารงตําแหนงในอีกสภาไมได หลักความเปนกลางทางการเมืองของขาราชการประจํา 

หามขาราชการดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง และหามขาราชการเมืองดํารงตําแหนงอื่นๆ ใน

รัฐวิสาหกิจหรือสัมปทานจากรัฐ (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 85) ประกาศใชในวันที่ 23 มีนาคม   

พ.ศ. 2492 ถูกลมเลิกอีก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494  

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนฉบับแรกที่ยกรางข้ึนโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่

ต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญฉบับกอน ซึ่ง กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 50-54) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 

229-232) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 327-329) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  มีการต้ังองคมนตรีมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกกษัตริยข้ึนเปนครั้งแรก โดยถวายเปนพระ

ราชอํานาจตามพระราชอัธยาศัย 

2.  กําหนดการสืบราชสมบัติใหเปนไปตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ     

พ.ศ. 2467 และความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยกํากับไวดวยการการยกเลิกแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียร

บาลฯ จะกระทํามิได 

3.  แยกสิทธิเสรีภาพและหนาที่ออกจากกัน และมีการเพิ่มรายละเอียดมากข้ึนในหมวด 3 

และ 4 

4.  กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐในหมวด 5 ข้ึนเปนครั้งแรก 

5.  กําหนดใหมี 2 สภา คือ วุฒิสภาและสภาผูแทน ใหศักด์ิของวุฒิสภาเหนือสภาผูแทน 

โดยใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา 

6.  กษัตริยทรงเลือกและแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภา 100 คน โดยมีองคมนตรีเปนผูลงนามรับ

สนองพระบรมราชโองการ มีวาระดํารงตําแหนง 6 ป เมื่อครบสามปของสมัยแรกใหจับสลากออก

ครึ่งหน่ึงเพื่อเปลี่ยนสมาชิก 

7.  กําหนดใหมีหมวดตุลาการรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก ใหประธานวุฒิสภาเปนประธานตุลา

การรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผูแทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยการ 

และบุคคลอื่นอีก 4 คน 

ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แกไขเพิ่มเติม

พุทธศกัราช 2495 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนไปเพื่อเอื้อประโยชนแกผูนําทางการเมือง เชน ใชระบบสภาเดียว คือ 

สภาผูแทนราษฎร ที่ประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ ประเภทที่มาจากการเลอืกต้ัง อยูในตําแหนง 

5 ป กับประเภทที่มาจากการแตงต้ัง ใหอยูในตําแหนง 10 ป ในจํานวนสมาชิกที่เทากันของทั้งสอง

ประเภท นอกจากน้ียังไมมีขอหามขาราชการประจําที่จะดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง และ
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รัฐมนตรีไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 85) ประกาศใชเมื่อ

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถูกยกเลิกเมื่อ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 เปนพลพวงจากการรัฐประหารยึด

อํานาจอีกครั้งของคณะผูกอการชุดเดิม 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับน้ีคณะรัฐประหารนําโดย จอมพล ป.      

พิบูลสงคราม ไดทํารัฐประหารโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับกอนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 แลว

กราบบังคมทูลใหมีประกาศพระบรมราชโองการใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2475 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 มีหลักการผสมผสานกันระหวางฉบับ พ.ศ. 2475 กับฉบับ 

พ.ศ. 2492 ซึ่งมนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 178-179) ไพโรจน ชัยนาม (2519 : 139) และ ชาญชัย 

แสวงศักด์ิ (2560ข : 330) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี  

1.  การนําเอาเฉพาะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 กับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมวาดวยนามประเทศ พ.ศ. 2482 มาใช และเพิ่มบทบัญญัติบาง

ประการที่ไมเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 เชน คณะองคมนตรี หมวด 

3 แนวนโยบายแหงรัฐ และตุลาการรัฐธรรมนูญ จึงอาจกลาวไดวาเปนการนําเอารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 เขามาผสมผสาน) 

2.  การกําหนดโครงสรางรัฐสภาใหมีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว กําหนดวาระ 5 ป 

3.  กําหนดวิธีการลดจํานวนสมาชิกประเภทที่ 2 เปน 2 ระยะ ระยะแรก 5 ป ลดตามเกณฑ

จํานวนราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในจังหวัดตางๆ ซึ่งจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา โดยอนุญาตใหราษฎร

ในจังหวัดน้ันเลือกผูแทนเพิ่มข้ึนอีกจํานวนหน่ึงเทากับจํานวนผูแทนที่จังหวัดน้ันมีอยูแลวในสภา

ผูแทนราษฎร เมื่อครบ 10 ป สมาชิกประเภทที่ 2 ก็จะหมดวาระทั้งหมด คงเหลือแตสมาชิกประเภท

ที่ 1 

4.  กําหนดจํานวนคณะรัฐมนตรีไมนอยกวา 14 แตไมเกิน 28 คน 

5.  ในหมวด 7 ตุลาการรัฐธรรมนูญ กําหนดใหประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน

ตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยตุลการคือ อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดีกรมอัยการ และ

ผูทรงคุณวุฒิสามคน แตงต้ังโดยสภาผูแทนราษฎร 

ฉบับที่ 7 ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พุทธศกัราช 2502 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีเพียง 20 มาตรา ซึ่งไมมีขอหามขาราชการประจําที่จะไปดํารงตําแหนง

ขาราชการการเมือง ไมมีการระบุถึงสิทธิอํานาจทางการเมืองของประชาชนแตประการใด แตกลับให

อํานาจแกหัวหนาฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรีอยางมาก ทั้งอํานาจดานบริหาร อํานาจดานตุลาการ 

และอํานาจดานนิติบัญญัติ ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจอยางไมมีขอบเขต (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 

86) ประกาศใชเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2502 ถูกยกเลิก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 

เน่ืองจากประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางโดยคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ ที่มีพระยา

อรรถการียนิพนธเปนประธาน ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 179-180) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 

235-237) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 331-332) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  กําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ ทําหนาที่เปนสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีสมาชิก 240 

คน แตงต้ังโดยกษัตริย 

2.  มีบทบัญญัติหามมิใหรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

3.  สภาไมมีอํานาจลงมติไมไววางใจคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก็ไมมีอํานาจถวาย

คําแนะนําใหพระมหากษัตริยทรงยุบสภา 

4.  เมื่อไดบัญญัติธรรมนูญแหงราชอาณาจักร โดยที่คณะปฏิวัติยังตองการคงอํานาจปฏิวัติ

ไว คณะผูรางธรรมนูญการปกครอง จึงไดบัญญัติมาตรา 17 ในธรรมนูญการปกครอง ความวา  

“มาตรา 17 ในระหวางที่ใชธรรมนูญน้ี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนใน

การระงับหรือปราบปรามการกระทําอันเปนการบอนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหรือราช

บัลลังก หรือการกระทําอันเปนการบอนทํางาน กอกวน หรือคุกคามความสงบที่เกิดข้ึนภายในหรือ

ภายนอกราชอาณาจักร ใหนายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการ หรือกระทําการ

ใดๆ ได และใหถือวา คําสั่งหรือการกระทําเชนวาน้ันเปนคําสั่งหรือการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย  

เมื่อนายกรัฐมนตรี ไดสั่ งการหรือกระทําการใดไปตามความในวรรคกอนแลว ให

นายกรัฐมนตรีแจงใหสภาทราบ” 

5.  เปนครั้งแรกที่มีการอางถึงประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 

เน่ืองจากในธรรมนูญแหงราชอาณาจักรมีเพียง 20 มาตรา จึงไมครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ได ดังน้ันจึงมีขอบัญญัติในมาตรา 20 เพื่ออุดชองวางที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไว โดยใหวินิจฉัยตาม

ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 

ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีการแยกอํานาจบรหิารออกจากอํานาจนิติบัญญัติ โดยหามนายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายบริหารดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติ การปกครอง

ใชรูปแบบ 2 สภา คือ วุฒิสภากับสภาผูแทนราษฎร แตใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจในการควบคุมการ

บริหารราชการแผนดินของฝายบริหารไดเทียบเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งๆ ที่ วุฒิสภามา

จากการแตงต้ัง โดยอางวาทั้งสองสภาถือเปนตัวแทนปวงชนชาวไทย อีกทั้งไมมีขอหามขาราชการ

ประจําดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง แตมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ

อนุญาตใหมีการต้ังพรรคการเมืองได (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 86) ประกาศและใชบังคับ เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ถูกยกเลิกเมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จากการรัฐประหารของ “จอม

พลถนอม กิตติขจร” ซึ่งดํารงตําแหนงเปนทั้งนายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการทหารสูงสุดในขณะน้ัน 
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หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยสภารางรัฐธรรมนูญที่จัดต้ังโดย

รัฐธรรมนูญฉบับกอน ในภาพรวม เน้ือหาสาระสวนใหญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 ใกลเคียงกับฉบับ 

พ.ศ. 2492 เปนอันมาก ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 181-182) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 237-

239) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 333-334) ไดกลาวไว พอสรุปไดดังน้ี 

1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2515 กําหนดใหมี 2 สภา ไดแก วุฒิสภา และ

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาจะประกอบดวยสมาชิก 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ทั้งหมด โดยไดรับการแตงต้ังจากพระมหากษัตริย สวนสภาผูแทนราษฎรจะมีสมาชิกจากการเลือกต้ัง

ของประชาชน มีจํานวนผูแทนฯในแตละจังหวัดในสัดสวนประชากร 150,000 คน ตอผูแทนหน่ึงคน 

2.  ใหอํานาจแกวุฒิสภามากกวาสภาผูแทนราษฎร ซึ่งพิจารณาไดจากการประชุมรวมกัน

ของสภาทั้งสองมีขอกําหนดหลายกรณี ใหมีประธานวุฒิสภาเปนประธานโดยใชขอบังคับการประชุม

ของวุฒิสภา วุฒิสภามีอํานาจขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรฐัมนตรีเปนรายบุคคลหรือทัง้

คณะ 

3.  วุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติไดเชนเดียวกับคณะรัฐมนตรีและสภา

ผูแทนราษฎร ซึ่งรวมถึงรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน และยังใหอํานาจในการควบคุมรัฐบาล

อื่นๆ เชน การต้ังกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง เปนตน 

วุฒิสภาเสนอรางกฎหมายได และการใหวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติอภิปรายเพื่อลงมติไม

ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได ถือวาเปนหลักการใหมที่บัญญัติข้ึน 

4.  การบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตองรับผิดชอบตอรัฐสภา 

คือวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร 

5.  ไดแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออกจากกันมากข้ึน โดยหามมิให

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนสมาชิกแหงรัฐสภา เปนที่มาของมาตรา 139 ซึ่งถือวาเปนหลักการ

ใหม และในมาตรา 141 หามรัฐสภาลงมติความไววางใจภายหลังทีค่ณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา 

ฉบับที่ 9 ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พุทธศกัราช 2515 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไมแตกตางไปจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เทาใด

นัก จะตางกันก็เพียงการใหอํานาจแกฝายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายและอนุมัติรางรัฐธรรมนูญที่

คณะรัฐมนตรีเสนอมา และสามารถต้ังกระทูถามรฐัมนตรใีนเรื่องอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ สวนรูปแบบ

การปกครองยังคงใชรูปแบบสภาเดียวที่มาจากการแตงต้ังทั้งหมด นอกจากน้ันยังคงเปดโอกาสให

ขาราชการประจําดํารงตําแหนงทางการเมืองได และยังคงใหอํานาจอยางไรขอบเขตแกนายกรัฐมนตรี 

และใหใชอํานาจตามมาตราน้ีบังคับยอนหลังไดอีกดวย (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 86) ประกาศบังคับ

ใชเปนรัฐธรรมนูญช่ัวคราว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 

2517 
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หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางโดยคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ มีหลักการ

สําคัญคลายคลึงธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2502 แตไดแกไขเพิ่มเติมบาง ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 

182-183) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 239-241) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 335-336) ได

กลาวไวสรุปไดดังน้ี 

1.  ใหรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่นิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิก 299 

คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง ทําหนาที่ตรวจสอบฝายบริหารดวยการต้ังกระทูถาม เปนผูอนุมัติ

รางรัฐธรรมนูญซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเสนอใหพิจารณา แตไมมีหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญ 

2.  ขาราชการประจําสามารถจะเขาดํารงตําแหนงทั้งในคณะรัฐมนตรีและในสภานิติบัญญัติ

ขณะเดียวกันได 

3.  รัฐบาลสามารถตราพระราชกําหนดใชในกรณีเรงดวน หรือมีเหตุจําเปนเพื่อรักษาความ

มั่นคง ปองกันภัยสาธารณะ ออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา โดยมีผลบังคับใชเทากับ

พระราชบัญญัติ 

4.  อํานาจพิเศษของฝายบริหารปรากฏในมาตรา 17 บทบัญญัติคลายในธรรมนูญการ

ปกครอง พ.ศ. 2502 มีขอบขายการบังคับที่ใชครอบคลุมลักษณะความผิดกวางกวาเดิม โดยผนวกการ

กระทําอันเปนการบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ หรือกอกวน คุกคามความสงบเรียบรอย หรือ

ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือการทําลายทรัพยากรของประเทศ หรือบั่นทองอนามัยของ

ประชาชน เปนอาชญากรรมข้ันรายแรง เทากับการบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และยังเปนการ

บังคับใชยอนหลังบังคับการกระทําดังกลาวอีกดวย 

5.  มาตรา 21 ก็ใหการรับรอง “บรรดาประกาศของคณะปฏิวัติหรือคําสั่งของหัวหนาคณะ

ปฏิวัติที่ไดประกาศหรือสั่งในระหวางการปฏิวัติ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 จนถึงวันประกาศ

ธรรมนูญการปกครองน้ี ไมวาจะเปนในรูปแบบใดและไมวาจะประกาศหรือคําสั่งใหมีผลบังคับในทาง

นิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหถือวาประกาศคือคําสั่งตลอดจนการปฏิบัติตาม

ประกาศหรือคําสั่งน้ัน เปนประกาศหรือคําสั่งหรือการปฏิบัติที่ชอบดวยกฎหมาย” 

6.  ในกรณีมีปญหาวาการกระทําหรือการปฏิบัติใดขัดหรือแยง หรือไมเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงธรรมนูญการปกครองใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัย 

ฉบับที่ 10 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ียังคงเปนการปกครองในระบบสองสภา มีการจํากัดอํานาจวุฒิสภาใหทํา

หนาที่ในการออกกฎหมายและควบคุมการบริหารงานของฝายบริหารไดเฉพาะวิธีการต้ังกระทูถาม

เทาน้ัน หามขาราชการประจําดํารงตําแหนงขาราชการเมือง นายกรัฐมนตรี ตองมาจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาน้ัน และที่สําคัญคือการคุมครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

อยางกวางขวางกวาที่ผานมา (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 86) ประกาศใช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 

2517 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 อันเน่ืองมาจากการรัฐประหาร 
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หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่ง  มนตรี   

รูป-สุวรรณ (2543 : 183-192) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 241-245) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ 

(2560ข : 336-338) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  การประกาศอุดมการณการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางชัดแจงในคําปรารภ ซึ่งเปน

สวนที่วาดวยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

2.  ในกรณีที่ราชบัลลังกวางลง ใหการสืบราชสมบัติเปนไปตามกฎมณเฑียรบาล หากไมมี

ราชโอรส รัฐสภาอาจใหความเห็นชอบถวายสิทธิในการสืบราชสมบัติแกพระราชธิดา 

3.  การอนุญาตใหแกไขกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พ.ศ. 2467 ดวย

วิธีการแบบเดียวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากเดิมไมมีการอนุญาตใหแกไข 

4.  การใหสิทธิเสรีภาพแกชาย-หญิงเทาเทียมกัน 

5.  การวางแนวทางสรางความเปนธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ

เศรษฐกิจลง การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การจัดสวัสดิการแกลูกจางเมื่อแกชรา 

6.  หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาดํารงตําแหนงขาราชการประจํา  

7.  กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองแสดงทรัพยสิน เพื่อปองกันการใช

อํานาจโดยมิชอบของนักการเมือง รวมทั้งรัฐมนตรี 

8.  การสงเสริมพรรคการเมืองโดยการกําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังตองสังกัดพรรค

การเมือง และการสนับสนุนใหมีผูนําพรรคฝายคาน 

9.  การสงเสริมใหรฐัสภามีการตรวจสอบการทํางานของรัฐ การใชจายของขาราชการโดยให

มีผูตรวจเงินแผนดินของรัฐสภา 

10.  การเพิ่มมาตรการควบคุมสมาชิกรัฐสภา 

11.  การกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกต้ัง การหามคณะรัฐมนตรีใชกฎอัยการศึก

ตามอําเภอใจ โดยตองขออนุมัติจากรัฐสภาเสียกอน 

12.  การกําหนดใหมีศาลปกครอง ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากรและสังคม 

13.  การใหอิสระในการปกครองตัวเองและทองถ่ิน เปนครั้งแรกที่มีการวางบทบัญญัติให

ทองถ่ินปกครองตนเองไดในระดับหน่ึง 

14.  การสรางเกราะปองกันรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดไววา การนิรโทษกรรมแกผูกระทําการ

ลมลางสถาบันพระมหากษัตริยหรือรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

15.  การกําหนดใหการแกไขรัฐธรรมนูญ กระทําไดโดยงาย โดยใชเสียงขางมากธรรมดา 

ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไมแตกตางไปจากธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 คือ ให

อํานาจแบบเผด็จการโดยคนๆ เดียวแกหัวหนาฝายบริหารคือนายกรัฐมนตรี และใหมีผลบังคับ

ยอนหลังไปกอนที่จะมีรัฐธรรมนูญ เหมือนที่บัญญัติไวในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 
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2515 สําหรับฝายนิติบัญญัติไดกําหนดใหมี “สภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน” ทําหนาที่ฝายนิติ

บัญญัติ ซึ่งสภาปฏิรูปการปกครองประกอบดวยสมาชิก 300-400 คน ที่มาจากการแตงต้ังและอยูใน

วาระครั้งละ 4 ป (จักษ พันธชู-เพชร, 2557 : 87) ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถูกยกเลิก ใน

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520เน่ืองจากการรัฐประหาร 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญที่ 

“คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน” แตงต้ังข้ึน เน้ือหาแทบทั้งหมดของรัฐธรรมนูญน้ี รับอิทธิพลมา

จากฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 อยางชัดเจน ซึ่ง กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 61-62) ณัฐกร วิทิตานนท 

(2557 : 245-247) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 339-340) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  กําหนดใหมีสภาเดียวในช่ือสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินทําหนาที่นิ ติบัญญัติ 

ประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมนอยกวา 300 คน แตไมเกิน 400 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

และใหอยูในตําแหนง 4 ป นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง 

2.  มีหลักการใหมคือ กําหนดใหสภาปฏิรูปการปกครองแผนดินและคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง

กรรมาธิการวิสามัญวินิจฉัยรางพระราชบัญญัติฝายละไมเกิน 6 คน เพื่อกลั่นกรองกฎหมายกอน 

3.  คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี 1 คน และรัฐมนตรีอื่นไมเกิน 20 คน ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีจะตองรวมกับสภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คือบุคคลในคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน

เพื่อกําหนดนโยบายบริหาร 

4.  คงอํานาจตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 เอาไวในมาตรา 21 

5.  มีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพราะถึงแมจะกําหนดใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ

ตามกําหนดเวลา แตเปนการแกไขเฉพาะสภาผูแทนราษฎรหรือรัฐสภา มิไดแกไขในกรอบหรือ

โครงสรางใหญของรัฐธรรมนูญ ที่กําหนดเวลาภายใน 4 ป ใหแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีรัฐสภา ไดแก

สภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกต้ังและวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ัง และกําหนดใหมีการเลือกต้ัง

ทั่วไปภายใน 90 วัน นับแตครบกําหนด 4 ป ของรัฐธรรมนูญ 

6.  รับรองให “บรรดาการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครอง

แผนดิน  หรือการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ที่ไดกระทําประกาศ

หรือสั่งการกอนวันใชรัฐธรรมนูญน้ี ทั้งน้ีที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิรูปการปกครองแผนดิน ไมวาจะกระทํา

ดวยประการใดหรือเปนในรูปใด และไมวาจะกระทํา ประกาศหรือคําสั่งใหมผีลบังคับในทางนิติบญัญติั 

ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ใหถือการกระทํา ประกาศหรือคําสั่ง ตลอดจนการกระทําของผู

ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งน้ัน เปนการกระทํา ประกาศหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย” 

ฉบับที่ 12 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช 2520 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมาจากการรวมบทบัญญัติจากรัฐธรรมนูญหลายฉบับ สิ่งหน่ึงที่ถูกนํามาใช

เปนเครื่องมือของคณะปฏิวัติ ก็คือ การหามประชาชนมีสวนรวมทางการเมอืงและหามการจดัต้ังพรรค

การเมือง นอกจากน้ียังมีการกําหนดใหบุคคลในคณะปฏิวัติทําหนาที่เปนสมาชิกของสภานโยบาย
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แหงชาติ โดยมีหัวหนาคณะปฏิวัติเปนประธาน สภานโยบายแหงชาติทําหนาที่กําหนดนโยบายและให

คําแนะนําแกฝายบริหารเพื่อใหเปนไปตามแนวทางที่สภานโยบายแหงชาติกําหนด รวมไปถึงการมี

อํานาจแตงต้ังและสั่งปลดนายกรัฐมนตรีไดดวย (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 87) ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญที่คณะ

ปฏิวัติแตงต้ังข้ึน รัฐธรรมนูญน้ีต้ังใจใหเปนรฐัธรรมนูญช่ัวคราว ซึ่งสาระสําคัญๆ นํามาจากรัฐธรรมนูญ

ฉบับกอนหนาน้ี แตมีขอแตกตางที่ชัดเจน ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 194-196) ณัฐกร วิทิตานนท 

(2557 : 248-249) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 341-342) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  กําหนดใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก 300-400 คนซึ่งอาจมาจาก

ขาราชการประจํา เพราะธรรมนูญการปกครองไมหามขาราชการประจําสามารถดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 

2.  การกําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญ โดยใหคํานึงถึงการ

เลือกต้ังทั่วไป ในป พ.ศ. 2521 และใหทําหนาที่พิจารณาพระราชบัญญัติ แตไมมีสิทธิเสนอเอง 

3.  กําหนดใหมีสภานโยบายแหงชาติประกอบดวยบุคคลในคณะปฏิวัติ เพื่อทําหนาที่

กําหนดแนวนโยบายแหงรัฐ และใหขอคิดเห็นในการบริหารประเทศแกคณะรัฐมนตรี และอาจรวม

วินิจฉัยปญหา หรือประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการ นอกจากน้ี

ประธานสภานโยบายแหงชาติยังสามารถถวายคําแนะนําใหนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง และให

รัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

4.  ตามธรรมนูญการปกครอง หามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ และหามดํารงตําแหนงในกิจการเอกชนที่ดําเนินธุรกิจคากําไร 

5.  มาตรา 27 ยังกําหนดอํานาจพิเศษของฝายบริหารที่มีลักษณะคลาย มาตรา 17 แหง

ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502, 2515 หรือ มาตรา 21 แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519 

6.  การวินิจฉัยปญหาการปกครองที่ไมมีบัญญัติในธรรมนูญการปกครองน้ัน ใหเปนอํานาจ

หนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

ฉบับที่ 13 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีประกอบดวยหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะคลายคลึง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 กําหนดใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา 

ใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจเทาเทียมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในหลายประการ และยอมให

ขาราชการประจําดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง (จักษ พันธชูเพชร,2557 : 87) ประกาศใชเมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 จากการรัฐประหาร โดย 

“คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ” (ร.ส.ช.) ภายใตการนําของ “พล.อ.สุนทร คงสมพงษ” 



146    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะกรรมาธิการที่สภานิติบัญญัติ

แหงชาติแตงต้ังข้ึน และไดผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามที่รัฐธรรมนูญฉบับกอนได

กําหนดไว ) ในภาพรวม โครงสรางของรัฐธรรมนูญน้ีก็เหมือนกับๆ กับรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผานมา 

คือ ต้ังใจจะใหใชถาวร แตกตางกันก็ตรงที่ครั้งน้ีรัฐธรรมนูญเสมือนถูกแบงออกเปน 2 ฉบับ (หรือ 2 

ระยะ) ไดแก ฉบับ “ถาวร” หรือระยะที่บทเฉพาะกาลเปนอันยกเลิกไปแลว กับฉบับ “บทเฉพาะ

กาล” หรือระหวางที่บทเฉพาะกาลยังมีผลใชบังคับอยู ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 55-58) ณัฐกร 

วิทิตานนท (2557 : 250-253) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 343-344) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  สวนที่รับเอาหลักการในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 เชน หมวดพระมหากษัตริย สวน

ใหญรับเอาหมวดพระมหากษัตริยมาทั้งหมด รวมทั้งเรื่ององคมนตรี และการสืบสันตติวงศ หมวดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนชาวไทย หมวดหนาที่ของชนชาวไทย หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ 

2.  โครงสรางและสถาบันการเมือง ในหมวดรัฐสภาไดกําหนดใหมี 2 สภา ประกอบดวย

สภาผูแทนราษฎรกับวุฒิสภา โดยประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภา ประธานสภา

ผูแทนราษฎรเปนรองประธานรัฐสภา ซึ่งตางไปจากฉบับ พ.ศ. 2517 ที่ใหความสําคัญกับสภา

ผูแทนราษฎร โดยใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา 

3.  มาตราสําคัญที่ใหบทบาทแกพรรคการเมืองไดแก การควบคุมคะแนนเสียงของสมาชิก

พรรคที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผานการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค

การเมือง ซึ่ งหากถูกขับออกจากพรรคที่ตนสังกัด ก็ เทากับวาสิ้นสมาชิกภาพของการเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

4.  กําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาถึง 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด มี

การกําหนดคุณสมบัติไวกวางๆ โดยเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูหรือความชํานาญในสาขาตางๆ อายุไม

ตํ่ากวา 35 ปบริบูรณ เทากับเปดชองใหขาราชการประจําดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา และมีวาระ

การดํารงตําแหนง 6 ป โดยสมัยแรกมีการจับฉลากออกทุก 2 ป จนครบวาระ 6 ปแรก แตก็อาจถูก

แตงต้ังเขามาไดอีก 

5.  กําหนดใหมีคณะกรรมการตุลาการรัฐธรรมนูญ 

6.  การแกไขรัฐธรรมนูญฉบับน้ีสรางเกณฑใหแกไขยาก 

ฉบับที่ 14 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พทุธศกัราช 2534 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติอันประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการ

แตงต้ังทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ และที่สําคัญอีกประการคือ การใหอํานาจประธานสภารักษาความ

สงบเรียบรอยแหงชาติ ซึ่งก็คือหัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติมีอํานาจเหนือกวา

นายกรฐัมนตรีในการบริหารราชการแผนดิน โดยสรุปอํานาจเบ็ดเสร็จจึงรวมอยูที่ประธานสภารักษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ เพราะการริเริ่มใดๆ ของนายกรัฐมนตรีจะกระทําไมไดหากไมไดผาน

ความเห็นชอบจากสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 87) ประกาศ
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 อันเน่ืองมาจากการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะเจาหนาที่ที่ “คณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ” แตงต้ังข้ึน สวนใหญใกลเคียงกับฉบับที่ 12 อยางมาก แตมีขอแตกตางบางบาง

ประการ ซึ่ง มนตรี รูปสุวรรณ (2543 : 58-60) ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 253-255) และ ชาญชัย 

แสวงศักด์ิ. (2560ข : 345-346) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  กําหนดใหสภานิติบัญญัติมีหนาที่จัดทํารัฐธรรมนูญและพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

2.  ใหมีสภารักษาความเรียบรอยซึ่งโอนมาจากคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 

3.  พยายามแยกอํานาจการเมืองออกจากผลประโยชน และไมไดดํารงตําแหนงซอนระหวาง

ฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ 

4.  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเปนสภานิติบัญญัติแหงชาติมิไดและจะดํารงตําแหนงใด

ในกิจการเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเพื่อคากําไรมิได 

5.  กําหนดกระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมของ “คณะกรรมาธิการราง

รัฐธรรมนูญ” 

ฉบับที่ 15 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีใชระบบสองสภา โดยใหประธานวุฒิ สภาเปนประธานรัฐสภา สมาชิก

วุฒิสภามาจากการแตงต้ังโดยใหอํานาจนายกรัฐมนตรีเปนผูเลือก มีขอกําหนดหามขาราชการประจํา

ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง แตนายกรัฐมนตรีไมจําเปนตองมาจากการเลือกต้ัง (จักษ พันธชู

เพชร, 2557 : 88) ประกาศใชเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2540 จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ียกรางข้ึนโดยคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและ

ไดผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่ง กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 83-89)  ณัฐกร 

วิทิตานนท (2557 : 255-265) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 346-348) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  การยืนยันวาการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ พ.ศ. 2467 

เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยเทาน้ัน 

2.  การกําหนดในสวนที่วาดวยพรรคการเมืองวาพรรคการเมืองตองแสดงบัญชีทรัพยสิน

และหน้ีสินตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3.  กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร แตกลับไปใหความสําคัญ

กับวุฒิสภา โดยใหประธานวุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา 

4.  สมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงต้ังทั้งหมด จํานวน 270 คน มีวาระ 6 ป ขณะที่

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวน 360 คน โดยใชวิธีเฉลี่ยจากฐานประชากรใหได จํานวน

ผูแทนราษฎรคงที่ มีวาระ 4 ป 
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ฉบับที่ 16 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ี เนนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ประชาชนไดรับการ

รับรองเรื่องสิทธิอยางเปนรูปธรรม รูปแบบการปกครองใชระบบ 2 สภา ในสวนของคณะรัฐมนตรีใหมี

ไดไมเกิน 36 คน เพื่อใหการเลือกต้ังเปนไปอยางบริสุทธ์ิยุติธรรม จึงมีองคกรอิสระคือคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง หรือ กกต. ทําหนาที่ในการจัดการเลือกต้ังและใหการรับรองผลการเลือกต้ังในทุกระดับ 

กําหนดบทลงโทษผูที่ไมไปใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เปนครั้งแรกที่กําหนดใหใชระบบศาล

คู โดยมีระบบศาลยุติธรรมรวมกับศาลปกครองในลักษณะคูขนาน แยกความรับผิดชอบและมีวิธีการที่

แตกตางกันในแตละระบบ (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 88) ประกาศใช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 

2540 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 จากการรัฐประหาร 

หลักการสําคัญของรฐัธรรมนูญฉบบัน้ี ประกาศเจตนารมณหลัก 3 ประการ  (ดังปรากฏอยูใน 

“คําปรารภ”) โดยมีสาระสําคัญที่ มานิตย จุมปา (2546 : 319-355) กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 

107-157) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 353-358) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 

1.  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน 

500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือจํานวน 100 คน และอีก 400 คน มาจากการเลือกต้ัง

แบบแบงเขต สวนวุฒิสภามีสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกต้ัง โดยใชเขตจังหวัดเปนตัวกําหนด โดย

มีจํานวนสมาชิกตามสัดสวนของประชากรที่ไดกําหนดไว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 6 ป 

2.  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมีนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีอื่นจํานวนไมเกิน 36 คน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ผูที่จะดํารงตําแหนงจะตองไดรบัการเสนอช่ือในสภาผูแทนราษฎรโดยมีคะแนนเสยีงรบัรองไมนอยกวา 

1 ใน 5 และการรับรองผูที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของสภา

ผูแทนราษฎร 

3.  มีการขยายบทบัญญัติในหมวด 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางกวางขวาง 

รวมทั้งรับรองสิทธิในการตอตานโดยสันติวิธีในการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยมิชอบดวย

รัฐธรรมนูญ 

4.  เปนครั้งแรกที่บัญญัติใหการเลือกต้ังเปนหนาที่ หากไมไปทําหนาที่อาจเสียสิทธิตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

5.  กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเปนผูจัดการเลือกต้ังและการทําประชามติ เปน

ครั้งแรกที่ไดแยกการทําหนาที่น้ีจากกระทรวงมหาดไทย 

6.  มีตําแหนงและหนาที่ใหมๆ รวมทั้งองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อตรวจสอบการใชอํานาจรฐั รวมทั้งการตรวจเงิน

แผนดิน 

7.  กําหนดใหรัฐมนตรีหามเปนหุนสวน ผูถือหุน หรือบริษัทตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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8.  ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา 50,000 คน สามารถเขาช่ือเพื่อรางกฎหมายที่

เกี่ยวกับหมวด 3 และ หมวด 5 

9.  มีบทบัญญัติวาดวยการออกเสยีงประชามติโดยความริเริ่มของคณะรัฐมนตรีประกอบกับ

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีใหปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา 

10.  ใหมีศาลรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการใชรัฐธรรมนูญ ความขัดกัน

ของขอกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญ มีวารการดํารงตําแหนง 9 ป โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมี

ผลเด็ดขาดผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

11.  ใหมีศาลปกครองทําหนาที่พิจารณาขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐตางๆ ที่ใชอํานาจ

ทางปกครอง กําหนดใหมีศาลปกครองช้ันตน และศาลปกครองสูงสดุ โดยจะมีศาลปกครองช้ันอุทธรณ

ดวยก็ๆได 

12.  ในหมวด 9 การปกครองทองถ่ิน มีการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยังผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจมากข้ึน เกิดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปองคการ

บริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบลและสภาทองถ่ิน 

13.  ในหมวด 10 มีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ โดยการกําหนดใหผูมีตําแหนงทาง

การเมืองตองย่ืนบัญชีทรัพยสินและหน้ีสิน มีการต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (ปปช.) กําหนดเงื่อนไขและวิธีการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และการดําเนินคดี

อาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

14.  หมวด 12 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหสามารถกระทําไดงาย โดยใชจํานวน 1 ใน 5 

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกจากทั้ง 2 สภารวมกัน ในการลงมติใหใชเสียงขางมาก

ธรรมดา 

ฉบับที่ 17 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศกัราช 2549 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ี บัญญัติใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ใหใชระบบสภาเดียว 

คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และในการ

สรรหาใหคํานึงถึงบุคคลกลุมตางๆ ในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ จากภูมิภาค

ตางๆ อยางเหมาะสม กําหนดใหมีคณะรัฐมนตรีไมเกิน 36 คน แตคงอํานาจกลุมรัฐประหาร ในนาม

ของ คมช. ใหประธาน คมช. มีอํานาจถวายคําแนะนําตอพระมหากษัตริยใหนายกรัฐมนตรีพนจาก

ตําแหนงได ใหมีการต้ังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ควบคุมกฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ (จักษ พันธชู

เพชร, 2557 : 88) ประกาศใชในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 

2550 อันเน่ืองมาจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี นํามาจากรัฐธรรมนูญ “ช่ัวคราว” หลายๆ ฉบับกอน

หนาน้ีรวมกัน ความโดดเดนอธิบายเปนขอๆ ตามที่ ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 278-282) และ    

ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 366-369) ไดกลาวไว สรุปไดดังน้ี 
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1.  กําหนดใหสภานิติบัญญัติประกอบดวยสมาชิกจํานวนไมเกิน 250 คน ทําหนาที่สภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 

2.  ไมใหสมาชิกสภานิติบัญญัติดํารงตําแหนงรัฐมนตรี โดยกําหนดใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลง

เมื่อดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

3.  ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ มีสมาชิกจํานวน 100 คน ทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญ 

4.  ใหมีสมัชชาแหงชาติจํานวนไมเกิน 2,000 คน จากการแตงต้ัง ทําหนาที่เลือกสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ 

5.  กําหนดใหสงรางรัฐธรรมนูญไปใหหนวยงานสําคัญในทางราชการและสถานศึกษารวม

พิจารณาและรับฟงความคิดเห็น 

6.  ใหมีการออกเสียงประชามติโดยนับคะแนนเสียงขางมากของผูมีสิทธิเลือกต้ังแบบ

ธรรมดา 

ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีในหลักการมีการกลาวถึงเจตนารมณวา จะใหการคุมครอง สงเสริม และ

ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ ลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยาง

ไมเปนธรรม ทําการเมืองใหมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหระบบตรวจสอบมีความ

เขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดการปกครองแบบ 2 สภา โดยวุฒิสภามาจากการ

แตงต้ังผสมกับการเลือกต้ัง ในดานตุลาการยังคงใหใชระบบศาลคูเชนเดิม (จักษ พันธชูเพชร, 2557 : 

88) ประกาศใชเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 22 พฤษภา พ.ศ. 2557 อัน

เน่ืองมาจากการรัฐประหาร 

หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ซึ่ง กิจบดี กองเบญจภุช (2553 : 159-208)  ณัฐกร 

วิทิตานนท (2557 : 282-290) และ ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 375-390) กลาวไว สรุปไดดังน้ี  

รัฐธรรมนูญฉบับน้ี ปรารถนาจะสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ “สมบูรณ” 

ข้ึนมา ดังมีเจตนารมณสําคัญ 4 ประการ คือ  

1.  คุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 

2.  ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 

3.  ทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  ทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็ง และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาจกลาวไดวา เน้ือหาสวนมากในรัฐธรรมนูญน้ีก็เปนเน้ือหาของ พ.ศ. 2540 น่ันเอง แตอาจมี

บางในสาระหลักๆ บางเรื่องซึ่งถูก “รื้อสราง” ขนานใหญ ก็เพียงเพื่อที่จะแกไขปญหาบางประการของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 อธิบายเฉพาะเรื่องสําคัญๆ ดังน้ี 

1.  โดยภาพรวมรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดปรับหมวดหมูและจัดกลุมของบบทบัญญัติตางๆ เขาไว

ดวยกัน และเพิ่มหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ข้ึน เชน หมวดสิทธิและเสรีภาพของ
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กระบวนการยุติธรรม มีการจัดบทบัญญัติเปนสวนๆ กลาวถึงความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือวามีรายละเอียดมากข้ึนและเปนระบบมากข้ึน 

2.  กําหนดใหการเลือกต้ังเปนหนาที่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 

3.  มีรัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปน

ประธานรัฐสภา โดยสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก 480 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตจํานวน 400 

คน และมาจากการเลือกต้ังแบบสัดสวน 80 คน (ภายหลังมีการแกไขเพิ่มเติม) 

4.  วุฒิสภามีสมาชิก 150 คน มาจากการเลือกต้ังในแตละจังหวัดๆ ละ 1 และสมาชิกที่มา

จากการสรรหาในจํานวนที่หักออกจากจํานวน 150 คน คงเหลือเปนสมาชิกที่มาจากการสรรหา การ

สรรหากระทําโดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

5.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในรายละเอียด 

เน่ืองจากมีสวนที่ตองออกเปนพระราชบัญญัติตางหาก เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภา และองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ ที่

ตองมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนการเฉพาะ 

6.  มีบทบัญญัติหมวดที่วาดวยการมีสวนรวมทางการเมอืงของประชาชนโดยตรง ไดแก การ

เขาช่ือของผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา 10,000 คน เพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตามหมวด 3 หมวด 5 

และการใหประชาชนไมนอยกวา 20,000 คน สามารถเขาช่ือเพื่อเสนอขอใหวุฒิสภาพิจารณาถอด

ถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและอื่นๆ ตามมาตรา 270 

7.  แยกบทบัญญัติวาดวยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และองคกรอิสระใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

เชนเดียวกับองคกรอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญ เชน อัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน 

8.  มีบทบัญญัติวาดวยการตรวจสอบอํานาจรัฐ ไดแก การตรวจสอบทรัพยสิน การระบุการ

กระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การถอดถอนจากตําแหนง และการดําเนินคดีอาญาผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 

9.  มีบทบัญญัติวาดวยจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเปน

ครั้งแรก 

10.  มีการแกไขรัฐธรรมนูญเปนการแกไขรัฐธรรมนูญทีก่ระทําไดโดยงาย และใชเสียงขางมาก

ธรรมดาในการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 วาระ 

ฉบับที่ 19 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พุทธศกัราช 2557 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก็เหมือนหรือคลายกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2549 ที่ตราออกมาใชเปนการ

ช่ัวคราวระหวางรอการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร ซึ่งคาดวานะจะประกาศใชได

ในป พ.ศ. 2558 และแนนอนวาเมื่อเปนรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ยอมมีไมกี่มาตรา เลือกเขียนเฉพาะ

มาตราที่จําเปนเรงดวน สําหรับใชในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานเทาน้ัน  
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ชาญชัย แสวงศักด์ิ (2560ข : 403-429) ไดใหคําอธิบายไว สรุปไดวา รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

ประกาศใชเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถูกยกเลิกเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 อัน

เน่ืองมาจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี 

ดังน้ี 

1.  หมวดพระมหากษัตริย สําหรับหมวดพระมหากษัตริยน้ัน ใหคงหมวดพระมหากษัตริย

ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

2.  หมวดสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมของภาคประชาชน

หรือภาคประชาสังคมน้ันถูกตัดออกไปในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี เชน สิทธิในขอมูลขาวสารและการ

รองเรียน เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม สิทธิในการเขาช่ือเสนอกฎหมาย เขาช่ือถอดถอนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 

3.  ใหมีการจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติมีสมาชิกจํานวน 220 

คน ทําหนาที่แทนรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) โดยผูที่เปนนักการเมืองและมีตําแหนงทาง

การเมืองและตําแหนงในพรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ป กอนหนาถูกตัดสิทธิ 

4.  ใหมีสภาปฏิรูปแหงชาติ กําหนดใหมีการจัดต้ังสภาปฏิรูปแหงชาติที่มีสมาชิกจํานวน 

250 คน โดยคัดเลือกจากทุกภาคสวนของประชาชนไทย โดยผูที่เปนนักการเมืองและมีตําแหนงทาง

การเมืองและตําแหนงในพรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ป กอนหนาถูกตัดสิทธิ 

5.  ใหมีการแตงต้ังนายกรัฐมนตรแีละคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติจะเลือก

นายกรัฐมนตรีกอนทูลเกลาและรับสนองพระบรมราชโองการ และนายกรัฐมนตรีจะเลือก

คณะรัฐมนตรีเขามาบริหารประเทศอีกจํานวนไมเกิน 35 คน โดยผูที่เปนนักการเมืองและมีตําแหนง

ทางการเมืองและตําแหนงในพรรคการเมืองในระยะเวลา 3 ป กอนหนาถูกตัดสิทธิ 

6.  ใหมีการจัดต้ังกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ใหมีการจัดต้ังกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึน โดย คสช. จะเปนผูเลือกประธานกรรมาธิการ สวนสมาชิกอีก 35 คน น้ันมา

จากการคัดเลือกของสภาปฏิรูปแหงชาติ จํานวน 20 คน และโดย คสช. สนช. และ ครม. ฝายละ 5 

คน โดยที่คณะกรรมาธิการยกราง ไมมีสิทธ์ิดํารงตําแหนงทางการเมือง 2 ป ภายหลังจากรัฐธรรมนูญ

ประกาศใช 

7.  กําหนดระยะเวลายกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ยกราง

รัฐธรรมนูญใหเสร็จภายใน 4 เดือน กอนสงให คสช. และคณะรัฐมนตรีตรวจสอบ 

8.  ใหคงคณะรักษาความสงบแหงชาติไว เพื่อดูแลดานความมั่นคง แตงต้ังสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติ และกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และสามารถสั่ง ระงับ ยับย้ังการ

กระทําในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และใหถือวาคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง

ดังกลาวชอบดวยกฎหมายและเปนที่สุด 

9.  ใหคงประกาศและคําสั่งตางๆ ของ คสช. เอาไว จนกวาจะมีการตรากฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติยกเลิก 
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10.  นิรโทษกรรมการกระทําทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

สรุป 

 แนวคิดการนํารัฐธรรมนูญมาใชในการเมืองการปกครองไทย ไดเกิดข้ึนมาต้ังแตประเทศไทย

ไดติดตอกับประเทศตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 4 และคอยพัฒนาการที่ชัดเจนข้ึนจนสุกงอมและเกิด

การปฏิวัติ เมื่อ พ.ศ. 2475 รวมทั้งประเทศไทยไดนําเอารัฐธรรมนูญมาใชเปนกฎหมายสูงสุดในการ

ปกครองประเทศ 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษรฉบับแรก น่ันคือ “พระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการยึดอํานาจและ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยในครั้งน้ันเรียกกันวา “กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผนดิน” จน

ตอมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 รัฐบาลก็ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร คือ “รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม 2475” จึงเปลี่ยนมาเรียกวา “รัฐธรรมนูญ” และถือเปนรัฐธรรมนูญถาวร

ฉบับแรกของประเทศไทย 

จากการศึกษาถึงเน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญไทยในแตละฉบับ พบวามีเน้ือหาสาระที่

แตกตางกันไปทั้งน้ีข้ึนอยูกับบริบทและเจตนารมณของผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะน้ันๆ จาก

ลักษณะของรัฐธรรมนูญไทยทีแ่ตกตางกันไปน้ัน ทําใหเห็นไดวารัฐธรรมนูญไทยมีความออนไหวตอการ

ดําเนินการทางการเมืองเปนอยางมาก ถาจําแนกรัฐธรรมนูญไทยตามเน้ือหาสาระจะพบวา 

รัฐธรรมนูญไทยบางฉบับมีเน้ือหาสาระที่สอดคลองกับกระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ซึ่งรัฐธรรมนูญเหลาน้ีจะมีเน้ือหาสาระที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองต้ังแต

ระดับเบื้องตน เชน การเขามาใชอํานาจทางการเมืองในรูปแบบการเลือกต้ัง หรืออาจเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองใดระดับที่สูงข้ึน เชน สามารถเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือ

ตรวจสอบการทํางานของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ในรูปแบบการเริ่มตนถอดถอน เปนตน  

ในขณะที่รัฐธรรมนูญไทยบางฉบับก็มเีน้ือหาสาระที่ไมสอดคลองกับกระบวนการทางการเมอืง

แบบประชาธิปไตย เชน การกําหนดใหที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมไดมาจากการเลือกต้ัง

โดยตรง การใหอํานาจวุฒิสภาที่มาจากการแตงต้ังมีอํานาจมากกวาสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ

เลือกต้ัง เปนตน  

รัฐธรรมนูญไทยบางฉบับมีลักษณะที่ขัดแยงกับแนวคิดประชาธิปไตย คือ มีลักษณะเปนเผด็จ

การอํานาจนิยม ที่เนนการใชอํานาจโดยกลุมผูมีอํานาจโดยไมตอบสนองตอผลประโยชนทางการเมือง

ของประชาชนอยางแทจริง รัฐธรรมนูญไทยในลักษณะน้ี เนนการควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ใหอยูในวงจํากัด และการดําเนินการทางการเมืองเปนไปตามความตองการของผูมีอํานาจ 

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญไทยบางฉบับมีเน้ือหาสาระที่สอดคลองกับอุดมการณประชาธิปไตยใน

บางเรื่อง ในขณะเดียวก็มีเน้ือหาสาระบางสวนที่ยังคงเปดโอกาสใหมีการรอมชอมกับอํานาจนิยมใน

ขณะน้ันๆ ซึง่เรียกรัฐธรรมนูญในลักษณะน้ีวา รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครึ่งใบ 
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สําหรับเหตุผลที่ประเทศไทยมีทั้งรัฐธรรมนูญช่ัวคราวและถาวร และคอนขางจะสลับกันไปมา 

เปนเพราะรัฐธรรมนูญถาวรมักถูกยกเลิกโดยการทํารัฐประหาร และมีการรางฉบับช่ัวคราวข้ึนมาใช 

แลวดําเนินการรางฉบับถาวรข้ึนมาใชในรูปแบบใดรปูแบบหน่ึง แลวมีการจดัการเลอืกต้ัง จัดต้ังรัฐบาล

ข้ึนตามรัฐธรรมนูญถาวร แลวมีการทํารัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญถาวรน้ันอีก ทําใหการเมืองไทย

เผชิญกับสภาวะชะงักงันเสมอมา และทําใหรัฐธรรมนูญไทยตกอยูภายใตวังวนตลอดเวลาเปนวัฏจักรที่

ซ้ําซาก 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงอธิบายถึงแนวคิดทีเ่กี่ยวของกบัรัฐธรรมนูญจากเหตุการณ ร.ศ. 103 

2. จงอธิบายขอเสียของระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ตามแนวคิดของรัชกาลที่ 6  

3. จงอธิบายถึงการพยายามนํารัฐธรรมนูญมาใชในสมัยรัชกาลที่ 7 

4. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 มีสาระสําคัญที่แตกตางจากรฐัธรรมนูญ

ฉบับกอนหนาอยางไร 

5. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492 ที่ถูกรางโดยสภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้ง

แรก มีสาระสําคัญอยางไร 

6. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ซึ่งเปนตนแบบของรัฐธรรมนูญใน

ลักษณะเดียวกันอกีหลายฉบับ มสีาระสําคัญอยางไร 

7. รัฐธรรมนูญไทยที่มีเน้ือหาสาระแบบประชาธิปไตยครึง่ใบ มลีักษณะอยางไร 

8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดช่ือวารฐัธรรมนูญฉบับประชาชน มี

สาระสําคัญที่ใหอํานาจแกประชาชน อยางไร 

9. จงวิเคราะหและอธิบายถึงสาเหตุทีส่ําคัญทีท่ําใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญบอยครัง้ 

 

 

 

 





บทท่ี 7 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ โดยเปนกฎหมายที่กําหนด

โครงสรางพื้นฐานและสถาบันทางการเมืองในการจัดองคกรบริหารของรัฐ รวมถึงการคุมครองและ

รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเปนรากฐานที่มาของกฎหมายอื่น ๆ จึงกลาวไดวารัฐธรรมนูญ

เปนกฎหมายที่สําคัญย่ิง เพราะเน้ือหาสาระของรัฐธรรมนูญทุกประเทศตางบัญญัติเรื่องของอํานาจ

การบริหารประเทศไวทั้งสิ้น ไมวาประเทศน้ันปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ระบอบคอมมิวนิสต 

หรือระบอบการปกครองอื่น ตางก็บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องอํานาจการบริหาร

ประเทศ 

ประเทศไทยนับแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแบบประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2560 เปนเวลา 85 ป 

โดยในชวงเวลาดังกลาว ประเทศไทยไดประกาศยกรางและประกาศใชรัฐธรรมนูญ เพื่อใชเปนหลักใน

การปกครองประเทศ โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการกําหนดรูปแบบ สถาบัน และวิธีการ

ในการปกครองประเทศ มาแลวถึง 20 ฉบับ 

ในบทน้ีจะกลาวถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในสาระสําคัญ ที่

เกี่ยวกับ บททั่วไปของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย รัฐสภา รัฐบาล ศาล และ

องคกรอิสระ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

 รัฐธรรมนูญ แปลมาจากคําวา Constitution เริ่มนํามาใชเมื่อดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรสยาม (ไทย) ฉบับที่ 2 ที่ประกาศใชเปนกฎหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 

2475 โดยตามศัพท รัฐธรรมนูญแปลวาระเบียบอํานาจหนาที่ในการปกครองแผนดิน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 987) ไดบัญญัติความหมายของ

รัฐธรรมนูญ วาหมายถึง บทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศ โดยกําหนดรูปแบบของ

รัฐ ระบอบการปกครองของรัฐ รวมทั้งสถาบันและองคกรใชอํานาจอธิปไตยในการปกครองรัฐ  

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 128) ไดกลาวถึงผลจากความเปนของกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญไววา การที่รัฐธรรมนูญมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ยอมสงผลตามมา 2 

ประการ คือ 

1.  กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได ดังรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ
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ขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ันเปนอันใชบังคับ

มิได”  

2.  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทําไดยาก โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติวา “การแกไขเพิ่มเติมที่เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได” และโดยวิธีพิเศษย่ิง

กวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ 

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญจึงหมายถึง กฎหมายสูงสุดที่ใชในการปกครองประเทศ เปน

รากฐานที่มาแหงกฎหมายอื่น ซึ่งไดกําหนดถึงที่มาแหงอํานาจอธิปไตย การใชอํานาจอธิปไตย และ

รวมถึงองคกรและสถาบันทางการเมือง ความสัมพันธขององคกรหรือสถาบันทางการเมือง รวมถึงการ

กําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางรัฐกับประชาชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 1-90) 

ตราไว ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เปนปที่ 2 ในรัชกาลปจจุบัน (สมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร) ถือกําเนิดมาบนแนวคิดในการปฏิรูปในทางการเมือง 

(Pliltical Reform) มี 16 หมวด 279 มาตรา ประกอบดวย  

หมวดที่ 1 บททั่วไป (มาตรา 1-5)  

หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย (มาตรา 6-14)  

หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา 25-49) 

หมวดที่ 4 หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 50) 

หมวดที่ 5 หนาที่ของรัฐ (มาตรา 51-63) 

หมวดที่ 6 แนวนโยบายแหงรัฐ (มาตรา 64-78) 

หมวดที่ 7 รัฐสภา (มาตรา 79-157) 

หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 158-183)  

หมวดที่ 9 การขัดกันแหงผลประโยชน (มาตรา 184-187)  

หมวดที่ 10 ศาล (มาตรา188-199)  

หมวดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 200-214)  

หมวดที่ 12 องคกรอิสระ (มาตรา 215-247)  

หมวดที่ 13 องคกรอัยการ (มาตรา 248)  

หมวดที่ 14 การปกครองสวนทองถ่ิน (มาตรา 249-254)  

หมวดที่ 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255-256) 

หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ (มาตรา 257-261)  

บทเฉพาะกาล (มาตรา 226-279) 

สําหรับคําปรารภเบือ้งตนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ระบุเหตุผลใน

การประกาศใช เปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
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พุทธศักราช 2557 (ราชกิจจานุเบกษา, 2557 : 1-2) ที่บัญญัติใหมีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ มี

หนาที่รางรัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น โดยไดกําหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแกการ

ปกครองประเทศข้ึนใหม ดวยการจัดโครงสรางของหนาที่และอํานาจขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรม 

และสัมพันธภาพระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใหเหมาะสม การใหสถาบันศาลและองคกร

อิสระอื่นซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต 

เที่ยงธรรม และมีสวนรวมในการปองกันหรือแกไขวิกฤตของประเทศตามความจําเปนและความ

เหมาะสม 

รวมถึงการรับรอง ปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยใหชัดเจนและ

ครอบคลุมอยางกวางขวางย่ิงข้ึน โดยถือวาการมีสิทธิเสรีภาพเปนหลัก การจํากัดตัดสิทธิเสรีภาพเปน

ขอยกเวน แตการใชสิทธิเสรีภาพดังกลาวตองอยูภายใตกฎเกณฑเพื่อคุมครองสวนรวม 

การกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตอประชาชนเชนเดียวกับการใหประชาชนมีหนาที่ตอรัฐ การวาง

กลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจรติและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด เพื่อมิใหผูบริหารที่

ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือใชอํานาจ

ตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการปองกันและบริหารจัดการวิกฤติการณของประเทศใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนไดกําหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมแหงราชอาณาจักร (ฉบับ

ช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ระบุไว 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีบทบัญญัติ จํานวน 279 มาตรา ใน

ที่ น้ี จะไดอธิบายเพื่อประโยชนในการศึกษา โดยยึดตามหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ ซึ่ ง

ประกอบดวย รูปแบบของรัฐ รูปแบบการปกครอง ที่มาและผูใชอํานาจอธิปไตย หลักการใชอํานาจ

อธิปไตย หลักความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย และหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ พอสังเขป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

บททั่วไป : หลักการสําคัญของรัฐธรรมนญู 

รัฐธรรมนูญจะมบีทบัญญัติในสาระสําคัญ หลักการทั่วไป ไมระบรุายละเอียด เพราะเปนเอกสารแมบท

ที่ใชไดอีกในระยะเวลานาน ถาระบเุน้ือหาไวยาวเกินไปอาจกอใหเกิดความลาสมัยได เน้ือหาสาระที่

สําคัญของรัฐธรรมนูญประกอบไปดวย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 3-4) 

มาตรา 1 “ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบงแยกมิได” คือบทบัญญัติ

เรื่องรูปแบบของรัฐ นามประเทศ กําหนดนามประเทศที่ใชรัฐธรรมนูญน้ีมีช่ือวาประเทศไทย เปน

ราชอาณาจักรคือมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข และเปนรัฐเด่ียวที่จะแบงแยกมิได 

มาตรา 2 “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข” คือบทบัญญัติเรื่องรูปแบบการปกครอง กําหนดใหประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยใน

ระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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มาตรา 3 “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใช

อํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบทบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญ” คือบทบัญญัติเรื่อง

ที่มาและผูใชอํานาจอธิปไตย กําหนดใหอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรง

เปนพระประมุขทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภาอันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ทั้งน้ี รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกร

อิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม 

เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม อันเปนหลักการใช

อํานาจอธิปไตย 

มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ

ความคุมครอง” คือบทบัญญัติเรื่องหลักความเสมอภาคของประชาชนชาวไทย คุมครองศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค กําหนดใหศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาค บรรดาที่ปวงชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศใน

ระบอบประชาธิปไตย และตามพันธกรณีระหวางประเทศไทยมีอยูแลว ยอมไดรับการคุมครองตาม

รัฐธรรมนูญน้ีเสมอกันทุกคน 

มาตรา 5 “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือ

การกระทําใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ัน เปนอันใชบังคับมิได” คือ

บทบัญญัติเรื่องหลกัความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และรวมถึงเรื่องหลักการอุดชองวางของ

รัฐธรรมนูญ กําหนดใหเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแกกรณีใด ใหกระทําการน้ันหรือ

วินิจฉัยกรณีน้ัน ไปตามประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข แตประเพณีการปกครองดังกลาวตองไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญน้ี  

พระมหากษตัรยิกบัรัฐธรรมนญู 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตรของประเทศไทย 

ที่มีอายธรรมและวัฒนธรรมที่เกาแก และมีวิวัฒนาการที่ถือกําเนิดเคียงคูกับความเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 

4) 

มาตรา 6 “องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิด

มิได ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได” คือบทบัญญัติเรื่องพระราช

สถานะขององคพระประมุข กําหนดใหดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะฟองรองในทาง

ใด ๆ มิได 

มาตรา 7 “พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก” คือ

บทบัญญัติเรื่องพระราชสถานะขององคพระประมุข กําหนดใหเปนอัครศาสนูปถัมภก กลาวคือ
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พระมหากษัตริยตองเปนพุทธมามกะ และยังตองทรงเปนผูอุปถัมภศาสนาตาง ๆ ที่มีผูนับถืออยูใน

ประเทศไทยดวย 

มาตรา 8 “พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย” คือบทบัญญัติเรื่องพระราช

สถานะขององคพระประมุข กําหนดใหดํารงตําแหนงจอมทัพไทย กลาวคือพระมหากษัตริยเปนผู

บัญชาการสูงสุดของกองทัพไทย 

มาตรา 9 “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักด์ิ 

และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ” คือบทบัญญัติเรื่ององคพระประมุขเปนที่มา

แหงฐานันดรศักด์ิ อิสริยยศ 

ธโสธร ตูทองคํา (2559 : 12) กลาวสรุปไววา ลักษณะสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยแบง

ออกเปน 3 ประการ คือ 

1. การเปนสถาบันเหนือสถาบันทางการเมืองอื่นในฐานะองคอธิปตยที่หมายถึงการเปน

สถาบันที่ใชอํานาจสูงสุดในระบอบราชาธิปไตย และเปนสถาบันที่พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของ

รัฐในระบอบประชาธิปไตย เปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 

2. การเปนสถาบันที่เปนที่ยอมรับจากสงัคมเพื่อความชอบธรรม กอกําเนิดความสัมพันธกับ

ฐานอํานาจทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

3. การเปนสถาบันที่สืบทอดโดยสายโลหิตเปนหลัก เปนการสืบทอดราชบัลลังกโดยการสืบ

สันตติวงศ เปนไปโดยการแตงต้ัง มีกฎหมายหรือจารีตประเพณีกําหนด 

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

 วรพจน วิศรุตพิชญ (2538 : 22) ไดใหคําอธิบายไววา สิทธิ (Right) คือประโยชนที่กฎหมาย

รับรองและคุมครองใหแกบคุคลในอันทีจ่ะกระทาํเกี่ยวกับทรัพยหรอืบุคคล เชน สิทธิในทรัพยสิน สิทธิ

ในรางกาย เปนตน และ เสรีภาพ (Liberty) คือภาวะของมนุษยที่ไมอยูภายใตการครอบงําของผูอื่น มี

อิสระที่จะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ เชน เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร เสรีภาพในการเดินทาง 

เปนตน 

มานิตย จุมปา (2559 : 84) ไดจําแนกสิทธิและเสรีภาพไว 2 ประเภท คือ สิทธิเสรีภาพ

สัมบูรณ และสิทธิเสรีภาพสัมพัทธ ดังน้ี 

สิทธิเสรีภาพสัมบูรณ หมายถึง สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไววาเปนสิทธิเด็ดขาด ไม

อาจมีการจํากัดสิทธิเสรีภาพประเภทน้ีได เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน 

สิทธิเสรีภาพสัมพัทธ หมายถึง สิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสให

มีการจํากัดสิทธิเสรีภาพน้ันได โดยกําหนดเงื่อนไว เชนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน 

รัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ ตางก็รับรองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล การกระทําใดที่ขัด

หรือแยงหรือลดทอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทําไดก็แตภายใตขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว

เทาน้ัน 
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ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปลี่ยนวิธีการรับรองและคุมครอง

จากเดิมที่รับรองและคุมครองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพเฉพาะที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทาน้ัน เปนวา 

นอกจากสิทธิและเสรีภาพสําคัญ ๆ ที่มีบทบัญญัติคุมครองไวเปนการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแลว การใด

ที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายหมาย บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําได 

และไดรับการคุมครอง ตามแนวมาตรา 5 ของคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของ

ฝรั่งเศสและหลักสากล (คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมรางรัฐธรรมนูญ, 2559 : 2) 

กําหนดหลักเกณฑการใชสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใหชัดเจนวา การใชสิทธิหรือเสรีภาพ 

ตอง ไมกระทบกระเทือนหรือเปนอันตรายตอความมั่นคงของประเทศ ไมกระทบกระเทือนหรือเปน

อันตรายตอความสงบเรียบรอยและประชาชน และ ไมละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึง

ไมใชสิทธิเสรีภาพกันอยางไมมีขอบเขต ไมคํานึงถึงสังคมและผูอื่น 

กําหนดใหรัฐจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนไดเฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวเทาน้ัน 

และกฎหมายที่จะตราข้ึนตองจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้ัน ถารัฐธรรมนูญกําหนดเงื่อนไขไว

เปนการเฉพาะ ก็ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดเทาน้ัน แตถารัฐธรรมไมไดกําหนดเงื่อนไขไว 

กฎหมายน้ัน ตองไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะ

กระทบกระเทือนตอศักด์ิความเปนมนุษยของบุคคลมิได (คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะ

กรรมรางรัฐธรรมนูญ 29, 2559 : 3) การตรากฎหมายน้ันกําหนดใหกฎหมายตองมีผลใชบังคับเปน

การทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง และ

ตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย 

รวมถึง การประกันสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานตามที่ไดรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเปนภาคี 

กลาวโดยสรุปสิทธิเสรีภาพปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ดังตอไปน้ี 

มาตรา 28 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

มาตรา 29 ความคุมครองที่จะไมถูกบังคับใชกฎหมายอาญายอนหลัง และความคุมครองจาก

ขอสันนิษฐานในคดีอาญาวาไมมีความผิด 

มาตรา 30 ความคุมครองที่จะไมถูกเกณฑแรงงาน 

มาตรา 31 เสรีภาพในการนับถือศาสนา นิกาย ลัทธิทางศาสนา และเสรีภาพในการปฏิบัติ

ตามพิธีกรรมความเช่ือของตน 

มาตรา 32 สิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และครอบครัว 

มาตรา 33 เสรีภาพในเคหสถาน 

มาตรา 34 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ

การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น รวมถึงความคุมครองเสรีภาพในทางวิชาการ 
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มาตรา 35 เสรีภาพในการเสนอขาวสารและแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพของ

สื่อมวลชน 

มาตรา 36 เสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกัน 

มาตรา 37 สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดกและการไดรับคาเวนคืน 

มาตรา 38 เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู 

มาตรา 39 คุมครองที่จะไมถูกเนรเทศหรือถูกหามมิใหเขามาในประเทศ 

มาตรา 40 เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

มาตรา 41 สิทธิของบุคคลและชุมชน ในอันที่จะรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร

สาธารณะในครอบครองของหนวยของรัฐ ในอันที่จะเสนอเรื่องราวรองทุกข รวมถึงในอันที่จะฟอง

หนวยงานของรัฐ 

มาตรา 42 เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชน หรือหมูคณะ

อื่น 

มาตรา 43 สิทธิของบุคคลและชุมชน ในอันที่จะอนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและของชาติ ในอันที่จะ

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ อยางสมดุล

และย่ังยืน ในอันที่จะเขาช่ือกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการหรืองดเวนการ

ดําเนินการ อันจะเปนประโยชนตอประชาชนหรือชุมชน และในการจัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน 

มาตรา 44 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

มาตรา 45 เสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 

มาตรา 46 ความคุมครองสิทธิในฐานะของผูบริโภค 

มาตรา 47 สิทธิรับบริการสาธารณสุขของรัฐ 

มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตร 

มาตรา 49 สิทธิในการตอตานการลมลางระบอบประชาธิปไตย 

จากที่แสดงขางตน จะเห็นไดวาปวงชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพในหลากหลากดาน ดังน้ัน

เพื่อที่จะใหมีผลใหสิทธิและเสรีภาพเปนจริงในทางปฏิบัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงมี

บทบัญญัติกําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักด์ิความเปนมนุษย สิทธิ 

เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล และบัญญัติหนาที่ของรัฐไวเปนการเจาะไวใน หมวด 5 หนาที่

ของรัฐ มาตรา 51-63 

แมวารัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิและเสรีภาพไว แตสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ

น้ัน บางประการรับรองไวโดยเด็ดขาดไมมีการจํากัด บางประการรับรองไวโดยอาจมีการจํากัดได  

 หนาท่ีของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

 มานิตย จุมปา (2541 : 52) ไดอธิบายไววา เมื่อรัฐธรรมนูญมีการบัญญัติกําหนดใหสิทธิ

เสรีภาพและปวงชนชาวไทยแลว ก็ยอมจะตองมีการกําหนดหนาที่แกปวงชนชาวไทยดวย ดังคํากลาว
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ที่วา “สังคมใดก็ตามที่มีการใหสิทธิเสรีภาพแกสมาชิกในสังคม ก็ยอมจะตองมีการกําหนดหนาที่แก

สมาชิกที่จะตองปฏิบัติตามดวย”  

 คําวา “สิทธิ” มีคําคูกันอยู คือ “หนาที่” ไมวาจะเรื่องใดๆ ก็ตาม เมื่อมี “สิทธิ” ก็ยอมมี 

“หนาที่” คูกันเสมอไป เชน บิดามารดามีสิทธิที่จะปกครองดูแลบุตรผูเยาวตลอดจนลงโทษไดตาม

สมควร แตในขณะเดียวกันกฎหมายก็กําหนดหนาที่ของบิดามารดาไววามีหนาที่ตองใหการอุปการะ

เลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรตามสมควร 

หยุด แสงอุทัย (2538 : 159) ไดสรุปไววา ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมี 2 สถานะ 

กลาวคือ ฐานะเปนผูปกครอง ในฐานะน้ีประชาชนเลือกผูแทนของตนมาปฏิบัติงานในสภาแทนตน 

และ ฐานะเปนผูอยูใตปกครอง ในฐานะน้ีรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนไดไปซึ่งสิทธิและเสรีภาพ 

แตในขณะเดียวกันก็ตองกําหนดใหมีหนาที่บางประการเปนของคูกันไปดวย เมื่อปวงชนชาวไทยมีสิทธิ

ไดรับประโยชนจากรัฐตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ก็ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอรัฐดวยเชนกัน  

สําหรับหนาที่ของปวงชนชาวไทย ไดบัญญัติไวในหมวด 4 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ที่วาดวยหนาที่ของปวงชนชาวไทย โดยบัญญัติไวในมาตรา 50 บัญญัติกําหนด

หนาที่ปวงชนชาวไทย ไว 10 ประการ ดังน้ี 

1.  พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.  ปองกันประเทศ พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของ

แผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.  ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

4.  เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

5.  รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6.  เคารพและไมละเมิดสทิธิและเสรีภาพของบคุคลอื่น และไมกระทําการใดที่อาจกอใหเกิด

ความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 

7.  ไปใชสิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของ

ประเทศเปนสําคัญ 

8.  รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 

9.  เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

10.  ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

จากที่กลาวถึงสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย จะเห็นไดวาปวงชนชาวไทยมีสิทธิและ

เสรีภาพในหลากหลากดาน ทั้งน้ีสิทธิและเสรีภาพจะเปนจริงเพียงใดก็ข้ึนอยูกับวารัฐซึ่งมีหนาที่ตอง

เอื้ออํานวยใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพน้ันเพียงใดดวย  
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หนาที่ของรฐัที่จะตองปฏบิัตเิพื่อตอบสนองตอสิทธเิสรีภาพของประชาชน 

 วิษณุ เครืองาม (2530 : 26) ไดกลาวในเรื่องหนาที่ของรัฐ ไวโดยสรุปดังน้ี รัฐมีหนาที่ 2 

ประการ คือ หนาที่กระทําการ หมายความวา ในกรณีที่บุคคลหรือชุมชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ประการใด รัฐตองมีหนาที่จัดการใหไดรับสิทธิน้ันสมตามที่กําหนดไว และหนาที่งดเวนกระทําการ 

หมายความวา ในกรณีที่บุคคลหรือชุมชนมีเสรีภาพในการกระทําการใด ยอมมีอิสระในการกระทําน้ัน 

รัฐมีหนาที่ที่จะงดเวนการกระทําการใด ๆ อันจะเปนการแทรกแซงเสรีภาพดังกลาว 

ดัง น้ันเพื่อที่จะใหมีผลใหสิทธิและเสรีภาพเปนจริงในทางปฏิบั ติ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย จึงมีบทบัญญัติกําหนดใหการใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึง

ศักด์ิความเปนมนุษย สิทธิ เสรภีาพและความเสมอภาคของบุคคล และบัญญัติหนาที่ของรัฐไวเปนการ

เฉพาะไว  

หมวด 5 หนาที่ของรัฐ (มาตรา 51-63) โดยรัฐมีหนาที่ทําใหสิทธิของประชาชนเปนสิ่งที่จับ

ตองได 

หนาที่ของรัฐ ประกอบดวย หนาที่พื้นฐาน และหนาในการทําใหสิทธิของประชาชนเปนสิ่งจับ

ตองได (คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, 2559 : 4) 

หนาที่พื้นฐาน รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ

แหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย ความมั่นคงแหงชาติ และความสงบเรียบรอยของ

ประชาชน และรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

หนาที่ในการทําใหสิทธิของประชาชนเปนสิ่งจับตองได รัฐตองดําเนินการหรือจัดใหมี

การศึกษากอนวัยเรียนสําหรับประชาชนอยางทั่วถึง และเมื่อถึงวันที่ตองไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

รองตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงโดยไมเรียกเก็บ

คาใชจาย และในการจัดการศึกษาทุกระดับช้ัน รัฐตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจใน

ชาติ และสามารถเช่ียวชาญไดตามความถนัดและศักยภาพของผูเรียนซึ่งแตกตางกนั 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 

รัฐตองจัดหรือดําเนินการใหมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนอยางทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน 

รัฐตองคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหเกิดประโยชนอยางย่ังยืน โดยตองสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมของประชาชน และ

หลักการกระจายอํานาจ 

รัฐตองระมัดระวังในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดผลกระทบตอประชาชน 

ชุมชน สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพนอยที่สุด กรณีเกิดผลกระทบรัฐตองเยียวยา

ความเดือดรอนหรือความเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรมและโดย

ไมชักชา และรัฐตองดําเนินการใหประชาชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ ที่อาจ



166    กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

กอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุข วิถีชีวิตหรือสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน หรือสิ่งแวดลอม ได

มีสวนรวม และตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของกัน 

รัฐตองเปดเผยขอมลูขาวสารของราชการที่มิใชขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือความลับ

ของทางราชการ และตองจัดใหประชาชนเขาถึงขอมูลดังกลาวโดยสะดวกตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐตองรักษาไวซึ่งคลื่นความถ่ีและสิทธิในวงโคจรของดาวเทียมอันเปนทรัพยากรของชาติ 

รัฐตองจัดใหมีมาตรการหรอืกลไกในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค และตองสงเสริมสนับสนุน

ใหมีการรวมตัวกันเพื่อคุมครองผูบริโภค 

รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด เพื่อใหฐานะการเงินการคลังของรัฐ มี

เสถียรภาพและมั่นคงอยางย่ังยืน 

รัฐตองใชมาตรการและกลไกเพื่อขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทุกรูปแบบ 

ทั้งน้ี ถารัฐ “ไมทําหนาที่” ดังกลาว ประชาชนสามารถฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง หรือ

จะไปรองคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ วาผูเกี่ยวของจงใจไมปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญ ได (คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, 2559 : 6) 

  แนวนโยบายแหงรัฐ : แนวทางใหรัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการ

บริหารราชการแผนดิน 

 มานิตย จุมปา (2541 : 56) ไดอธิบายแนวนโยบายแหงรัฐไววา แนวนโยบายแหงรัฐมี

ประโยชนตอรัฐบาลที่บริหารประเทศ 2 ประการ คือ ประการแรก เปนแนวทางสําหรับการตรา

กฎหมาย และประการที่สอง เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังน้ัน 

แนวนโยบายแหงรัฐจึงเปนหลักการ (Principles) ตางไปจากนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลทุกรัฐบาล

ตองจัดทําซึ่งเปนตัวนโยบาย (Policy) แนวนโยบายแหงรัฐเปนการบัญญัติหลักการที่เปนกลาง ที่แต

ละรัฐบาลสามารถนําไปปฏิบัติได  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐไว 

ที่สําคัญดังตอไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 17-20) 

1.  รัฐพึงจัดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เปนแนวทางเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง

ย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  รัฐพึงสงเสรมิสมัพันธไมตรกีับนานาประเทศ โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอ

กัน และไมแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ใหความรวมมือกับองคการระหวางประเทศและ

คุมครองผลประโยชนของชาติและคนไทยในตางประเทศ 

3.  รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น 

4.  รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมีประสิทธิภาพ เปน

ธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว และไม

เสียคาใชจายสูงเกินสมควร 
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5.  รัฐพึงจัดใหมีและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศิลป

วิทยาการแขนงตาง ๆ ใหเกิดความรู การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข็มแข็งของสังคมและ

เสริมสรางความสามารถของคนในชาติ 

6.  รัฐพึงสงเสริมและใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหมีสิทธิดํารงชีวิตใน

สังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตด้ังเดิมตามความสมัครใจไดอยางสงบสุข ไมถูกรบกวน 

7.  รัฐพึงเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวอันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ

สังคม รวมตลอดทั้งสงเสริมและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ

มีจิตใจที่เขมแข็ง 

8.  รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรนํ้า และพลังงาน โดยมีการวางแผนการใช จัด

ใหมีการวางผังเมือง จัดใหมีมาตรการกระจายการถือครองที่ดิน จัดใหมีทรัพยากรนํ้าที่มีคุณภาพและ

เพียงพอ รวมถึงสงเสริมการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางคุมคา และพัฒนาอยางย่ังยืน 

9.  รัฐพึงจัดใหมีมาตรการหรือกลไกที่ชวยใหเกษตรกรประกอบเกษตรกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง 

10.  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการทํางานโดยเหมาะสมกับศักยภาพและ

วัย และพึงคุมครองผูใชแรงงานใหไดรับความปลอดภัยในการทํางาน โดยไดรับสวัสดิการ รายได และ

สิทธิประโยชนอื่นที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ 

11.  รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจใหประชาชนมีโอกาสไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจไปพรอมกันอยางทั่วถึง เปนธรรม และย่ังยืน และรัฐตองไมประกอบกิจการที่เปนลักษณะ

เปนการแขงขันกับเอกชน 

12.  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดิน ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐให

เปนไปตามระบบคุณธรรม 

13.  รัฐพึงใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความ

จําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือที่เปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีที่

ไมจําเปนอยางรวดเร็ว เพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชน 

14.  รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

สถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรบัญญัติไวใน มาตรา 3 วา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาว

ไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนพระประมุขทรงใชอํานาจน้ัน ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี 
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รัฐสภา : อํานาจฝายนิติบัญญัติ 

คําวา รัฐสภา น้ัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (2556 : 987) ได

ใหคํานิยามไววา รัฐสภา หมายถึง องคการนิติบัญญัติ ทําหนาที่บัญญัติกฎหมาย ประกอบดวยวุฒิสภา

และสภาผูแทนราษฎร  

มานิตย จุมปา (2559 : 56-57) ไดอธิบายถึงอํานาจฝายนิติบัญญัติไว วา รัฐสภาเปนองคกรที่

ใชอํานาจนิติบัญญัติ มีหนาที่ออกกฎหมายใชบังคับในประเทศ โครงสรางของรัฐสภา อาจ

ประกอบดวยสภาเพียงสภาเดียว หรือสองสภาก็ได แลวแตรัฐธรรมนูญของแตละประเทศจะกําหนด 

คําวา “สภาเดียว” คือ สมาชิกสภามีฝายเดียวหรือประเภทเดียว ประชุมพรอมกันในเวลาและสถานที่

เดียวกัน มีอํานาจหนาที่อยางเดียวกัน มีที่มาอยางเดียวกัน สวนคําวา “สองสภา” คือ สมาชิกแบง

ออกเปนสองฝายหรือสองประเภท ประชุมแยกกันคนละเวลาและสถานที่ มีอํานาจหนาที่มากนอย

ตางกัน แตอาจมีกรณีที่สภาทั้งสองประชุมรวมกันได  

จุมพล หนิมพานิช (2551 : 87) ไดกลาวไววา รัฐสภามีความหมายมากกวาองคการหรือ

สถาบันซึ่งเปนผูใชอํานาจนิติบัญญัติ เพราะรัฐสภายังมีหนาที่ในการควบคุมดูแลและประสานงาน

เกี่ยวกับกิจการของรัฐบาล และยังตองทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนอีกดวย ในแงดังกลาวในทาง

ทฤษฎี โดยเฉพาะในกรณีของรัฐสภาแบบอังกฤษ (รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา) จึง

ถือวารัฐสภาเปนสถาบันทางการเมืองที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง มีอํานาจทั้งการออกกฎหมาย

และอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 7 รัฐสภา (มาตรา 79-157) 

มีหลักการสําคัญประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 20) อํานาจ

หนาที่ของรัฐสภา และการประชุมรวมกันของรัฐสภา และไดกําหนดโครงสรางของรัฐสภาให

ประกอบดวยสองสภา คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยรัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน 

ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดขอหามไวไมใหบุคคลเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกัน ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธาน

วุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวาหน่ึง

ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตน

เปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหน่ึงแหงสภาน้ันสิ้นสุดลง 

องคประกอบสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 500 คน กลาวคือ สมาชิกซึ่งมา

จากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวน 350 คน และ สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายช่ือของพรรค

การเมืองจํานวน 150 คน 

วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบแบงเขตเลือกต้ังใหใชวิธีลงคะแนนโดยตรงและ

ลับ มีวาระ 4 ป โดยใหแตละเขตเลือกต้ังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละหน่ึงคน และผูมีสิทธิ

เลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังไดคนละหน่ึงคะแนน กาบัตรเดียว โดยจะนับคะแนนไปคํานวณ

จัดสรรสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ตอไป 
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บุคคลผูมีสิทธิเลือกต้ัง ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี  กลาวคือมีสัญชาติไทย มีอายุไมตํ่ากวา 18 

ปในวันเลือกต้ัง และ มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน นับถึง

วันเลือกต้ัง 

บุคคลผูมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ีในวันเลือกต้ัง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

กลาวคือ เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีน้ัน

จะถึงที่สุดหรือไม ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย และ วิกลจริต

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มี

อายุไมตํ่ากวา 25 ปนับถึงวันเลือกต้ัง และเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียง

พรรคเดียว  

ผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ ติด

ยาเสพติดใหโทษ เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต เปนเจาของหรือผูถือหุนใน

กิจการหนังสือพมิพหรือสือ่มวลชนใด ๆ  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมใิหใชสิทธิเลือกต้ัง อยูระหวาง

ถูกระงับสิทธิรับเลือกต้ังช่ัวคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามคําพิพากษาหรือตามคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตองคําพิพากษาใหจําคุกหรือถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล เคยไดรับ

โทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกต้ัง เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวง

ราชการ เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สดุใหทรพัยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยเพิ่มข้ึนผิดปกติ เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ราชการ หรือตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวย

ความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิ

ชอบ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม

กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในฐานเปนผูผลิต 

นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ

มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ  ปฏิบัติหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนในดานตาง ๆ 

เพื่อรักษาและดูแลผลประโยชนของสวนรวม ตามรัฐธรรมนูญ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1.  ปหน่ึงมีประชุม 2 สมัย สมัยละไมนอยกวา 120 วัน 

2.  พิจารณารางกฎหมาย หนาที่จัดทํากฎหมาย กลาวคือ มีหนาที่ในการออก แกไข 

เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกพระราชบัญญัติ ตลอดจนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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3.  ควบคุมการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย กลาวคือการดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่แถลงไวตอรัฐสภา 

4.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 1 ใน 5 สามารถเสนอญัตติอภิปรายไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะได 

5.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 1 ใน 10 สามารถเสนอญัตติเพื่อขอใหเปดอภิปราย

ทั่วไปโดยไมมีการลงมติได 

นอกจากจะมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแลว สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังมี

หนาที่ที่เกิดจากธรรมเนียมและประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา ที่สําคัญ เชน มหีนาที่รับฟงความคิดเหน็

ของประชาชนเพื่อที่จะเปนแหลงสะทอนถึงความทุกขยากของประชาชนใหฝายบริหารและฝายตาง ๆ 

ไดรับรูและดําเนินการแกไขใหถูกตอง มีหนาที่สนใจและติดตามขาวสารเกี่ยวกับความเดือดรอนของ

ประชาชนทั่วประเทศ และตองใหความรวมมือในการหาแนวทางแกปญหาดังกลาว และเปนตัวอยางที่

ดีในดานความประพฤติ คานิยม และการปฏิบัติตนเพื่อใหเกิดความศรัทธาอันดีงามตอประชาชน 

จุมพล หนิมพานิช (2551 : 95) ไดกลาวถึงวุฒิสภาของประเทศไทยไว สรุปไดวา นับแต

ประเทศไทยสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 แรกเริ่มคณะผู

เปลี่ยนแปลงการปกครองจัดรูปการปกครองในรูปสภาเดียว แตติดขัดในเรื่องความรู ความชํานาญใน

การปกครองประเทศ การจัดใหมีวุฒิสภาในระยะหน่ึงก็เพื่อใหมาเปนพี่เลี้ยงของสภาผูแทนราษฎร 

โดยจะแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ รัฐธรรมนูญมักจะกําหนดใหมาจากการแตงต้ังโดย

นายกรัฐมนตรีเพราะตองการใหฝายบริหารเขมแข็ง โดยคัดสรรจากผูที่มีความรูความชํานาญในดาน

ตาง ๆ ทั้งที่เปนขาราชการและไมเปนขาราชการ ตอมา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ไดปรับเปลี่ยนวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยกําหนดใหมาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงจากประชาชนเชนเดียวกับสภาผูแทนราษฎร 

อยางไรก็ตาม แมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา จากการแตงต้ังเปนการ

เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน การเลือกต้ังโดยตรงน้ีทําใหสมาชิกวุฒิสภาตองอิงกับระบบเมือง

การเมืองเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกต้ัง ทั้งรัฐธรรมนูญไดใหอํานาจในการถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองดวย จึงมีความพยายามจากฝายการเมืองที่จะเขาครอบงําสมาชิกวุฒิสภา ตอมา

แมจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาโดยใชระบบผสม กลาวคือ มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน

สวนหน่ึง กับการสรรหาอีกสวนหน่ึง ก็เกิดปญหาใหมข้ึน คือการเลือกต้ังยังอิงกับระบบการเมือง สวน

การสรรหาน้ันขาดความยึดโยงกับประชาชน (คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญ, 2559 : 14) ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการไดมาใหม โดยใหมาจากการเลือกกันเองของ

ประชาชนพลเมืองผูมีความรู ความเช่ียวชาญ จากทุกภาคสวนที่หลากหลายของสังคม พัฒนาจากการ

เปนสภาพี่เลี้ยงสูการเปนสภาเติมเต็ม โดยจะชวยพิจารณารางกฎหมายที่ผานการพิจารณาของสภา

ผูแทนราษฎรใหรอบดาน 
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นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังกําหนดใหมีวุฒิสภาซึ่ง

ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 200 คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู ความ

เช่ียวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานดานตาง ๆ 

ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะที่ทําใหประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับ

เลือกทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได 

คุณสมบัติที่สมาชิกวุฒิสภาตองม ีกลาวคือ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมตํ่ากวา 40 ป 

ในวันสมัครรับเลือก มีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ หรือทํางานในดานตางๆ ที่สมัคร ไม

นอยกวา 10 ป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 98 มาตรา 109 มีวาระ 5 ป มาตรา 113 ตองไม

ฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของพรรคการเมืองใดๆ มีสถานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทยเชนเดียวกับ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่ชวยพิจารณารางกฎหมายทีผ่านการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรให

รอบดาน และใหความเห็นชอบการต้ังต้ังผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามบทบัญญัติในหมวด 

องคกรอิสระ 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา เพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริง หรือช้ีแจงปญหา

สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน โดยไมมีการลงมติ 

อํานาจหนาท่ีของรัฐสภา  

ในการประชุมรวมกันของรฐัสภาและบทบญัญติัที่ใชแกสภาทั้ง 2 ในรัฐธรรมนูญใหม โดยสรุป 

วา รัฐสภามีอํานาจในการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 

2560 : 37) 

1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

2.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

3.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

5.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

6.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

7.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

8.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

9.  พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง 

10.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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การประชุมรวมกันของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ในกรณีตอไปน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 

2560 : 45) 

1.  การใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

2.  การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภา 

3.  การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระ

พุทธศักราช 2467 

4.  การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ 

5.  การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุม 

6.  การเปดประชุมรัฐสภา 

7.  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 

8.  การปรึกษารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติใหม 

9.  การพิจารณาใหความเห็นชอบ 

10.  การเปดอภิปรายทั่วไป 

11.  การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

12.  การแถลงนโยบายตาม 

13.  การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม 

14.  การรับฟงคําช้ีแจงและใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา 

15.  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 

ในที่ประชุม สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ

ออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผูน้ัน

ในทางใด ๆ มิได 

ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับกุม คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกรัฐสภาไปทําการ

สอบสวนในฐานะที่เปนผูตองหาในคดีอาญา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูน้ันเปนสมาชิก หรือ

เปนการจับในขณะทําผิด 

ชัยวัฒน มานศรีสุข (2559 : 2) กลาวสรุปไววา รัฐสภาเปนสถาบันทางการเมืองสําคัญที่มี

ประวัติศาสตรยาวนาน มีรูปแบบหลักแบงเปนสภาเดียวและสภาคู และมีอํานาจหนาที่ทั้งดานนิติ

บัญญัติ ดานที่เกี่ยวของกับฝายบริหาร และดานอื่นๆ ในฐานะที่เปนผูแทนของประชาชน ซึ่งรัฐสภา

ไทยต้ังแตภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีทั้งรูปแบบที่เปนระบบสภาเดียวและ

ระบบสภาคู การทําหนาที่ของรัฐสภาแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา 

กลาวโดยสรุป สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา รวมกันเรียกวา รัฐสภา เปนองคกรทางนิติ

บัญญัติ มีสถานะเปนตัวแทนของปวงชนชาวไทย มีอํานาจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ โดยสรุปคือ 

อํานาจในการตรากฎหมาย กลาวคือมีอํานาจในการออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติทั่วไป ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติตาง ๆ อํานาจในการควบคุม
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การบริหารราชการแผนดิน กลาวคือมีอํานาจหนาที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยสอดสอง

ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เชน การต้ังกระทูถาม การขอ

เปดอภิปรายทั่วไปเพื่อไมไววางใจรัฐมนตรี และการใหความเห็นชอบ กลาวคือมีอํานาจในการ

พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรี : อํานาจบริหาร 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 550) และ มานิตย จุมปา (2541 : 93) ไดอธิบายถึงอํานาจบริหารไว

สรุปไดวา คณะรัฐมนตรี หมายถึง คณะบุคคลผูทําหนาที่บริหารหรือปกครองประเทศ คณะรัฐมนตรี

เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางกวางขวาง ภารกิจสําคัญของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่

เปนฝายบริหารก็คือการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  

คณะรัฐมนตรี มีความสําคัญทั้งในทางกฎหมาย ในทางการเมือง และในทางอํานาจ กลาวคือ 

ในทางกฎหมาย เปนองคกรฝายบริหารที่มีหนาที่บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ในทางการเมือง 

เปนสัญลักษณแหงอํานาจทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ ในทางอํานาจ มี

กฎหมายตาง ๆ ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีมาก อีกทั้งคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศ

ดวย  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดจํานวนไวไมเกิน 36 คน โดย 

พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบตามมาตรา 

159 ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีวาระดํารงตําแหนง

รวมกันแลวเกิน 8 ป ไมได 

รัฐมนตรี ตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมตํ่าวา 35 ป สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

98 

คณะรัฐมนตรีตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาซึ่งตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบาย

แหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองช้ีแจงแหลงที่มาของรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนิน

นโยบาย โดยไมมีการลงมติความไววางใจ  

รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา 

แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได

แถลงไวตอรัฐสภา และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

1.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปดเผย และมีความรอบคอบ 

2.  ใชจายเงินแผนดินตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด 

3.  ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ 

4.  สรางเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางผาสุก 
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ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชแผนดิน จะขอใหประธานรัฐสภาเปดอภิปราย

ทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ ก็ได 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรี อาจจัดใหมีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด ๆ อัน

มิใชเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล ได ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 

อํานาจในการออกพระราชกําหนด ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของ

ประเทศ และความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

ในกรณีที่เห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังเชนพระราชบัญญัติ 

อํานาจในการออกพระราชกําหนด ในกรณีมีความจําเปนเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่ง

ตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับ เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน 

มีหนาที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ บทกฎหมาย พระราชหัตเลขา และพระบรม

ราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผนดิน 

วรวลัญช โรจนพล (2559 : 5) กลาวสรุปไววา รัฐบาลเปนสถาบันทางการเมืองที่ทําหนาที่

ปกครอง เปนผูใชอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจรัฐ ในรัฐสมัยใหม หมายถึง สถาบันทางการเมืองที่ทํา

หนาที่เปนฝายบริหาร ซึ่งแนวคิดที่สําคัญในการอธิบายที่มา ฐานะ และอํานาจของรัฐบาล คือ แนวคิด

สัญญาประชาคม 

ศาล : อํานาจตุลาการ 

มานิตย จุมปา (2559 : 60) ไดกลาวถึงอํานาจตุลาการไววา ศาลเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลา

การ โดยมีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งอํานาจหนาที่ของศาลน้ีกระทบกระเทือนตอสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ดังน้ัน เพื่อใหศาลทําหนาที่ไดดีที่สุด ผูพิพากษาของศาลจะตองมีหลักประกัน

ในความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ไมวาจะเปนจากฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือฝาย

ตุลาการดวยกันเอง  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดบัญญัติคุมครองความเปนอิสระและ

การปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

1.  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาล ซึ่งตองดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย มีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 

2.  บรรดาศาลทั้งหลายจะต้ังข้ึนไดแตโดยพระราชบัญญัติ แตจะต้ังศาลข้ึนใหมเพื่อพิจารณา

คดีใดคดีหน่ึงโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู จะกระทํามิได 

3.  องคพระประมุขทรงแตงต้ังและใหผูพิพากษาและตุลาการพนจากตําแหนง 

รัฐธรรมนูญฯ ไดมีการจัดระบบศาลใหม โดยแยกศาลรัฐธรรมนูญแยกออกไป คงไวในหมวดน้ี 

เพียง 3 ประเภท ประกอบดวย ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร แตละศาลมีอํานาจ

พิจารณาคดีแตกตางกันไป ดังน้ี 
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ศาลยุติธรรม มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

บัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา 

และการบริหารงานบุคคลตองมีความเปนอิสระ และดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรม 

ศาลปกครอง มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองมาจากการใชอํานาจทาง

ปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง มี 2 ช้ันศาล กลาวคือ ศาล

ปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันตน และการบริหารงานบุคคลตองมีความเปนอิสระ และ

ดําเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ศาลทหาร มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ที่ผูกระทําความผิดเปนบุคคลซึ่งอยูในอํานาจ

ศาลทหาร และคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญฯ แยกบทบัญญัติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไวตางหากในหมวด 11 (มาตรา 200) 

ประกอบดวยตุลาการ 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง จากศาลฎีกา 3 คน ศาลปกครอง 2 คน 

ศาสตราจารยสาขานิติศาสตร 1 คน ศาสตราจารยสาขารัฐศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร 1 คน และผูมี

ประสบการณในการบริหารราชการแผนดินระดับอธิบดีข้ึนไป 2 คน โดยความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา ดํารงตําแหนงได

เพียงวาระเดียว (7 ป) มีหนาที่ ดังน้ี วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย หรือรางกฎหมาย 

วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกร

อิสระ รวมทั้ง หนาที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน มาตรา 213 วินิจฉัยวาบุคคล

ใดถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุมครองไวหรือไม 

องคคณะในการน่ังพิจารณาและในการทําคําวินิจฉัยตองประกอบดวยตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญไมนอยกวา 7 คน ใหถือเสียงขางมาก โดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มี

ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ 

องคกรอิสระ 

 กอนป พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญไทยไมมีองคอิสระมากอน แตในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหมีองคกรอิสระข้ึน และ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็มีการรับรองความมีอยูและหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระ

สืบมา  กลาวไดว า  อ งคกรอิสระ เกิด ข้ึนและดําร งอยู ตามความต องการของประชาชน 

(คณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ, 2559 : 21-22) ซึ่งองคกรอิสระ

เปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนใหมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่เพื่อดําเนินการหรือตรวจสอบการใชอํานาจ

รัฐใหเปนไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจขององคกร

อิสระ ตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง ในการใชดุลพินิจ 
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รัฐธรรมนูญ หมวด 12 กําหนดใหมีองคกรอิสระ ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน คุณสมบัติทั่วไปที่ตองมี คือ มีอายุไมตํ่าวา 45 ป แตไมเกิน 

70 ป มีคุณสมบัติตามมาตรา 201 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 202 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2560 : 62) 

ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระรวมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมข้ึนใชบังคับแกตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญและผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหองคกรอิสระรวมมือและชวยเหลือกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ

ปฏิบัติหนาที่ของแตและองคกร 

 คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประกอบดวยกรรมการ 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จาก

การสรรหา 5 คน และจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญศาลฎีกา 2 คน วาระการดํารงตําแหนง 7 ป 

วาระเดียว มีหนาที่และอํานาจ จัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการเลือกสมาชิก

วุฒิสภา การเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน และการออกเสียงประชามติ ใหเปนไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม จัดหรอืดําเนินการใหมีการจัดการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยชอบดวย

กฎหมาย และดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองใหเปนไปตามกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 

2560 : 63-66) 

 ผูตรวจการแผนดิน 

มีจํานวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการ

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป วาระเดียว มีหนาที่และอํานาจ 

เสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือ

คําสั่งใด ๆ แสวงหาขอเท็จจริงกรณีมีผูไดรับความเดือนรอนหรือไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือนอกเหนือหนาที่และอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่

ของรัฐ เสนอเรื่องตอศาลรฐัธรรมนูญ เมื่อเห็นวาบทบัญญติัแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ และ เสนอตอศาลปกครอง เมื่อเห็นวากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงาน

ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2560 : 66-67) 

 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา วาระการดํารงตําแหนง 7 ป วาระเดียว มี

หนาที่และอํานาจ ไตสวนและมีความเห็นกรณีมีการกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอสิระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน เจาหนาที่ของรัฐ ผูใดมี
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พฤติการณร่ํารวยผิดปกติ ทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 67-70) 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา วาระในการดํารงตําแหนง 7 ป เพียงวาระ

เดียว มีหนาที่และอํานาจ วางนโยบายการและกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน และ

กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมถึง ให

คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และวินิจฉัย

อุทธรณของหนวยงานของรัฐที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน โดย ใหมีผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินคนหน่ึงซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยไดรับการเสนอ

ช่ือจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 70-72) 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภาจากผูซึ่งไดรับการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป เพียงวาระเดียว มีหนาที่และอํานาจ

ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไมลาชา และ

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม ตอหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ จัดทํา

รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

เพื่อดําเนินการปองกันแกไขและเยียวยาตอไป (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 72-73) 

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญู 

 รัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใชในชวงเวลาหน่ึง เมื่อกาลเวลาผานไปอาจทําใหไมสอดคลองกับ

สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน จึงเปนปกติธรรมดา

ที่รัฐธรรมนูญยอมสามารถแกไขเพิ่มเติมไดเพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและ

ความตองการของประชาชน 

กาญจนารัตน ลีวิโรจน (2544 : 39) ไดอธิบายไววา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงถอยคําบทบญัญัติหรือเน้ือหาแหงรัฐธรรมนูญ ไมวาโดยแกไขบทบัญญัติหรือเน้ือหาที่

ปรากฏอยูแลว หรือเปนการเพิ่มเติมบทบัญญัติหรือเน้ือหาที่ไมไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญมากอน  

วิษณุ เครอืงาม (2530 : 733) ไดกลาวสรุปไววา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ไมวาโดยการแกไขถอยคําหรือขอความเดิมที่มีอยูแลว หรือโดยเพิ่มเติม

ขอความใหมเขาไป 

เมื่อรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทําใหบทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ

ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติน้ันเปนอันบังคับใชไมได รวมถึงไดกําหนดโครงสราง 

กลไกพื้นฐานเกี่ยวกับองคกรหรือสถาบันทางการเมืองของประเทศ และคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
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ประชาชน ซึ่งเปนหัวใจหลักของการปกครองดวย ดังน้ันการแกไขเพิ่มเติมจึงบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

แตกตางจากการแกไขเพิ่มเติมของกฎหมายทั่วไป กลาวคือมีบัญญัติไวเปนหมวดวาดวยการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอีกหมวดหน่ึง โดยกําหนดเกี่ยวกับ ผูมีสิทธิเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติม 

หลักการการขอแกไขเพิ่มเติม ผูพิจารณาขอแกไขเพิ่มเติม การออกเสียงลงคะแนน เปนตน ซึ่ง

รัฐธรรมนูญแตละฉบับอาจมีการกําหนดเงื่อนไขที่แตกตางกันไป 

ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติไวในหมวด 15 มาตรา 

255-256 มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : 75-76) 

1.  การแกไขเพิ่มรัฐธรรมนูญที่เปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได 

2.  ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 หรือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา จํานวนไมนอยกวา 

1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหา

หมื่นคน 

3.  ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอรัฐสภา และให

รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หน่ึงข้ันรับหลักการใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย

เปดเผย ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

ทั้งสองสภา ซึ่งในจํานวนน้ันตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

5.  การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากเปน

ประมาณ 

6.  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามข้ันสุดทาย ใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดย

เปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเหน็ชอบดวย มากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

ทั้งสองสภา โดยตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

ประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร เห็นชอบดวยไมนอยกวารอยละย่ีสิบของทุกพรรค

การเมืองดังกลาวรวมกัน และตองมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด เทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

7.  การประกาศใช รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ให

รอไว 15 วัน แลวใหนายกรัฐมนตรีนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระ

ปรมาภิไธยและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใชบังคับเปนกฎหมายได 



รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    179 

สรุป 

 กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนรัฐธรรมนูญลําดับที่ 

20 ที่ไดประกาศใชในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย สาระสําคัญอยูในหมวดทั่วไป คือ 

ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุข ทรงใชอํานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง 

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทําน้ัน เปนอันใชบังคับมิได 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติกําหนดองคกรที่เปน

สถาบันทางการเมืองที่ประกอบดวย รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยรัฐสภาใหใชระบบ 2 สภา 

คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 

500 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต 350 คน และมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง 150 

คน วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมี

ความรูความเช่ียวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชนรวมกัน หรือทํางาน หรือเคย

ทํางานดานตางๆ ที่หลากหลายของสังคม ในการแบงกลุมตองแบงในลักษณะที่ทําใหประชาชนซึ่งมี

สิทธิสมัครรับทุกคนสามารถอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได 

คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไมเกิน 35 คน นายกรัฐมนตรี

ตองแตงต้ังจากบุคคลซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบ ซึ่งเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือที่พรรค

การเมืองแจงไวตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง กอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ัง มติของสภา

ผูแทนราษฎรที่เห็นชอบการแตงต้ังบุคคลใดใหเปนนายกรัฐมนตรีตองกระทําโดยการลงคะแนนโดย

เปดเผย และมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

หมวดวาดวยศาลมี 3 ศาล คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร โดยแยกศาล

รัฐธรรมนูญไปบัญญัติแยกไวอีกหมวดหน่ึงตางหาก โดยวางหลักประกันความเปนอิสระใหผูพิพากษา

และตุลาการยอมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายใหเปนไปโดย

รวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง ใหแตละศาลยกเวนศาลทหาร มีหนวยงานที่รับผิดชอบ

งานธุรการที่มีความเปนอิสระในการบรหิารงานบคุคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น และให

ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเปนการเฉพาะ ตามความเหมาะสมที่

กฎหมายบัญญัติ 

รัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใชในชวงเวลาหน่ึง เมื่อกาลเวลาผานไปอาจทําใหไมสอดคลองกับ

สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน จึงเปนปกติธรรมดา

ที่รัฐธรรมนูญยอมสามารถแกไขเพิ่มเติมไดเพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณและ

ความตองการของประชาชน 
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องคกรอิสระมี 5 องคกร ประกอบดวย คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1 จงอธิบายความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2 จงอธิบายถึงสาระและความสําคัญของบททั่วไปของรัฐธรรมนูญ 

3 จงอธิบายเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 

4 จงอธิบายหนาที่ทีป่ระชาชนชาวไทยถึงปฏิบัติตามบทบญัญติัแหงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

5 จงอธิบายสาระสําคัญของรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

6 จงอธิบายสาระสําคัญของรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

7 จงอธิบายลักษณะความแตกตางของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กับฉบบั พ.ศ. 2540  
8 จงอธิบายแนวนโยบายและหนาที่แหงรัฐที่รัฐบาลตองดําเนินการตามบทบญัญัติแหง

รัฐธรรมนูญ 

9 จงอธิบายความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบญัญัติกบัอํานาจบรหิาร ตามบทบญัญัติแหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
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สถาบันทางการเมือง 

 สถาบันการเมือง (Political institution) เปนสิ่งสําคัญและปรากฏอยูในทุกระบอบและทุก

ระบบการเมือง เพราะสถาบันการเมืองเปนสิ่งที่แปรเปลี่ยนปจจัยนําเขาทางการเมืองมาเปนผลผลิต

ทางการเมือง และการตัดสินใจของสถาบันทางการเมืองจะสงผลผูกพันตอสังคมทั้งระบบ โดยปกติ

สถาบันการเมืองถือเปนสวนยอยที่สําคัญของระบบการเมือง และถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่ใช

เปนตัวช้ีวัดถึงระดับการพัฒนาทางการเมือง กลาวคือ ในสังคมที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองอยูใน

ระดับสูง จะมีสถาบันทางการเมืองที่หลากหลาย และทําหนาที่เฉพาะดานมากกวาสถาบันทาง

การเมืองในสังคมที่มีระดับการพัฒนาการทางการเมืองที่ตํ่ากวา 

สถาบันทางการเมือง คือ สถาบันที่มีความสัมพันธกับการปกครองของรัฐโดยตรง เชน 

รัฐธรรมนูญ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน กลาวคือ แบบแผนทางการเมืองที่ถูกสรางข้ึนมาภายในระบบการเมืองหรือกิจกรรมที่

เกิดข้ึนในลักษณะของการสรางพฤติกรรมทางการเมอืง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 

เพื่อกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม โดยมีโครงสรางและองคการทางการเมืองกําหนด

รูปแบบและวิธีในการปฏิบัติหรือกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งทําหนาที่ในการพิจารณาและตัดสินใจ

ในกิจกรรมทางการเมืองเหลาน้ัน เพื่อเปนหลักประกันถึงเสถียรภาพของระบบการเมืองน้ันที่ดํารงอยู

ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

ในบทน้ีจะกลาวถึง ความหมายของสถาบันการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันนิติ

บัญญัติ สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความหมายของสถาบันการเมือง 

 สถาบันมีความหมายที่แบงเปน 2 นัย คือ สถาบันทางรูปธรรม คือ องคการหรือสมาคม และ

สถาบันทางนามธรรม คือ ระเบียบหรือระบบที่ปฏิบัติในสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงเปนแบบอยาง

พฤติกรรมที่กอต้ังข้ึนถือปฏิบัติสืบตอกันมาและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม ในสังคมจะมีสถาบัน

เกิดข้ึน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมือง สถาบันทางการเมือง คือ 

สถาบันที่มีความสัมพันธกับการปกครองของรัฐโดยตรง เชน รัฐธรรมนูญ สถาบันฝายนิติบัญญัติ 

สถาบันฝายบริหาร สถาบันตุลาการ พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งนักวิชาการไดให

ความหมายของสถาบันทางการเมืองไวหลากหลาย ดังน้ี 

อานนท อาภาภิรม (2545 : 56) กลาวถึงความหมายของสถาบันทางการเมืองวา หมายถึง 

แบบอยางของการคิด การกระทําในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาระเบียบ ความสงบ การบรรลุเปาหมาย

ของสังคมรวมกันและการตัดสินใจรวมกัน สถาบันทางการเมืองเปนสถาบันที่ครอบคลุมต้ังแตเรื่อง
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ผูปกครองหรือผูมีอํานาจในสังคม รวมทั้งการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผูนํา การเลือกต้ัง 

ลัทธิการเมืองตางๆ และอุดมการณทางการเมือง เปนตน 

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 130) กลาววา สถาบันทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรม

หรือการกระทําทางการเมอืง ซึ่งถูกสรางวางระเบยีบกฎเกณฑ บรรทัดฐานและกระบวนการตางๆ โดย

มีโครงสรางและองคการทางการเมืองที่กําหนดรูปแบบวิธีการในการประพฤติปฏิบัติ หรือกระทําการ

ทางการเมือง และมีปฏิสัมพันธหรือการกระที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม 

กิตติวัฒน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554 : 39) สรุปไววา สถาบันการเมือง หมายถึง แบบแผนที่

ถูกสรางข้ึนมาหรือดํารงไวซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งอาจเปนหรือไมเปนทางการก็ได มีหนาที่ใน

การสรางความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสังคม ยุติปญหาความขัดแยงทางการเมือง และเปน

หลักประกันถึงเสถียรภาพของระบบการเมืองที่จะสามารถดําเนินกิจกรรมและดํารงอยูไดภายใต

สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 328) ไดกลาวไววา สถาบันการเมือง เปนสถาบันตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ กลาวคือ เปนองคกรและกฎเกณฑทั้งหลายที่เกี่ยวกับอํานาจภายในรัฐ อันไดแก อํานาจ

มหาชนระดับชาติ อันไดแก รัฐสภา (อํานาจนิติบัญญัติ) และองคกรปกครองสวนกลาง (ฝายบริหาร) 

รวมถึงสถาบันตุลการที่เปนสถาบันที่สําคัญอีกสถาบันหน่ึงภายในรัฐที่ผูกพันลึกซึ้งกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

Roy (1955 : 24) กลาววา สถาบันทางการเมือง คือ องคกรของชุมชนทางการเมืองที่มี

ลักษณะเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได โดยจะทําหนาที่ในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับ

กิจกรรมทางการเมือง 

Eisenstadt (1965 : 44) สรุปวา เมื่อมองสถาบันทางการเมืองในแงกิจกรรม โดยเนน

พิจารณาไปที่กิจกรรมของสถาบันทางการเมืองวามีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเชนไร ฉะน้ัน สถาบัน

ทางการเมืองจึงหมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําที่มุงจะรักษาเสถียรภาพของความเปนองคกรของ

สถาบันทางการเมืองไว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกลุมสังคมหรือชุมชนทางการเมืองที่สถาบันทาง

การเมืองน้ันดํารงอยู 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 128) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของสถาบันการเมืองไววา จาก

ความหมายของสถาบันทางการเมือง จะพบวามีลักษณะที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ 

1.  มีแบบแผน หมายถึง มีแบบแผนในการจัดต้ังและยอมรบัในกิจกรรมทั้งหลายขององคกร 

รวมถึงกฎเกณฑบรรทัดฐานและกระบวนการตางๆ  

2.  มีโครงสรางและองคกรทางการเมือง ที่กําหนดรูปแบบและวิธีการในการประพฤติปฏิบัติ

กิจกรรมทางการเมือง  

3.  มีปฏิสัมพันธหรือการกระทาํที่เกีย่วกับกิจกรรมทางการเมือง หรือการมีสวนรวมทางการ

เมืองของบุคคล กลุมสมาคม หรือทั้งสังคมโดยรวม 
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Samuel (1968 : 12-21) ไดนําเสนอปจจัยที่จะสรางเสถียรภาพแกสถาบันทางการเมืองไว 

สรุปไดดังน้ี สถาบันการเมืองเปนความสัมพันธเชิงอํานาจซึ่งต้ังมั่นและปรากฏอยูในระบบการเมือง มี

ความสําคัญตอพัฒนาการทางการเมือง รวมทั้งเปนโครงสรางทางการเมืองที่กอใหเกิดการบรรลุ

วัตถุประสงคของระบบการเมือง การที่รฐัมีสถาบันทางการเมืองที่ตอเน่ืองและมีเสถียรภาพจึงเปนสิ่งที่

สําคัญ ปจจัยที่จะกอใหเกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันทางการเมืองน้ันประกอบดวย  

1.  ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง

หรือทําหนาที่เพื่อการคงอยูของสถาบันไดอยางตอเน่ือง แมวาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 

หรือการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 

2.  ความสลับซับซอน (Complexity) เปนการพิจารณาถึงลักษณะของสถาบันวามีหนวย

ยอยมากนอยเพียงใด มีการจําแนกโครงสรางการทํางานตามความรู ความสามารถและมีลักษณะแบง

งานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดานหรือไม รวมถึงการพิจารณาในการบังคับบัญชาวาเปนไปใน

ลักษณะตามสายงานหรือไม อยางไร 

3.  ความเปนอิสระ (Autonomy) หมายถึง ความสามารถของสถาบันหรือองคการที่จะทํา

การตัดสินใจดวยตนเอง มีอํานาจในการดําเนินนโยบายใหเปนไปตามระเบียบวิธีการขององคการหรือ

สถาบันของตนเองได โดยไมถูกครอบงําหรือตกอยูภายใตอํานาจหรืออิทธิพลขององคการอื่น 

4.  ความเปนปกแผน (Coherence) ถือเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับสถาบันทุกสถาบัน 

รวมทั้งสถาบันทางการเมืองดวย ความเปนปกแผนน้ีเนนรวมถึงการมีความเห็นที่สอดคลองตองกัน 

เพราะการที่จะไดรับการขนานนามวาเปนสถาบันหรือองคการที่มีประสิทธิภาพน้ัน องคประกอบหน่ึง

ที่จะขาดเสียมิได ก็คือจะตองมีความคิดเห็นที่สอดคลองตองกันโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

กลาวโดยสรุป สถาบันทางการเมือง หมายถึง แบบแผนทางการเมืองที่ถูกสรางข้ึนมาภายใน

ระบบการเมืองหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนในลักษณะของการสรางพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งในรูปแบบที่

เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อกอใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม โดยมีโครงสราง

และองคการทางการเมืองกําหนดรูปแบบและวิธีในการปฏิบัติหรือกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งทํา

หนาที่ในการพิจารณาและตัดสินใจในกิจกรรมทางการเมืองเหลาน้ัน เพื่อเปนหลักประกันถึง

เสถียรภาพของระบบการเมืองน้ันที่ดํารงอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 

การศึกษาสถาบันการเมืองอันเปนโครงสรางทางการเมืองโครงสรางหน่ึงที่ทําหนาที่เพื่อให

บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของระบบน้ันๆ สิ่งหน่ึงที่ตองพิจารณาก็คือโครงสรางหรือสถาบันทาง

การเมืองดังกลาวมีความมั่นคงหรือเสถียรภาพมากนอยแคไหน เพียงใด  

สถาบันพระมหากษตัริย 

 ในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ ในปจจุบัน ไดมีการกําหนดสถาบันทางการเมือง

ที่สําคัญไว คือ ประมุขแหงรัฐ เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนและเปนสัญลักษณของประเทศและประชาชน 
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โดยเฉพาะในงานพิธีการที่สําคัญ อยางไรก็ตามรูปแบบประมุขของรัฐในแตละประเทศมักจะมีการ

กําหนดแตกตางแลวแตประวัติศาสตรและบริบททางการเมืองการปกครองของประเทศน้ันๆ  

พรชัย เลื่อนฉวี (2554 : 147) ไดอธิบายไววา โดยทั่วไปรูปแบบประมุขของรัฐมักจะปรากฏ

ใน 2 รูปแบบ คือ ประมุขของรัฐที่เปนพระมหากษัตริย และประมุขของรัฐที่เปนประธานาธิบดี โดยไม

วาจะเปนในรูปแบบใดมักมีอํานาจหนาที่ในลักษณะที่คลายคลึงกัน เชน การลงนามประกาศใช

กฎหมาย การแตงต้ังคณะรัฐมนตรี การแตงต้ังรัฐมนตรีและขาราชการช้ันสูง การประกาศสงคราม 

เปนตน สําหรับกรณีประเทศไทยน้ัน ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ. 2475 รูปแบบประมุขที่ประเทศไทยใช

มาตลอดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ คือ ประมุขของรัฐในรูปแบบพระมหากษัตริย 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 129) ไดกลาวถึงสถาบันพระมหากษัตริยไววา คําวา กษัตริย 

แปลวา นักรบหรือผูปองกนัภัย ดังน้ัน พระมหากษัตริยจึงหมายถึงนักรบผูย่ิงใหญ ซึ่งเปนคตินิยมที่สืบ

เน่ืองมาจากธรรมเนียมเรื่องวรรณะของอินเดีย ที่ถือวากษัตริยเปนวรรณะที่รวมถึงพวกนักรบดวย 

และลักษณะเหลาน้ีสอดคลองกับสังคมและการเมืองการปกครองในอดีต ที่กษัตริยเปนผูปกครองที่

ตองมีความสามารถในการเปนอยู ในการทําศึกสงครามกับรัฐอื่นๆ จะเห็นไดวากษัตริยที่ทรงเปน

มหาราชในอดีตน้ันลวนมีความสามารถในการน้ีทั้งสิ้น สําหรับแนวคิดในทางการเมืองการปกครองที่

เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยน้ันถือวาพระมหากษัตริยคือหัวหนาครอบครัวใหญที่มีความสัมพันธกัน

ทางสายเลือดกับหมูคณะ และเปนประมขุของรัฐหรอืเปนผูมอีํานาจปกครองสูงสุด เห็นไดจากในยุโรป

มีหลักการเทวสิทธ์ิที่ทําใหพระมหากษัตริยมีอํานาจอยางเด็ดขาด สวนในประเทศไทยน้ันสถานะของ

พระมหากษัตริยมีบางสวนคลายคลึงกับทางยุโรป แตมีคตินิยมอยางอื่นเขามาผสมผสานดวย ทําให

พระมหากษัตริยมีลักษณะทั้งที่เปนพอเมืองและเปนอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ คือ พระองคทรงถูก

เลือกข้ึนมาปกครองประเทศและมีความใกลชิดและไดรับการเคารพรักจากประชาชนโดยทั่วไป ใน

ปจจุบันพระมหากษัตริยไทยเปนพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย โดยผานทางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี และศาล โดยมีพระราชอํานาจและพระราชภารกิจที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและตาม

พระราชประเพณีที่พระองคทรงเปนศูนยรวมของชาติ  

กลาวโดยสรุปถึงลักษณะทั่วไปของสถาบันพระมหากษัตริยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ  

ประการแรก สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันทางการเมืองที่อยูเหนือสถาบันทาง

การเมืองอื่น ในการปกครองในแตละรูปแบบที่มีสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยจะ

อยูเหนือสถาบันทางการเมืองอื่นในฐานเปนเปนองคอธิปตย  

 ประการที่สอง สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันทางการเมืองที่ตองไดรับการยอมรับจาก

สังคม จึงจะดํารงไดอยางชอบธรรม ดังน้ัน การดํารงอยูของสถาบันพระมหากษัตริยจึงตองมีฐาน

อํานาจเพื่อสรางความมั่นคง ซึ่งประกอบดวยอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
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ประการที่สาม สถาบันพระมหากษัตริยจะเปนสถาบันที่ตองมีการสืบทอดโดยสายโลหิตเปน

สําคัญ มีการสืบทอดราชบัลลังกโดยการสืบสันตติวงศ การข้ึนสูบัลลังกจึงเปนไปโดยการแตงต้ังที่มี

กฎหมายหรือจารีตประเพณี เปนตัวกําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ 

  ประเภทของสถาบันพระมหากษัตริย 

 สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันทางการเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตรของประเทศที่มี

อายธรรมและวัฒนธรรมที่เกาแก วิวัฒนาจึงถือกําเนิดเคียงคูกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

จักษ พันธชูเพชร (2545 : 142) และ ธโสธร ตูทองคํา (2559 : 9-11) ไดอธิบายถึงประเภท

ของสถาบันพระมหากษัตริยไววา การจัดประเภทของสถาบันพระมหากษัตริย โดยทั่วไปสามารถแบง

ประเภทของพระมหากษัตริยออกเปน 3 ประเภท คือ กษัตริยในระบบฟวดัล (Feudal Monarchy) 

กษัตริย ในลัทธิเทวสิทธิ (Divine Rights Monarchy) และกษัตริยในระบบประชาธิปไตย 

(Constitutional Monarchy) รายละเอียดดังน้ี 

1.  กษัตริยระบบฟวดัล (Feudal Monarchy) หรือ สถาบันพระมหากษัตริยยุคเทวราชา 

เปนรูปแบบกษัตริยที่แพรหลายในยุคกลางของยุโรป (ระหวางคริสตศตวรรษที่ 5-14) โดยมี

แนวความคิดวา กษัตริยเปนประมุขที่มีอํานาจเหนือพื้นที่และประชาชนที่อาศัยอยูในขอบเขตของ

พื้นที่ดวย ลักษณะของสังคมจะมีขุนนางเปนเจาของที่ดินและมีไพรหรือทาสติดดินอยูในการควบคุม

ของขุนนาง อันรวมถึงบุคคลที่เขามาเชาที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพดวย กษัตริยทําหนาที่ในการ

ประสานประโยชนและลดขอขัดแยงระหวางขุนนางเจาที่ดินและตองทําหนาที่ทางสัญลักษณอีกดวย 

กษัตริยมีอํานาจควบคุมพื้นที่และคนจํานวนหน่ึง แตอยางไรก็ตามอํานาจที่แทจริงเปนของกลุมเจา

ที่ดิน 

2.  กษัตริยในลัทธิเทวสิทธิ (Divine Rights Monarchy) หรือ สถาบันพระมหากษัตริยยุค

สมัยใหม (คริสตศตวรรษที่ 16-19) การปฏิรูปศาสนา การฟนฟูศิลปะวิทยาการ การปฏิวัติการคา 

และการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหกาวสูยุคใหม มีความเช่ือวา การเปนกษัตริยเปนโองการแหงสวรรค 

ตามพระประสงคของพระเจา หรือจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ กษัตริยจึงมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ

ปกครอง กลาวอีกนัยหน่ึงคือ กษัตริยเปนผูเดียวที่รับผิดชอบตอพระเจา ทําใหประชาชนไมอาจ

ตอตานหรือขัดขืนในอํานาจกษัตริย แตประชาชนยอมรับและประพฤติปฏิบติัตนตามที่กษัตรยิตองการ 

อันถือเปนการเคารพและยอมรับตออํานาจพระเจา ทําใหกษัตริยมีอํานาจสมบูรณเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

มิใชเปนเพียงกษัตริยในแงของสัญลักษณเทาน้ัน 

3.  กษัตริยในระบอบประชาธิปไตย (Constitutional Monarchy) การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ยอมรับในแนวคิดเรื่องปจเจกบุคคล ประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารปกครองบนพื้นฐานความเสมอภาค อิสรภาพ และภราดรภาพ เพราะมีความเช่ือพื้นฐานวา 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนทุกคน มิใชเปนของบุคคลใดหรือกลุมใดกลุมหน่ึง พระมหากษัตริยใน

ระบอบประชาธิปไตยทรงเปนประมุขของรัฐภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทรงเปนสัญลักษณการ

ใชอํานาจในประปรมาภิไธยผานสถาบันทางการเมืองที่เปนผูใชอํานาจจริง ฉะน้ัน กษัตริยในระบอบ
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ประชาธิปไตยจึงไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนดังเชนในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตทํา

หนาที่ที่สําคัญคือบทบาทแหงสัญลักษณในระบบการเมือง 

ธงทอง จันทรางศุ (2541 : 138) ไดอธิบายไววา แตถาอาศัยพระราชอํานาจและพระราช

สถานะเปนเครื่องจําแนก สามารถจําแนกประเภทของพระมหากษัตริยได 3 ประเภท คือ 

1.  พระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) คือ ใน

ระบอบน้ีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของรัฐ มีพระราชอํานาจและพระบรมเดชานุภาพเด็ดขาด

และลนพนแตพระองคเดียว การปกครองแบบน้ีเคยใชอยูในประเทศตางๆ ในอดีต และเคยใชอยูใน

ประเทศไทย กอน พ.ศ. 2475 

2.  พระมหากษัตริยในระบอบปรมิตาญาสิทธิราชย (Limited Monarchy) คือในระบอบน้ี 

พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจทุกประการ เวนแตที่ตองถูกกําจัดโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

เชน การบัญญัติกฎหมาย การกําหนดงบประมาณแผนดิน ตองใหรัฐสภาเห็นชอบเสียกอน แตที่สําคัญ

คืออํานาจของพระมหากษัตริยในการแตงต้ังและถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี

รับผิดชอบโดยตรงตอพระมหากษัตริย พระมหากษัตริยในระบอบน้ีมักจะเปนกรณีที่สืบเน่ืองมาจาก

เหตุที่พระมหากษัตรยิในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชยยอมจํากัดพระราชอํานาจของพระองคเอง โดย

วิธีการพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชน เชน ประเทศญี่ปุนกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ 

ประเทศซาอุดิอารเบีย ในปจจุบัน เปนตน 

3.  พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) คือ ในระบอบน้ีมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข แตในการใชพระราชอํานาจทุกกรณี ทั้งนิติบัญญัติ บริหารและตุลา

การ พระองคมิไดใชพระราชอํานาจน้ันเอง แตมีองคกรหรือหนวยงานรับผิดชอบดานตางๆ กันไป 

พระมหากษัตริยในระบอบน้ี เชน ประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุน ในปจจุบัน 

พระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไทย 

ในปจจุบันพระมหากษัตริยไทยทรงเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ พระราชสถานะ

และพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงมิไดมีอยางกวางขวางดังเชนในอดีต ที่ประเทศไทยมี

รูปแบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดังน้ัน พระราชสถานะและพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยจึงเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามพระมหากษัตริยไทยก็ทรงมี

พระราชอํานาจที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง ซึ่งพระราชอํานาจเหลาน้ันเปนพระราช

อํานาจตามประเพณี ที่ประชาชนชาวไทยยังคงยึดมั่นและมอบถวายพระราชอํานาจเหลาน้ันอยาง

จริงใจและดวยความจงรักภักดี 

ธโสธร ตูทองคํา (2559 : 19-21) อธิบายวา พระราชสถานะและพระราชอํานาจตามทีบ่ัญญติั

ไวในรัฐธรรมนูญ ในรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ ไดกลาวถึงพระราชสถานะและพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยไวอยางชัดเจนและคลายคลึงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระราชสถานะและพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริย ดังน้ี 
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1.  พระมหากษัตริยคือศูนยรวมของชาติทางกฎหมาย ดังที่ปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญ 

“อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจน้ันทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี” ซึ่งแสดงใหเห็นเอกลักษณ

ประชาธิปไตยไทยวา อํานาจอธิปไตยอยูที่พระมหากษัตริยและประชาชน 

2.  พระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข รัฐธรรมนูญทุกฉบับนับต้ังแตมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 บัญญัติในหลักการที่วาประเทศไทยเปนราชอาณาจักร และมี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข กลาวคือ เปนที่มาแหงเกียรติศักด์ิ 

ทรงเปนกลางทางการเมือง ทรงเปนประมุขถาวร และทรงเปนศูนยรวมของความเปนชาติ 

3.  พระมหากษัตริยอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ดังที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

บทบัญญัติเรื่องน้ีไดรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของญี่ปุนที่สอดคลองกับความคิดความเช่ือของคน

ไทย จึงมีการนํามาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไทย ทั้งน้ีดวยมีความประสงคที่จะแสดงพระราชสถานะอัน

สูงสุดของพระมหากษัตริยใหประจักษ คติการปกครองของประชาธิปไตย พระมหากษัตริยทรงอยู

เหนือความรับผิดชอบทางการเมือง จนเปนเหตุใหเกิดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่วา พระมหากษัตริย

ไมทรงกระทําผิด (The King Can Do No Wrong) ซึ่งหมายถึงผูใดจะฟองรองหรือกลาวหา

พระมหากษัตริยในทางใดๆ ไมได ไมวาจะเปนทางคดีแพงหรือคดีอาญา 

4.  พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว “พระมหากษัตริย

ทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก” ซึ่งหมายความวาพระมหากษัตริยตองเปน

พุทธศาสนิกชน และยังตองทําเปนผูอุปถัมภศาสนาตางๆ ที่มีผูนับถืออยูในประเทศไทย 

5.  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย คือ พระมหากษัตริยเปนผูบัญชาการ

สูงสุดของกองทัพ 

6.  พระมหาก ษัตริ ย เ ป นที่ ม าของฐ า นันดร ศัก ด์ิ  อิ ส ริ ยยศ และปร ะธานแห ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

7.  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงต้ังและใหขาราชการในพระองค 

และ สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง 

8.  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไววา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ” การอภัยโทษ 

หมายถึง การยกโทษหรือลดหยอนผอนโทษใหแกผูถูกสั่งลงโทษเพราะกระทําความผิดอาญา อันเปน

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

อมร จันทรสมบูรณ (2516 : 1-8) กลาวถึงพระราชสถานะและพระราชอํานาจตามประเพณี

การปกครอง ไววา นอกเหนือจากพระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญแลว ตามหลักทั่วไป พระมหากษัตริยมีพระราชอํานาจอีกสวนหน่ึงตางหาก พระราช

อํานาจเหลาน้ีเปนธรรมเนียมปฏิบัติ (Convention) ซึ่งมีคาบังคับเปนรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน ทั้งน้ี

เพราะวาเดิมน้ัน พระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจสทิธิขาดในทุกๆ เรื่อง และทุกๆ กรณีแตผูเดียว 
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และตอมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

ฉะน้ัน จึงเปนที่ยอมรับกันวา ถากรณีใดไมมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดขอบเขตหรือ

เงื่อนไขของการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว พระมหากษัตริยก็จะยังคงมีพระราชอํานาจ

เชนน้ันอยูโดยผลของธรรมเนียมปฏิบติั พระราชสถานะและพระราชอํานาจตามประเพณีการปกครอง 

ประกอบดวย 

1.  พระราชอํานาจในภาวะวิกฤต กลาวคือ เมื่อเกิดวิกฤตรายแรงทางการเมืองถึงข้ันมีการ

เผชิญหนาระหวางฝายตางๆ ไมวาจะเปนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 หรือเหตุการณพฤษภาทมิฬก็ดี 

จะเห็นวา พระมหากษัตริยทรงเขามาระงับเหตุรอนใหกลับสงบเย็นลงไดอยางอัศจรรย (กรณี

วิกฤตการณพฤษภาทมิฬ พระมหากษัตริยทรงเรียกแกนนําของสองฝายที่ขัดแยงกันเขาเฝา และ

สามารถทําใหปญหาความรุนแรงตางๆ ยุติลงไดดวยความสงบ) 

2.  พระราชอํานาจพิจารณาฎีการองทุกข ประเพณีถวายฎีการองทุกขจากราษฎรที่ไดรับ

ความเดือดรอนมีมานานนับต้ังแตครั้งสุโขทัยเปนราชธานี พระมหากษัตริยทรงรับฎีกาและดําเนินการ

แกทุกข โดยการประสานงานกับสวนราชการตางๆ ที่รับผิดชอบ (ฎีการองทุกข คือ การทูลเกลาฯ

ถวายฎีกาปญหาความเดือดรอนที่ไดรับ ไมวาจะมาจากการกระทําที่ไมชอบของฝายปกครอง เชน 

เจาหนาที่ฝายปกครองกระทําการอันมิชอบ หรือความเดือดรอนที่เกิดข้ึนทั่วไป และขอพระบรมรา

ชานุเคราะหเปนการเฉพาะราย พระราชวินิจฉัยพระมหากษัตริยเกี่ยวกับฎีกาของประชาชนบาง

ประการ เปนที่มาของโครงการพัฒนาตางๆ ของทางราชการ เชน โครงการตามพระราชดําริ เปนตน) 

พระราชอํานาจในการพิจารณาฎีการองทุกขน้ี ไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตมีที่มา

ในทางธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 131-134) ไดอธิบายถึงพระราชอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับนิติ

บัญญัติไว พอสรุปไดวา โดยหลักการแลว รางกฎหมายไมวาจะเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว 

นายกรัฐมนตรีตองนําข้ึนทูลเกลาฯ เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใชบังคับเปนกฎหมายได แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่พระมหากษัตริยไมทรง

เห็นชอบดวยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพน 90 วัน แลวมิไดพระราชทานคืนมา 

รัฐสภาจะตองปรึกษารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ

รางพระราชบัญญัติน้ันใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง 2 สภาแลว นายกรัฐมนตรีตองนํารางกฎหมายน้ันข้ึน

ทูลเกลาฯ ถวายอีกครั้งหน่ึง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืน

ภายใน 30 วัน นายกรัฐมนตรีตองนํารางกฎหมายน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปน

กฎหมายได เสมือนหน่ึงวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 348) กลาววา สถาบันพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยใน

ระบบรัฐสภาไมตองรบัผดิชอบทางการเมืองและไมมีอํานาจทางการเมอืงอยางแทจริง แตในทางนิตินัย 
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สถาบันกษัตริยคงมีพระราชอํานาจพิเศษ ในเรื่องสําคัญ เชน การแตงต้ังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ

ขาราชการระดับสูง การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ การยุบสภาผูแทนราษฎร การประกาศใช

พระราชบัญญัติ การยับย้ังพระราชบัญญัติ การพระราชทานอภัยโทษ การทําสนธิสัญญา เปนตน ซึ่ง

ในทางพฤตินัย สถาบันพระมหากษัตริยจะไมทรงใชพระราชอํานาจดังกลาวเอง แตใหคณะรัฐมนตรี

เปนผูใชในพระปรมาภิไธยของสถาบันกษัตริย 

กลาวโดยสรุป สถาบันพระมหากษัตริยในฐานะประมุขแหงรัฐ เปนสถาบันทางการเมือที่

สําคัญ ดํารงตอเน่ืองชวงของประวัติศาสตรหรือตลอดประวัติศาสตรของประเทศสวนใหญ ที่เนนการ

สืบทอดของพระมหากษัตริยทางสายโลหติ มีแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยที่หลากหลายนับ

จากอดีตจนถึงปจจุบัน มีวิวัฒนาการที่ตอเน่ืองและยาวนานจากอดีตสูปจจุบัน นับแตอาณาจักร

สุโขทัยอันถือวาเปนอาณาแรกของชาวไทยจวบจนปจจบุันประเทศไทยก็มพีระมหากษัตริยเปนประมุข

ตลอดมา แมวาจะมีภารกิจ อํานาจ และบทบาท แตกตางกันไปตามกาลเวลาแตละยุคสมัย ภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทําใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐภายใต

รัฐธรรมนูญ มีพระราชสถานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย ดังน้ี 

1.  พระมหากษัตริยคือศูนยรวมของชาติทางกฎหมาย 

2.  พระมหากษัตริยทรงเปนองคพระประมุข  

3.  พระมหากษัตริยอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ 

4.  พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก  

5.  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 

6.  พร ะมหาก ษัต ริ ย เ ป นที่ ม าของ ฐ า นันดร ศั ก ด์ิ  อิ ส ริ ย ยศและปร ะ ธานแห ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

7.  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการแตงต้ังและใหขาราชการในพระองคและ     

สมุหราชองครักษพนจากตําแหนง 

8.  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัยโทษ  

สถาบันนติบิัญญัต ิ

 สถาบันนิติบัญญัติ (Legislature)เปนสถาบันที่ทําหนาที่หลักในการบัญญัติกฎหมายโดยมี

รัฐสภา (Parliament) เปนองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาว การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีรัฐสภา

เปนสถาบันที่แสดงถึงเจตนารมณของประชาชน เพราะมีตัวแทนของประชาชนที่ผานการเลือกต้ังเขา

มาทําหนาที่ ฉะน้ัน การบัญญัติกฎหมายจึงตองผานกระบวนการพิจารณาและความเห็นชอบจาก

รัฐสภาเสียกอน จึงจะมีผลบังคับใชตามหลักการของประชาธิปไตยทางออม (Indirect Democracy) 

รัฐสภาเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติมีหนาที่ออกกฎหมายใชบังคับในประเทศ รัฐสภาจึงมีบทบาท

ที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดวาพฤติกรรมใดของบคุคลใดในสังคมควรจะเปนความผดิและมีความผดิสถาน

ใด มีอัตราโทษอยางใด 
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จุมพล หนิมพานิช (2551 : 99-100) ไดอธิบายไววา อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมายหรือ

การออกกฎหมาย เพื่อบังคับใชในรัฐถือเปนอํานาจหนาที่หลักของรัฐสภา ซึ่งในทางการเมืองการ

ปกครองน้ันกฎหมายนับเปนสิ่งที่สําคัญ และจําเปนอยางย่ิงสําหรับใชในการบริหารและปกครอง

ประเทศ ทั้งน้ีก็เพื่อเปนการจัดระเบียบเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเปนธรรม ให

เกิดในสังคม ดังน้ัน ในการตรากฎหมายแตละฉบับจึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขสวนรวมของประชาชน

เปนหลัก โดยมุงคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม นอกจากน้ันสถาบัน

ฝายนิติบัญญัติยังมีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดินของสถาบันบริหาร และมีอํานาจ

ในการใหความเห็นชอบตามเกณฑที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ 

ดังที่กลาวแลววาองคกรที่ทําหนาทีนิ่ติบัญญติัน้ันคือรัฐสภา ถาพิจารณาถึงรูปแบบของรัฐสภา

แลวสามารถจําแนกรูปแบบของรัฐสภาออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบรัฐสภาจําแนกตามจํานวน

สภาที่ประกอบกันเปนรัฐสภา และรูปแบบรัฐสภาจําแนกโดยพิจารณาโดยคํานึงถึงการใชอํานาจ

อธิปไตย ดังน้ี 

อานนท อาภาภิรม (2545 : 21) ไดอธิบายไววา รูปแบบรัฐสภาซึ่งจําแนกตามจํานวนสภาที่

ประกอบกันเปนรัฐสภา สามารถจําแนกออกได 2 ลักษณะ คือ 

1.  ระบบสภาเดียว เปนระบบที่ไดรับความนิยมและนํามาใชปฏิบัติกันนอยมาก และมัก

ปรากฏวานิยมใชระบบสภาเดียวในการปกครองระดับทองถ่ินในสหรัฐอเมริกา เชนการปกครองใน

ระดับแขวง และระดับนคร สวนระดับมลรัฐน้ันมีเพียงมลรัฐเดียวคือเนเบรสกา (Nebarska) สําหรับ

ประเทศอื่นๆ ที่ใชระบบสภาเดียวไดแก รัฐตางๆ ในแคนาดา ประเทศคอสตาริกา สวนประเทศยุโรปที่

ใชระบบสภาเดียวก็มีสวีเดน ซึ่งเริ่มใช ค.ศ. 1967 และประเทศนอรเวย  

2.  ระบบสองสภา วัตถุประสงคของการจัดต้ังระบบสองสภา เพื่อเปดโอกาสใหมีสภาที่

ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากประชาชนธรรมดาทั่วๆ ไป กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติพิเศษบางประการ 

เชน ผูที่จะเปนสมาชิกตองมีอายุสูงกวาสมาชิกที่มาจากประชาชน หรือเปนตัวแทนของคนบางกลุม 

กลาวไดวา ระบบสองสภามีกําเนิดในประเทศอังกฤษ และสืบตอมาไดรับความนิยมไปยังประเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รูปแบบรัฐสภาจําแนกโดยพิจารณาโดยคํานึงถึงการใชอํานาจอธิปไตย สามารถแบงออกได

เปน 2 ลักษณะ คือ 

1.  รัฐสภาที่มีการแบงแยกการใชอํานาจอยางเครงครัดระหวางอํานาจนิติบัญญัติและ

บริหาร ความสัมพันธระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ อยูบนพื้นฐานของการแบงแยกอํานาจ 

ซึ่งใหหลักประกันในความเปนอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติหนาที่ของแตละฝาย 

ลักษณะความสัมพันธดังกลาวเปนการแบงแยกอํานาจจากกันคอนขางเด็ดขาด โดยเฉพาะ

รัฐสภาในระบบประธานาธิบดี การบริหารงานของประธานาธิบดี รัฐสภาจะนําไปเปดอภิปรายเพื่อลง

มติไมไววางใจไมได ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีจะใชอํานาจในการยุบสภาไมไดเชนกัน อํานาจของ

ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติมีความสัมพันธ แตการใชอํานาจน้ันอยูบนพื้นฐานของความมีอิสระ 
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เชน ประธานาธิบดีบริหารงานภายใตกฎหมายตางๆ ที่ผานจากรรัฐสภา ในขณะเดียวกันหากกฎหมาย

ดังกลาวเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ ประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะยับย้ังกฎหมายดังกลาวน้ันได การ

โนมนาวใหฝายนิติบัญญัติผานกฎหมายที่เปนประโยชนตอสวนรวม และการบริหารงานของ

ประธานาธิบดีเปนสิ่งที่มีความจําเปน ตัวอยางเชน ในกรณีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาขอให

รัฐสภาอนุมัติงบประมาณจํานวนมาก เพื่อชวยเหลือบริษัทขนาดใหญทีป่ระสบปญหาทางการเมืองจาก

วิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2552 เปนตน 

2.  รัฐสภาที่แบงแยกอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารออกจากกันไมเด็ดขาด ระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการสําคัญตรงที่วา องคกรนิติบัญญัติเปนองคกรที่สําคัญที่สุดในการ

บัญญัติกฎหมาย แตในความเปนจริงแลวคณะรัฐมนตรีตางหากที่มีอํานาจแทจริง เพราะการปกครอง

ในระบบรัฐสภาน้ัน พรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในรัฐสภา (สภาสามัญ) จะเปนผูที่จัดต้ังรัฐบาล ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีสวนใหญประกอบดวยบุคคลช้ันนําที่มีอิทธิพลของพรรค บทบาทของเสียงขางมากของ

ฝายบริหาร จะตองไดรับการสนับสนุนจากสภา ซึ่งแตละฝายก็จะมีอํานาจในการตรวจสอบถวงดุลซึ่ง

กันและกัน 

เมื่อเกิดความขัดแยงระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ฝายบริหารสามารถยุบสภาเพื่อ

คืนอํานาจใหกับประชาชนในการเลือกต้ังทั่วไป วาเห็นดวยกับฝายบริหารหรือรัฐสภา โดยพิจารณา

จากผลการเลือกต้ังเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันหากปลอยใหฝายบริหารปฏิบัติหนาที่ตอไปอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม รัฐสภาอาจขอเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจฝายบริหาร ซึ่งผล

ของการอภิปรายยอมกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล 

กลาวโดยสรุป โครงสรางของรัฐสภาอาจประกอบดวยสภาเพียงสภาเดียว หรือสองสภาก็ได

แลวแตรัฐธรรมนูญของแตละประเทศจะกําหนด 

องคประกอบของรัฐสภา 

รัฐสภาของแตละประเทศอาจมีองคประกอบที่แตกตางกัน ดังที่กลาวในรูปแบบของรัฐสภา 

เพื่อสะดวกในการศึกษา ขอยกตัวอยางของรัฐสภาไทยมาเปนกรณีศึกษา ตามรัฐธรรมนูญไทยแตละ

ฉบับกําหนดรูปแบบและองคประกอบตางๆ กัน ในบางครั้งก็มีลักษณะเปนสภาเดียว บางครั้งก็มี 2 

สภา รวมทั้งที่มาและองคประกอบก็แตกตางกันไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 136) ไดอธิบายโดยสรุปวา ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติโดยปกติและ

เปนรัฐธรรมนูญประเภทถาวร มักกําหนดใหรัฐสภาไทยประกอบดวย 2 สภา คือ สภาผูแทนราษฎร

และวุฒิสภา และยังไดกําหนดตําแหนงสําคัญตางๆ ที่มีความสําคัญในการบริหารและการดําเนินการ

ในรัฐสภาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1.  ประธานรัฐสภา ซึ่งทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาในกิจการทั้งหมดของรัฐสภา เปน

ประธานในที่ประชุมรัฐสภา บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับประธานรัฐสภาในชวงหลัง จะ

กําหนดใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา และใหประธานวุฒิสภาเปนรองประธาน

รัฐสภา 
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2.  ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ตําแหนงน้ีมีข้ึนเพื่อเปนการยอมรับความสําคัญของ

เสียงนอยในรัฐสภา ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติไววา “ภายหลังคณะรัฐมนตรีเขา

บริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนา

พรรคการเมืองจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เปนผูนําฝายคาน

ในสภาผูแทนราษฎร” 

3.  คณะกรรมาธิการสามัญ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา “สภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา ต้ังเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมี

อํานาจเลือกบุคคลซึ่งเปนสมาชิกหรือไมไดเปนสมาชิก ต้ังเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อการ

กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาแลวรายงานตอ

สภา” 

4.  ผูประสานงานควบคุมการลงคะแนนเสียงในสภา (Whip) เปนการประยุกตมาจากการ

ดําเนินการของรัฐสภาอังกฤษ เมื่อพรรคไดสัญญากับประชาชนไวก็ตองมีมาตรการใหมั่นใจไดวา

นโยบายที่หาเสียงเกิดผลเปนพระราชบัญญัติ 

อํานาจหนาท่ีของรัฐสภา 

จุมพล หนิมพานิช (2551 : 97-105) ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของรัฐไววา รัฐสภาเปนตัวแทน

ในการทําหนาที่ทางนิติบัญญัติดังกลาวแลว โดยมีอํานาจหนาที่สําคัญหลายประการ ซึ่งสามารถแบง

ออกได 4 ประการ คือ  

1.  อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย  

2.  อํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน  

3.  อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ  

4.  อํานาจหนาที่ในการแตงต้ังและถอดถอนบคุคลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 

จักษ พันธชูเพชร (2545 : 197-202) ไดอธิบายถึงกระบวนการในการทําหนาที่ตรากฎหมาย

ของรัฐสภาไว ดังน้ี อํานาจหนาที่ในการตรากฎหมาย การปกครองระบอบประชาธิปไตยไดกําหนดให

รัฐสภาเปนองคกรที่ทําหนาที่หลักในการบัญญัติกฎหมาย เพราะสมาชิกในรัฐสภาไดผานการยอมรับ

จากประชาชนโดยสวนใหญใหเขามาใชอํานาจนิติบัญญัติแทนตนภายใตวิถีทางที่กําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ ฉะน้ันกฎหมายหรือขอบังคับที่จะมีผลตอประชาชนผูเปนเจาของอธิปไตยจึงตองผาน

ความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งไมวาจะเปนการปกครองในรูปแบบรัฐสภาหรือรูปแบบประธานาธิบดี ก็

จะใชหลักการเดียวกัน จะแตกตางกันก็เฉพาะในรายละเอียด ซึ่งสามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปน้ี 

1. ผูเสนอรางกฎหมาย 

 ระบบประธานาธิบดี : ผูมีสิทธิเสนอรางกฎหมาย คือ สมาชิกรัฐสภาเทาน้ัน เพราะการ

ปกครองในรูปแบบประธานาธิบดีเปนการปกครองที่แบงแยกอํานาจหนาที่ในการใชอํานาจอธิปไตย

แบบเด็ดขาด คือ ฝายบริหาร ฝายตุลากร และฝายนิติบัญญัติตางปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางคอนขาง
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อิสระ เพราะฉะน้ัน การเสนอรางกฎหมายจึงเปนหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของฝายนิติบัญญัติ จึงให

อํานาจเฉพาะสมาชิกรัฐสภาเทาน้ันที่มีสิทธิในการเสนอรางกฎหมาย 

 ระบบรัฐสภา : ผูเสนอรางกฎหมายสูสภานิติบัญญัติสามารถกระทําไดทั้งสมาชิกรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี การใหอํานาจในการเสนอรางกฎหมายแกฝายบริหารเน่ืองจากใน

ระบบรัฐสภา การปฏิบัติงานของทั้งสองฝายมีลักษณะของการรวมมือและถวงดุลอํานาจกันมากกวาที่

จะเปนการแบงแยกอํานาจ ประกอบกับการที่ฝายบริหารมีหนวยงานมากมายที่เปนเครื่องมือในการ

บริหารราชการแผนดิน ไมวาจะเปนกระทรวง ทบวง กรม รวมไปถึงขาราชการที่ทํางานใหกับรัฐ จึงทํา

ใหฝายบริหารมีความใกลชิดและเขาใจถึงปญหาและความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี จึง

สมควรที่ฝายบริหารจะมีสิทธิในการเสนอรางกฎหมายไดเชนเดียวกับสมาชิกรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติ

บัญญัติ 

 2. การพิจารณารางกฎหมาย 

 ระบบประธานาธิบดี : การพิจารณารางกฎหมายถือเปนภารกิจของรัฐสภาแตเพียงองคกร

เดียว ฝายบริหารไมมีสิทธิเขาไปรับทราบหรือยุงเกี่ยวอยางเปนทางการ วิธีการที่ฝายบริหารจะเขาไปมี

บทบาทตอกระบวนการพิจารณารางกฎหมายอาจทําไดโดยการใชอิทธิพลโนมนาวใหสมาชิกรัฐสภามี

ความเห็นคลอยตาม (Lobby) หรือการแสดงขอเท็จจริงในกรณีที่คณะกรรมาธิการผูพิจารณาราง

กฎหมายเรียกฝายบริหารเขาไปแถลงขอเท็จจริง (Testifying) ในข้ันตอนการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ ซึ่งเปนโอกาสที่ฝายบริหารจะไดแสดงขอเท็จจริงโนมนาวความเห็นของกรรมาธิการ 

แตก็มิไดมีสวนในการพิจารณารางกฎหมายที่ฝายนิติบัญญัติเสนอมาแตประการใด 

 ระบบรัฐสภา : จะมีการประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณารางกฎหมายโดยฝายบริหารสามารถ

เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูลในที่ประชุมสภานิติบัญญัติได แตสิทธิในการลงคะแนนเสียงยังคงสงวน

ไวเฉพาะสมาชิกรัฐสภาเทาน้ัน และในข้ันตอนการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมาธิการพิจารณา

รางกฎหมาย ฝายบริหารสามารถเสนอขอใหต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยอาจเสนอช่ือบุคคลเปน

คณะกรรมาธิการวิสามัญไดตามจํานวนที่กําหนดไวตามกฎขอบังคับ 

 3. การประกาศใช  

 ระบบประธานาธิบดี : ใหอํานาจแกประธานาธิบดีในฐานะประมุขของประเทศเปนผูลง

นามประกาศใช 

 ระบบรัฐสภา : ประมุขของประเทศเปนผูลงนามประกาศใช ซึ่งอาจเปนพระมหากษัตริย 

หรือประธานาธิบดี แลวแตวาประเทศน้ันมีสถาบันใดเปนประมุข 

 ขอสังเกตประการหน่ึงก็คือ โดยทั่วไปจะใหอํานาจแกประมุขทั้งในระบบประธานาธิบดี

และระบบรัฐสภา ในการที่จะยับย้ังกฎหมายฉบับน้ันไดกรณีที่ไมเห็นดวย 

ชัยวัฒน มานศรีสุข (2559 : 5-16) ไดอธิบายถึงอํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริหาร

ราชการแผนดินไววา กระบวนการควบคุมการบริหารราชการแผนดินถือไดวาเปนหลักการที่สําคัญ

อยางย่ิงในระบบรัฐสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญสวนใหญจะกําหนดสัมพันธภาพ ระหวางอํานาจนิติบัญญัติและ
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อํานาจบริหารไว แตละอํานาจตางมีความเช่ือมโยงและมีการถวงดุลแหงอํานาจซึ่งกันและกัน โดยฝาย

บริหารมีอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎรเพื่อใหมีการเลือกต้ังทั่วไปข้ึนใหม และในขณะเดียวกัน ฝาย

นิติบัญญัติมีอํานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผนดิน โดยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการ

กําหนดวิธีการตางๆ ไว เชน การต้ังกระทูถาม และการเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ

รัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือทั้งคณะ หรือการต้ังคณะกรรมาธิการประจํารัฐสภา เพื่อทําหนาที่ในการ

สอบสวนขอเท็จจริงตางๆ แลวนําเสนอตอฝายบริหาร 

ในขณะที่ในระบบประธานาธิบดีไมสามารถทําไดดวยวิธีการตางๆ ขางตน เพราะมีการแยก

อํานาจออกจากกันโดยเด็ดขาด อยางไรก็ตามหากฝายบริหารหรือประธานาธิบดีกระทําความผิด

รายแรงหรือกระทําการอันเปนปฏิปกษตอรัฐ ก็อาจถูกตรวจสอบดวยการถูกถอดถอนออกจาก

ตําแหนงไดดวยกระบวนการที่เรียกวา Impeachment 

ชัยวัฒน มานศรีสุข (2559 : 17-18) ยังไดอธิบายถึงหนาที่อื่นๆ ที่สําคัญของรัฐสภาไว สรุปได

ดังน้ี 

1.  อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ โดยทั่วไปการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญของ

การใชอํานาจรัฐ เชน การแตงต้ังประมุขของรัฐหรือประมุขฝายบริหาร การแตงต้ังผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค การประกาศสงคราม การทําหนังสือสัญญาที่ตองผูกพันกับรัฐตางประเทศ เปนตน 

จะตองใหรัฐสภาใหความเห็นชอบ น่ันคือการใหผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนกอน

น่ันเอง นอกจากน้ี รัฐสภาโดยวุฒิสภายังมีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบในการแตงต้ังบุคคล

ดํารงตําแหนงตางๆ ตามรัฐธรรมนูญไดดวย เชน ที่กําหนดอยูในรัฐธรรมนูญของไทยในเรื่องการแตงต้ัง

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่สําคัญ เชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

เปนตน 

2.  อํานาจหนาที่ในการแตงต้ังและถอดถอนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติมีอํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ 

และการพิจารณาเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ตามรัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา และถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงไดดวย ดังน้ี 

 2.1  การใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นอกจากน้ี วุฒิสภาพิจารณาเลือกบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ คือ คณะกรรมการ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

 2.2  การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงเปนวิธีการควบคุมฝายบริหารวิธีหน่ึง ซึ่ง

ควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงระดับสูงวามีความเหมาะสมหรือสมควรที่จะให

ดํารงตําแหนงดังกลาวอยูตอหรือไม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดใหผูดํารง
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ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ

การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลการ พนักงานอัยการ

หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตกําหนด หากมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวาการ

กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใช

อํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ

ระดับสูงดังกลาว ออกจากตําแหนงได  

โดยหลักการดังกลาวน้ีมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

เปนครั้งแรก การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง แบงเปน 2 กรณี คือ 

(ชัยวัฒน มานศรีสุข, 2559 : 19) 

1.  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของ

สภาผูแทนราษฎรหรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอ

ตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงได โดยคํารองขอดังกลาวตอง

ระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผดิเปนขอๆ ใหชัดเจน 

2.  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

วุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก

ตําแหนงได 

กลาวโดยสรุป สถาบันนิติบัญญัติเปนสถาบันที่รับผิดชอบตอกระบวนการบัญญัติกฎหมาย

เปนสําคัญ ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยมีองคกรที่ทําหนาที่บัญญัติกฎหมาย คือ 

รัฐสภาเพราะถือวารัฐสภาเปนสถาบันที่แสดงเจตนารมณทั่วไปของประชาชน รัฐสภาเปนสถาบันทาง

การเมืองที่สําคัญภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน รูปแบบของรัฐสภาในแตละประเทศเปนผล

จากพัฒนาการทางประวัติศาสตรที่แตกตางกันไป โครงสรางของรัฐสภา แบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก 

คือระบบสภาเดียวและระบบสภาคู และโดยทั่วไปมีอํานาหนาที่หลักคือ มีอํานาจหนาที่ดานนิติบัญญัติ 

ดานที่เกี่ยวของกับฝายบริหาร และดานอื่นๆ ในฐานะที่เปนผูแทนของประชาชน ในปจจุบันรัฐสภา

เปนสถาบันทางการเมืองทําหนาที่นิติบัญญัติ อันไดแกการบัญญัติกฎหมาย การควบคุมการทํางาน

ของฝายบริหาร และการใหความเห็นชอบในเรื่องสําคัญตางๆ ประกอบดวยสมาชิกจากสภาเดียวหรือ

สองสภา แบงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาก็ได 
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สถาบันบรหิาร 

 สถาบันบริหาร (Executive) หรือฝายบริหารน้ันมีลักษณะเปนสากลในทุกๆ ประเทศและทุก

ระบบการปกครองยอมมีองคกรหรือสถาบันๆ หน่ึงที่เรียกวารัฐบาล (Government) ทําหนาที่

ขับเคลื่อนองคกรหรือประเทศ 

จักษ พันธชูเพชร (2545 : 213) อธิบายไววา ฝายบริหาร (Executive) หมายถึง คณะบุคคล 

หรือกลุมบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการนํานโยบายของรฐัไปดําเนินการและไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ตามวัตถุประสงคของนโยบายน้ัน องคกรที่ถูกกําหนดใหใชอํานาจบริหารคือรัฐบาล (Government) 

ซึ่งหมายถึง คณะรัฐมนตรีน่ันเอง โดยมีกลไกหรือเครื่องมือการนํานโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ คือ

ขาราชการประจําทุกคน ที่รวมกันปฏิบัติหนาที่ในการปกครองบริหารประเทศ ซึ่งในระบอบ

ประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) จะมีนากยกรัฐมนตรีที่ไดรับการยอมรับ

จากรัฐสภาเปนหัวหนาฝายบริหาร แตในรูปแบบประธานาธิบดี (Presidential Democracy) จะมี

ประธานาธิบดี ซึ่งไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนโดยตรงเปนหัวหนาฝายบริหาร 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 247) ไดอธิบายไววา ฝายบริหารหรือรัฐบาลของประเทศตางๆ 

ยอมมีความแตกตางกันไปไมวาในดานหน่ึงดานใดหรือหลายดาน ตอไปน้ี 

1.  ดานองคประกอบจํานวยของฝายบริหาร 

2.  องคกรภายใน 

3.  กลไกการเลือกสรรบุคลกร 

4.  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

5.  อํานาจในการบริหารที่เปนทางการและการเลือกต้ังโดยที่ไมเปนทางการ 

6.  มาจากการเลือกต้ังโดยตรงหรือมาจากตัวแทนประชาชน 

7.  รัฐบาลที่มีการบงัคับบญัชาตามลาํดับช้ัน หรือรัฐบาลที่คณะบคุคลในรัฐบาลมคีวามเสมอ

ภาคเทาเทียมกัน 

8.  เปนรัฐบาลที่มีอํานาจเขมแข็งหรือออนแอ 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 249) ยังไดกลาวถึงวิวัฒนาการของการบริหารของรัฐบาลไววา ถา

นับยอนประวัติศาสตร จะพบวาโครงสรางของฝายบริหารยอมแตกตางกันแตละยุคแตละสมัย เชน 

โครงสรางฝายบริหารในยุคนครรัฐและในยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ ยอมแตกตางเปนอยางมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับโครงสรางฝายบริหารในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยในคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา 

สวนในคริสตศตวรรษที่ 19 พบวา ในยุโรปและอเมริกาเหนือไดมีความพยายามทีจ่ะทาํใหการ

บริหารจัดการรัฐบาลที่มีเหตุมีผลมากข้ึน โดยนําเอาระบบรัฐธรรมนูญมาปรับใช ซึ่งทําใหเกิดระบบ

บริหาร 2 ระบบใหญ ไดแก 

1.  ระบบคณะรัฐมนตรี (Cabinet System) เปนระบบที่เริ่มเกิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

และสวีเดน เปนระบบที่มีการบริหารภายใตหลักการที่วา 
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 1.1  นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนารัฐบาลที่ตองบริหารประเทศในบริบทของความ

เปนองคคณะ โดยมีคณะรัฐมนตรีมีสิทธิเขารวมในกระบวนการตัดสินใจอยางเต็มที่ และรวม

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายดวยเชนกัน 

 1.2  ระบบคณะรัฐมนตรีน้ีคอยๆ ขยายไปประเทศยุโรปตะวันตก ยุโรปกลาง และ

ยุโรปตะวันออก ในขณะที่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยคอยๆ สลายลง ทําใหระบบคณะรัฐมนตรีเขา

แทนที่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยและระบบนิยมการใชอํานาจเด็ดขาด 

2.  ระบบประธานาธิบดีตามระบอบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Presidential) ภายใต

กลักการที่วา 

 2.1  เปนระบบที่เริ่มเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกาภายหลังประกาศอิสรภาพแลวคอยๆ 

ขยายไปสูประเทศละตินอเมริกา 

 2.2  รูปแบบของฝายบริหารในระบบประธานาธิบดีน้ันมีลักษณะเปนการรับผิดชอบ

ตามลําดับช้ัน ไมใชลักษณะความรับผิดชอบรวมแบบระบบคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีมักเรียก 

Secretaries แทน Ministers รัฐมนตรีจึงอยูในฐานะเปนผูใตบังคับบัญชาของประธานาธิบดีและ

รับผิดชอบตอประธานาธิบดีโดยตรง 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 141-142) ไดกลาวถึงรูปแบบของสถาบันบริหารไว ดังน้ี 

1.  รัฐบาลแบบประธานาธิบดี เปนรูปแบบรัฐบาลที่ใชหลักการแบงแยกการใชอํานาจ

อธิปไตยออกเปนสัดสวนใหอํานาจสถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการเทาเทียมกัน ขณะเดียวกัน

ใหแตละฝายยับย้ังถวงดุลกันได ประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขของประเทศและประมุขของฝายบริหาร 

หรือหัวหนาคณะของฝายบริหาร รับผิดชอบทางดานบริหารแตผูเดียว 

รูปแบบรัฐบาลตามโครงสรางน้ี การจัดต้ังรัฐบาล จะข้ึนอยูกับประธานาธิบดีที่ไดรับเลือกมา

จากประชาชนโดยเปนบุคคลที่จะกําหนดตัวรัฐมนตรีโดยตรง นอกจากจะมีอํานาจแตงต้ังรัฐมนตรีแลว 

ยังมีอํานาจถอดถอนรัฐมนตรีไดอีกดวย ในระบบน้ีนโยบายของรัฐบาลจะไมตองรับรองโดยรัฐสภา 

รัฐบาลแบบน้ีเริ่มตนในสหรัฐอเมริกาปลายคริสตศตวรรษที่ 19 

ตามหลักการรัฐบาลแบบประธานาธิบดี อํานาจการบริหารอยูกับประธานาธิบดีเพียงคนเดียว 

ดังน้ัน รัฐมนตรีแตละคนจึงเปนเสมือนเลขานุการของประธานาธิบดี กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่แทนตัว

ประธานาธิบดีในแตละเรื่องที่ไดรับมอบหมาย สําหรับรองประธานาธิบดี เปนตําแหนงสูงสุดเปนอันดับ

สองของประเทศ แตรัฐธรรมนูญระบุหนาที่ ไว เพียงเล็กนอย มีบทบาทและหนาที่อื่นเทาที่

ประธานาธิบดีจะมอบหมายให 

2.  รัฐบาลแบบรัฐสภา เปนรูปแบบรัฐบาลที่ใหอํานาจกับรัฐสภาในการควบคุมฝายบริหาร

หรือคณะรัฐมนตรีอยางกวางขวาง นอกเหนือไปจากมีอํานาจในดานนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีจะตอง

มาจากรัฐสภา และบริหารประเทศโดยรับผิดชอบตอรัฐสภา การบริหารงานตางๆ ตองกระทําในนาม

ของคณะรัฐมนตรี นโยบายหรือมติที่ผานคณะรัฐมนตรีจะตองผูกพันรัฐมนตรีทุกคน ประมุขของ
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ประเทศเปนคนละคนกับนายกรฐัมนตรซีึ่งเปนหวัหนาคณะฝายบริหาร อาจเปนไปไดทั้งประธานาธิบดี

หรือพระมหากษัตริยที่จะทําหนาที่เฉพาะพิธีการเทาน้ัน ไมมีอํานาจในการบริหารประเทศ 

การจัดต้ังรัฐบาลรปูแบบน้ี จะข้ึนอยูกับหัวหนาพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในการเลือกต้ัง

ทั่วไป จะเปนผูไดรับพระบรมราชโองการใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หลังจากน้ันนายกรัฐมนตรี

จะทําการคัดเลือกบุคคลเขารวมรัฐบาล เมื่อนายกรัฐมนตรีไดจัดต้ังรัฐบาลแลวจะตองขอพระบรมราช

โองการจากพระมหากษัตริยใหทรงแตงต้ัง หลังจากน้ันนายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีไปแถลงขอ

ความไววางใจจากรัฐสภา ถารัฐสภาลงมติไววางใจก็จะดําเนินงานของตนได แตถารัฐสภาลงมติไม

ไววางใจ ก็จะดํารงตําแหนงไมได ทั้งน้ีเพราะการดําเนินงานของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในระบบน้ี 

จะตองข้ึนอยูกับรัฐสภา รัฐบาลแบบน้ีเริ่มตนในประเทศอังกฤษ 

กลาวโดยสรุป สําหรับสถาบันบริหารของไทย ประกอบดวยฝายการเมือง (คณะรัฐมนตรี 

ขาราชการการเมืองซึ่งเปนผูชวยทํางานของคณะรัฐมนตรี) กับฝายบริหาร (ขาราชการประจํา) น่ันเอง 

กลาวคือ ประเทศไทย ภายใตรูปแบบระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภาน้ัน คณะรัฐมนตรีประกอบ

ไปดวยหัวคณะ คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งปกติคือหัวหนาพรรคการเมือง ซึ่งไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนเลือกต้ังสมาชิกของพรรคเขามาเปนสมาชิกรัฐสภามากที่สุด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

พรรคการเมืองดังกลาวใหทําหนาที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวมคณะทั้งชุดจะรวมกันพิจารณา

กําหนดนโยบาย (Policy) หรือแนวทางกวางๆ ในการดําเนินงานสาธารณะเพื่อสนองตอบตอความ

ตองการสวนรวมของประชาชนและนําเสนอตอรัฐสภา เมื่อรัฐสภาใหความไววางใจแลว ตอจากน้ัน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแตละคนจึงรับเอานโยบายแตละดานจากรัฐบาลไปควบคุมการปฏิบัติ

ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 ความสําคัญของสถาบันบริหาร 

อุทัย หิรญัโต (2524 : 230) ไดอธิบายความสําคัญของสถาบนับรหิารไว 3 ประการ คือ 

1. อํานาจบริหารมีฐานะอยูเหนืออํานาจอื่น กลาวคือเปนผูดําเนินใหกิจการทั้งปวงของรัฐ

บังเกิดผล เปนผูสนองใหกิจการของฝายนิติบัญญัติและตุลาการสําเร็จผล 

2.  อํานาจบริหารมีอิสระเต็มที่ในการบริหารประเทศ และเปนอํานาจที่สมบูรณ มิใชเปน

อํานาจที่คอยรับใชอํานาจนิติบัญญัติและตุลาการ ความเปนเอกของอํานาจบริหารดังกลาวน้ี เห็นได

ชัดจากระบบการปกครองแบบประธานาธิบดี  

3. อํานาจบริหารมีสิทธิริเริ่มในกิจการตางๆ ไดอยางกวางขวาง แมแตในการออกกฎหมาย

ใหมหรือยกเลิกกฎหมายเกา นอกจากน้ี ฝายบริหารมีอํานาจดําเนินบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน

ของประเทศชาติ และความอยูดีกินดีของประชาชนได ในขณะที่ฝายนิติบัญญัติและตุลาการไมมี

อํานาจเชนน้ีเลย 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 550-552) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณะรัฐมนตรีไววา 

1.  ความสําคัญในทางกฎหมาย เปนองคกรฝายบริหารที่มีหนาที่บังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
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2.  ความสําคัญในทางการเมือง เปนสัญลักษณแหงอํานาจทางการเมืองทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

3.  ความสําคัญในทางอํานาจ กฎหมายตางๆ ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีมาก อีกทั้ ง

คณะรัฐมนตรียังเปนผูกําหนดนโยบายของประเทศจึงเทากับเปนผูกุมชะตากรรมของประเทศไวในมือ 

กลาวโดยสรุป สถาบันบริหาร หรือฝายบริหาร (Executive) เปนสถาบันทางการเมืองที่มี

ความสําคัญ มีหนาที่ในการบริหารประเทศ ในหลักการโดยทั่วไป รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี จะ

ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเปนหัวหนาคณะ และมีรัฐมนตรีที่ประจํากระทรวง 

กระทรวงละ 1 คน สวนรัฐบาลใดมีหัวหนาคณะเปนนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีข้ึนอยูกับ

โครงสรางหรือรูปแบบของรัฐบาล กลาวคือ ถาโครงสรางหรือรูปแบบของรัฐบาลเปนแบบ

ประธานาธิบดี หัวหนารัฐบาลคือประธานาธิบดี แตถาโครงสรางหรือรูปแบบของรัฐบาลเปนแบบ

รัฐสภา หัวหนาคณะรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี สถาบันบริหารมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะในยุค

สมัยปจจุบัน นโยบายการดําเนินงานของฝายบรหิารมีผลกระทบตอสงัคม ไมเพียงแตเฉพาะเรื่องความ

มั่นคงปลอดภัยของสังคม แตกระทบถึงความเปนอยู การทํามาหากินของประชาชน กระทบถึง

สถานภาพทางสังคมและการเมืองของกลุมตางๆ ดวย 

อํานาจหนาท่ีของสถาบันบริหาร 

ในกรณีประเทศไทยซึ่งใชรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภา มาจากการที่ไดรับการสนับสนุนจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสียงขางมาก คณะรัฐมนตรีจึงไมไดมีอิสระจากสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ 

จะมีความเช่ือมตออํานาจ (Fusion of Power) ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารเขาดวยกัน 

ที่สุดแลวรัฐบาลหรอืคณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาก็จะตองรบัผดิชอบตอรฐัสภา ซึ่งเปนสถาบันอันเปน

ตัวแทนของประชาชนเสมอ 

อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีโดยทั่วไป แบงออกเปน 2 ประเภท คือ อํานาจหนาที่ทั่วไป 

และ อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย มีรายละเอียดพอสรุปไดดังน้ี 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 248) ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ทั่วไปหรืออํานาจหนาที่ที่สําคัญๆ

ของฝายบริหารไววา เปนอํานาจหนาที่โดยกวางๆ ที่คณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ ไดแก  

1.  วางนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน กอนเขารับตําแหนง คณะรัฐมนตรีและ

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาฝายบริหารจะตองแถลงนโยบายตอรัฐสภา เพื่อเปนกรอบในการบริหาร

ราชการแผนดิน 

2.  บริหารราชการแผนดินตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เปนภาระหนาที่ของ

คณะรัฐมนตรีที่จะตองนํานโยบายที่ไดแถลงไวตอรัฐสภาไปปฏิบัติบริหารราชการแผนดินใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

3.  ประสานงานระหวางกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ การบริหารราชการแผนดินจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ปจจัยสําคัญประการหน่ึงก็คือ
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การประสานความรวมมือระหวางกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานราชการเหลาน้ี ซึ่งก็คือ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํากระทรวงตางๆ น่ันเอง 

4.  วางระเบียบขอบังคับใหกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ถือปฏิบัติ การปฏิบัติราชการที่มุง

ผลสําเร็จหรือเปาหมายเดียวกัน จําเปนอยางย่ิงตองมีนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจนและมี

ทิศทางเดียวกัน 

5.  พิจารณาและลงมติเรื่องตางๆ ที่กระทรวง ทบวง กรม เสนอมา การปฏิบัติราชการของ

กระทรวง ทบวง กรมตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือปญหาอื่นใดที่เกิดข้ึนอันเกี่ยวพันกับนโยบาย

รัฐบาล องคกรที่มีอํานาจวินิจฉัยตัดสินใจสุดทายคือคณะรัฐมนตร ี

อภิชาต แสงอัมพร (2559 : 143-144) ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไววา เปน

อํานาจที่กฎหมายบัญญัติรองรับสิทธิอํานาจ (Authority) ไว ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนอํานาจหนาที่

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น ดังน้ี 

1.  อํานาจหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 

คือ การบริหารราชการแผนดิน อํานาจหนาทีประเภทน้ีจึงถือวาสําคัญที่สุด 

2.  อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่น อํานาจหนาที่ประเภทน้ีของคณะรัฐมนตรีมักจะเปน

อํานาจแตงต้ังหรือใหความเห็นชอบการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงที่สําคัญ อํานาจในการอนุมัติหรือให

ความเห็นชอบการดําเนินกิจการตางๆ ของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และอํานาจในการวินิจฉัยช้ี

ขาด 

สวนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ น้ันอาจแบงออกไดเปน 2 ดาน คือ 

อํานาจหนาที่ในทางการเมือง คือ มีหนาที่บริหารราชการแผนดินรวมกับรัฐมนตรีอื่นตามนโยบายของ

รัฐบาล และอํานาจหนาที่ในทางการปกครอง คือ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานราชการทั้ง

ปวงซึ่งอยูในสังกัดของกระทรวง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ 

กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ รัฐบาลจะถูกตรวจสอบโดยรัฐสภา ในแงที่วารัฐบาลจะตองตอบคําถาม

ตางๆ ที่รัฐสภาถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลได และทายที่สุดอาจถูกลงมติไมไววางใจโดยรัฐสภา 

และที่สําคัญที่สุดในทางการเมืองก็คือ รัฐบาลที่แพมติไมไววางใจจากสภาผูแทนราษฎร จะตองแสดง

ความรับผิดชอบดวยการลาออกหรือประกาศยุบสภา ซึ่งเปนไปตามหลักการความรับผิดชอบของฝาย

บริหารตอฝายนิติบัญญัติ 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังกําหนดใหรัฐมนตรีมีสิทธิในการเขารวม

ประชุมและแถลงขอเท็จจรงิ หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาได นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรียังมี

อํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรไดอีกดวย แตไมสามารถใชอํานาจดังกลาวในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรฝายคานย่ืนญัตติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขของรั ฐธรรมนูญ ซึ่ งจะทําให

นายกรัฐมนตรีไมมีสิทธิยุบสภา และตองยอมใหมีการอภิปรายในญัตติดังกลาวในที่ประชุมสภา

ผูแทนราษฎรตอไป 
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เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่

ของคณะรัฐมนตรี สรุปได ดังน้ี 

1.  การวางนโยบายการบริหารราชการแผนดิน เมื่อเขารับตําแหนงตองแถลงตอรัฐสภา 

2.  การเสนอรางพระราชบัญญัติตอรัฐสภา 

3.  การตราพระราชกําหนด หรือกฎหมายอื่นที่ออกโดยฝายบริหาร 

4.  การถวายคําแนะนําในการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภา 

5.  การทูลเกลาฯ ใหออกพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

6.  ประสานงานของกระทรวง ทบวง ตามที่กฎหมายกําหนด 

7.  หนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

กลาวโดยสรุป อํานาจหนาที่ของคณะรัฐมนตรีตามที่กลาวมาน้ัน สามารถสรุปไดเปน 2 เรื่อง

ใหญๆ คือ การบริหารราชการแผนดินตามที่ไดแถลงนโยบายไวตอรัฐสภา รับผิดชอบตอสภา

ผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน กลาวคือ รัฐมนตรีแตละคนรับผิดชอบตอรัฐสภาในเรื่องนโยบายและ

การดําเนินงานทั้งในสวนของตนเอง และของกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ นอกจากน้ี กรณีความ

ประพฤติไมเหมาะสมซึ่งเปนเรื่องสวนตัวของรัฐมนตรี แมวาจะไมเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบใน

การบริหารราชการแผนดินโดยตรง แตก็เปนเหตุผลในการบีบใหรัฐมนตรีคนน้ันจําตองลากออก เพื่อ

แสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดข้ึนไดเหมือนกัน และรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบาย

ทั่วไปของคณะรัฐมนตรี เปนหลักการที่ตองการแสดงภาพความเปนเอกภาพของรัฐบาล กลาวคือ 

รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีตองรับผิดชอบตอขอตัดสินใจทั้งปวงของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีคนใดที่

ปฏิเสธไมยอมรับ หรือตอตานขอตัดสินใจ โดยธรรมเนียมปฏิบัติ รัฐมนตรีคนน้ันควรที่จะลาออก การ

ไมเปดเผยเรื่องราวของการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ถือเปนความรับผิดชอบรวมกันประการหน่ึงของ

คณะรัฐมนตรี เพราะรัฐมนตรีจะแสดงความขัดแยงระหวางกันใหปรากฏตอสาธารณชนกอนหรือหลัง

การตัดสินใจคณะรัฐมนตรีไมได 

สถาบันตุลาการ 

 รัฐใดที่ประกาศตนเปนนิติรัฐ ยอมหลีกไมพนที่จะยอมรับบทบาทขององคกรตุลาการในฐานะ

ที่เปนกุญแจสําคัญในการควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ไมใหเปนไปตาม

อําเภอใจ การควบคุมฝายบริหาร ไดแก การควบคุมความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทาง

ปกครอง ในขณะที่การควบคุมฝายนิติบัญญัติ ไดแก การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายที่ตราข้ึนโดยรัฐสภา 

โกเมศ ขวัญเมือง (2555 : 278) ไดอธิบายไววา สถาบันตุลาการ (Judiciary) คือศาล 

(Court) ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อทําหนาที่ตัดสินขอขัดแยงทางกฎหมายที่เกิดข้ึนโดยมีฝายตุลาการเปนผูใช

อํานาจอยางเสมอภาค ศาลยุคใหมโดยปกติจะตองทําหนาที่เปนอิสระจากหนวยงานภาครัฐ หรือฝาย

บริหาร ฝายตุลาการถือวาเปนสถาบันที่สําคัญย่ิงของประเทศ ที่ทําหนาที่พิจารณาอรรถคดีทั้งปวงที่
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เกี่ยวของระหวางเอกชนกกับเอกชน หรือรัฐกับรัฐ โดยมีความเปนอิสระเปนกลาง ในการเอื้ออํานวย

ความยุติธรรมแกประชาชนและคําวินิจฉัย คําตัดสินยอมผูกพันคูกรณี 

จักษ พันธชูเพชร (2545 : 225) ไดกลาวไววา จุดมุงหมายที่สําคัญประการหน่ึงที่รัฐพึงมีตอ

ประชาชนคือการใหหลักประกันทางดานความยุติธรรมแกประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติกลไกที่เปน

กรอบหรือกติกาพื้นฐานที่รัฐใชเปนแนวทางเพื่อพิทักษความยุติธรรมในสังคมก็คือกฎหมาย โดยมี

สถาบันตุลาการเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในการใหความยุติธรรมบนพื้นฐานคือกฎหมายของรัฐ 

กลาวคือ มีกฎหมายเปนเครื่องมือในการตัดสินคดีความเมื่อประชาชนเกิดความขัดแยงข้ึน หรืออีกนัย

หน่ึงอาจกลาวไดวาสถาบันตุลาการ หมายถึง ศาลหรือผูพิพากษาที่ปฏิบัติหนาที่ในศาล มีหนาที่สําคัญ

ในการปกปองเสรีภาพและเปนที่พึ่งของประชาชนในกรณีที่เกิดความขัดแยงหรือมีการกระทําผิด

เกิดข้ึน เพราะฉะน้ันการปฏิบัติหนาที่ของศาลจึงเปนการกระทําในนามของรัฐ หรือในพระปรมาภิไธย

ของพระมหากษัตริย ในกรณีประเทศที่ปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข ในการตัดสินคดีความผูพิพากษาจึงตองมีอิสระในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการถูกครอบงํา

จากอํานาจอื่นใด โดยการแยกอํานาจตุลาการออกไปจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 144-145) ไดกลาวถึงหลักสากลที่ยึดปฏิบัติเพื่อความเปนอิสระ

ของสถาบันตุลาการ ดังน้ี 

1.  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษาและตุลาการไมอยูภายใตการบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน 

2.  หลักเกณฑในการจายสํานวนคดีใหผูพิพากษาและตุลาการวาจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายบัญญัติ ไมข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูบริหารงานของศาลแตละคน 

3.  หามเรียกสํานวนหรือโอนสาํนวนไปใหผูพพิากษาหรอืตุลาการผูอื่นทํา เวนแตกรณีน้ันจะ

กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี 

4.  สรางความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ของผูพิพากษาและตุลาการ เพื่อไมใหผูพิพากษาและ

ตุลาการตองกังวลใจในเรื่องของเงินเดือนและถูกโยกยายบอยๆ โดยกําหนดการโยกยายตามวาระที่

กฎหมายบัญญัติหรือเปนการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึน และกําหนดไมใหนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน

ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชแกผูพิพากษาและตุลาการ 

5.  แยกหนวยธุรการของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญออกเปนอิสระ ไม

สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหน่ึง 

นอกจากน้ีองคกรตุลาการยังตองดํารงความเปนกลางและปราศจากอคติ ในกระบวนการ

พิจารณาคดี ตองใหโอกาสคูความทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ในกรณีที่ผูพิพากษามีสวนไดเสียกับ

ประเด็นแหงคดีที่ตนพิจารณา ผูพิพากษาน้ันตองถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีน้ัน นอกจากน้ัน ผู

พิพากษายังตองไมเขาไปดํารงตําแหนงในฝายบริหาร หรือเขาไปทําหนาที่เปนผูรางรัฐธรรมนูญ ราง

กฎหมาย หากตองเขาไปทําหนาที่ดังกลาวก็ไมควรกลับเขามารับหนาที่เปนผูพิพากษาอีก เพราะในวัน

ขางหนาอาจเปนไปไดวาอาจมีประเด็นแหงคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเขาไปเกี่ยวของ ดังน้ัน คําตัดสิน
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พิพากษาขององคกรตุลาการจึงตองกระทําภายใตความเปนเหตุเปนผลตามกฎหมายเทาน้ัน หาใช

เพราะความเช่ือในทางการเมอืงเปนการสวนตัว ความเช่ือในทางศาสนา ความนิยมชมชอบสวนตัวของ

ผูพิพากษามาเปนปจจัยในการตัดสินวินิจฉัยคดีไม 

วิธีการไดมาซึ่งบุคคลเพื่อทําหนาที่ตัดสินคดีความในกระบวนการยุติธรรม สามารถแยกออก

ไดเปน 2 ลักษณะ คือ การแตงต้ัง และการเลือกต้ัง ดังน้ี 

การแตงต้ัง อาจจะโดยคณะกรรมการ เชน ในประเทศไทยที่มีคณะกรรมการตุลการ หรือ 

ก.ต. ทําหนาที่ในการสรรหาและแตงต้ังบุคคลข้ึนดํารงตําแหนงผูพิพากษา หรืออาจโดยบุคคลผูทํา

หนาที่ เชน ในสหรัฐอเมริกาใหอํานาจแกประธานาธิบดีในการแตงต้ังผูพิพากษาศาลสูง โดยผานการ

ยอมรับจากคณะกรรมการตุลาการและวุฒิสภา ในความรูความสามารถตามที่กฎหมายของรัฐกําหนด 

การเลือกต้ัง ในบางประเทศจะใหประชาชนที่ไดรับการเลือกต้ังเขาไปมีสวนในการตัดสินคดี

ความ โดยเฉพาะในประเทศที่ใชระบบไตสวนในการตัดสินคดีความ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่

จะตองมีประชาชนเขาไปทําหนาที่เปนลูกขุนในกระบวนการตัดสินคดีของศาลยุติธรรม 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2548 : 171) และ ไพโรจน วายุภาพ (2553 : 24) ไดใหคําอธิบายวา 

ปจจุบันระบบศาลแบงไดเปน 2 ระบบ คือ ระบบศาลเด่ียว และระบบศาลคู  

ระบบศาลเด่ียว (Single System of Justice) กระบวนการตัดสินคดีความของประชาชนไม

วาจะเปนคดีใดจะใชศาลประเภทเดียวกัน คือ ศาลยุติธรรม ที่เรียกวาศาลปกติ (Ordinary Court) ไม

วาจะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกัน หรือขอพิพาทระหวางเอกชนกับเจาหนาที่ของรัฐ ระบบ

ศาลเด่ียวจะมีศาลสูงสุดเพียงศาลเดียว คือ ศาลยุติธรรมสูงสุด ที่ควบคุมดูแลศาลช้ันตนและศาล

อุทธรณ 

ระบบศาลคู (Dual System of Justice) มีการแบงศาลออกเปน 2 ลักษณะ คือ ระบบศาล

ยุติธรรม (Judicial Court) ใชสําหรับตัดสินขอพิพาททางแพงและทางอาญา กับระบบศาลอื่นที่ทํา

หนาที่ตัดสินคดีความระหวางเอกชนกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐดวย ตามหลักกฎหมายมหาชน เชน 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เปนตน 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 146) ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของฝายตุลาการ เกี่ยวกับการ

ตีความในกฎหมาย มีดังน้ี  

1.  ตัดสินความในขอขัดแยงตางๆ ที่เกิดข้ึน คดีตางๆ จะตองนําไปข้ึนศาล เพื่อใหศาลตัดสิน 

2.  ปองกันการกระทําผิด โดยการออกกฎหมายศาล และโดยการสั่งใหบุคคลระงับการ

กระทําใดๆ ทั้งน้ี เพื่อปองกันการละเมิดกฎหมาย การไมปฏิบัติตามคําสั่งของศาล ยอมถือเปนการ

หมิ่นประมาทศาล อาจถูกลงโทษปรับ หรือจําคุกได 

3.  ช้ีขาดเกี่ยวกับสิทธิคูกรณี โดยไมตองมีการฟองรองกัน ซึ่งทําใหเสียเวลา และโดยไมตอง

มีการพิสูจนกันวามีการกระทําผิดใดๆ เกิดข้ึน คําช้ีขาดของศาลดังกลาวจะมีผลผูกพันกับทุกๆ ฝายที่

เกี่ยวของ 
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4.  อํานาจในการพิจารณาตัดสินวา กฎหมายใด หรือกฎหมายฉบับใดที่ตราข้ึนโดยฝายนิติ

บัญญัติน้ัน จะขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญหรือไม หรือใชอํานาจหนาที่ เกินขอบเขตที่ใหไวโดย

รัฐธรรมนูญหรือไม หรือเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลหรือไม ถาเปนเชนน้ัน ก็จะตองเปน

โมฆะ 

5.  อํานาจในการพิจารณาตัดสินวา คําสั่งหรือการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย หรือเปนคําสั่ง

และการกระทําที่ใชอํานาจโดยมิชอบ จึงไมมีผลใชบังคับหรือเปนโมฆะ 

6.  อํานาจหนาที่อื่น ฝายตุลาการอาจมีกิจกรรมประจําวันที่สําคัญๆ เชน การออก

ใบอนุญาตตางๆ รวมทั้งการแตงต้ังผูพิทักษผูเยาว เปนตน 

กรณีประเทศไทย อํานาจหนาที่ของฝายตุลาการ พอสรุปไดดังน้ี (อภิชาติ แสงอัมพร, 2559 : 

147-148) 

1.  อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร เปนอํานาจหนาที่ที่จะ

กระทําการตรวจสอบวา กฎหมายบทใด หรือฉบับใด ที่ฝายนิติบัญญัติไดตราข้ึนมาน้ัน ขัดแยงกับ

รัฐธรรมนูญหรือไม อํานาจหนาที่เชนน้ี ปจจุบันคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนผูรับผิดชอบ สําหรับ

การตรวจสอบวา คําสั่งหรือการกระทําของฝายบริหารอยางหน่ึงอยางใด จะขัดตอกฎหมาย 

นอกเหนืออํานาจที่ใหไว หรือเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือไมน้ัน จะเปนหนาที่ของศาลปกครอง 

2. อํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการพิจารณาพิพากษาคดี 

ซึ่งเกิดจากการพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชน หรือระหวางเอกชนกับหนวยงานของรัฐ ทั้งน้ี โดย

จะตองยึดถือตัวบทกฎหมายเปนหลักในการพิจารณา และเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา

ความตางๆ ซึ่งจะใหอํานาจแกศาลในการเรียกบุคคลมาใหถอยคําตอศาล และมีอํานาจจับกุมคุมขัง

บุคคลที่ขัดขืนไมมาศาลตามที่ไดออกหมายไปดวย 

ในสวนของวิธีพิจารณาความในช้ันศาล ก็นับวามีความสําคัญพอๆ กับการจัดต้ังศาลและการ

กําหนดตัวผูพิพากษา ดวยเหตุน้ีจึงมีการกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความข้ึน เพื่อใหศาล

พิจารณาพิพากษาคดีดวยความรวดเร็วและเปนธรรมตอทุกๆ ฝาย ทั้งน้ีเพราะความยุติธรรมที่ไดมา

โดยใชเวลานานเกินควร หรือตองเสียคาใชจายมากเกินไป ก็เทากับการปฏิเสธความยุติธรรมน่ันเอง 

ศาลจึงควรใหโอกาสแกทุกๆ ฝาย อยางเทาเทียมกันดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงควรใหมีคาใชจายนอย 

มิฉะน้ันคนจนกวาจะเสียเปรียบ 

ผูพิพากษาจะตองไมลําเอียง และใหโอกาสแกคูความแตละฝายนําสืบแสดงพยานหลักฐาน

สนับสนุนขออางของตน วิธีพิจารณาที่ดีจะตองมีความแนนอน คดีที่คลายกันจะตองไดรับการตัดสิช้ี

ขาดเหมือนๆ กัน ดังน้ัน จึงมีการถือคําพิพากษาศาลฎีกาหรือศาลสูงเปนบรรทัดฐาน ที่ศาลช้ันลาง

จะตองยึดเปนแนวทางในการพิจารณาคดี กลาวคือ เมื่อมีคดีเกิดข้ึนและมีขอเท็จจริงใกลเคียงกับศาล

ฎีกาหรือศาลสูงไดตัดสินไปแลว ศาลช้ันลางก็จะตัดสินตามแนวที่ศาลฎีกาหรือศาลสูงวางไว  

สําหรับประเภทของศาลน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหมี

ศาลอยู 4 ประเภท คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร เชนเดียวกับ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แตในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

(ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2560ข : 434) ไดกําหนดใหมีศาล 3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 

และศาลทหาร สวนศาลรัฐธรรมนูญแยกเปนหมวดตางหากจากหมวดที่วาดวยศาล แตก็ยังบัญญัติให

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่ดังเชนที่เคยมีมา 

กลาวโดยสรุป สําหรับประเทศไทยน้ันในอดีตกอนการประกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได

ใชระบบศาลเด่ียวมาโดยตลอด จนเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 แลวก็ไดเปลี่ยนเปนระบบศาลคู คือ มีศาลอื่นที่นอกจากศาลยุติธรรม มาทําหนาที่

ตัดสินคดีได เชน ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เปนตนหนาที่หลักของฝายตุลาการก็คือ การตีความ

หรือตัดสินความ ตามตัวบทกฎหมายเมื่อมีคดีใดคดีหน่ึงเกิดข้ึน กลาวคือ เมื่อมีคดีเกิดข้ึนศาลจะตอง

คนหาความจริง และนํากฎหมายมาใชกับคดีน้ันๆ แตถากฎหมายที่มีอยูลาสมัย คลุมเครือ หรือมีการ

ขัดแยงกัน ศาลจะตองเปนผูตีความในกฎหมาย โดยอาศัยหลักยุติธรรมในการกระทําดังกลาว อาจถือ

ไดวาผูพิพากษาไดมีสวนในการสรางกฎหมายข้ึนมา ในคดีที่คลายๆ กัน คําพิพากษาของศาล จึงอาจ

ใชเปนหลัก หรือแนวทางในการตัดสินครั้งตอๆ ไปดวย 

สรุป 

 สถาบันทางการเมืองเปนแบบแผนที่เกิดข้ึนในระบบการเมือง ซึ่งสงผลตอลักษณะและ

พฤติกรรมทางการเมืองในรัฐน้ันๆ โดยสถาบันทางการเมืองในแตละสังคมจะมีลักษณะแตกตางกัน 

ตามความตองการในการบรรลุเปาหมายของรัฐ สถาบันทางการเมืองที่เกิดข้ึนภายในระบบการเมือง

หน่ึงๆ อาจดํารงอยูอยางตอเน่ืองยาวนาน หรืออาจสูญสลายไปตามกาลเวลา ก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการ แตสถาบันทางการเมืองที่สามารถดํารงอยูและสืบทอดกันมาไดอยางยาวนานน้ัน มักจะมี

โครงสรางที่ยืดหยุนและปรับตัวกอการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดที่ใชในการปกครองในอดีต แตโดยสวนใหญใน

ปจจุบันจะเปนสถาบนัที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ ในกรณีของสถาบันพระมหากษัตริยไทย แมเปนสถาบัน

ที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตเปนศูนยรวมของชาติในหลายดาน ในรัฐธรรมนูญไดกําหนดพระราช

สถานะและพระราชอํานาจหลายประการ แตสวนใหญเปนพระราชอํานาจที่ไมเกี่ยวของกับการใช

อํานาจรัฐ นอกจากน้ันพระมหากษัตริยไทยยังทรงไวซึ่งความเคารพสักการะจากปวงชนอยางสูง 

ดังน้ันจึงกอใหเกิดพระราชอํานาจและพระราชสถานะที่ปวงชนทั่วไปยังคงถวายใหแมไมมีบทบัญญัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปถือวาพระองคทรงเปนที่พึ่งพิงและใหความเช่ือมั่นอยางสนิทใจ   

พระราชอํานาจเหลาน้ัน เชน การยอมรับในการเขามาแกไขปญหาของประเทศในภาวะวิกฤติ พระ

ราชอํานาจในการพิจารณาฎีการองทุกข เปนตน 

นอกจากน้ัน ในการบริหารของรัฐตางๆ โดยทั่วไปมักมีการนําแนวคิดการแบงแยกอํานาจมา

ใช เพื่อกอใหเกิดการตรวจสอบระหวางอํานาจตอกัน ทําใหเกิดสถาบันทางการเมืองที่สําคัญ คือ 

สถาบันนิติบัญญัติ ทําหนาที่หลักในการบัญญัติกฎหมาย สถาบันบริหาร ที่ทําหนาที่ในการบริหาร
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ประเทศและนํานโยบายตางๆ ไปสูการปฏิบัติ และสถาบันตุลาการ ที่ทําหนาที่ในการตัดสินอรรถคดี

ตางๆ ภายในรัฐ ใหเกิดความยุติธรรม 

สถาบันทางการเมืองตางๆ ดังกลาว ลวนเปนผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาการทางการเมือง

การการปกครองของรัฐ เพื่อใหเกิดแบบแผนและโครงสรางทางการเมืองการปกครองที่เหมาะสมของ

รัฐ ซึ่งรูปแบบและลักษณะของสถาบนัทางการเมอืง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและ

เหตุปจจัยตางๆ แตโดยทั่วไปเมื่อสังคมมีความสลับซับซอนมากข้ึน ก็จะกอใหสถาบันทางการเมือง

เหลาน้ันมีความซับซอนและหลากหลายมากข้ึน อยางไรก็ตาม สถาบันทางการเมืองที่แตละรัฐนําไป

ปรับใช ก็จะถูกกําหนดไวในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐน้ันๆ น่ันเอง 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. สถาบันทางการเมืองหมายถึงอะไร มลีักษณะทีส่ําคัญอยางไร 

2. จงอธิบายถึงประเภทของสถาบันพระมหากษัตริย เมื่ออาศัยพระราชอํานาจและพระราช

สถานะเปนเครือ่งจําแนก 

3. จงอธิบายถึงพระราชอํานาจและพระราชสถานะของพระมหากษัตริยไทย 

4. จงอธิบายถึงอํานาจหนาที่ของสถาบันนิติบัญญัติ ประกอบดวยอะไรบาง 

5. ใหอธิบายความแตกตางระหวางรัฐสภาทีม่ีการแบงแยกอํานาจอยางเครงครัดระหวาง

อํานาจนิติบญัญัติและบรหิาร กบัรฐัสภาที่แบงแยกอํานาจนิติบัญญัติและบริหารออกจาก

กันไมเด็ดขาด 

6. จงอธิบายถึงอํานาจหนาที่โดยทั่วไปของสถาบันบรหิาร 

7. จงอธิบายถึงความสัมพันธระหวางอํานาจนิติบญัญัติกบัอํานาจบรหิาร 

8. จงอธิบายความแตกตางระหวางระบบศาลคูกับระบบศาลเด่ียว 

9. หลักสากลที่ยึดปฏิบัติเพือ่ความเปนอสิระของสถาบันตุลาการ ประกอบดวยอะไรบาง 
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สิทธิและเสรีภาพ 

 สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตย และของมนุษยชาติ ในฐานะ

ที่เปนสัตวโลกที่มีจิตใจสูง ตางกับระบอบเผด็จการที่ถือวาคนเปนทาสของรัฐและผูมีอํานาจ ซึ่งพรอม

จะใชมาตรการที่ทารุณโหดรายเกินมนุษยธรรมดาเพื่อบังคับประชาชนใหอยูในอํานาจ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญในปจจุบันมีพัฒนาการมาเปนลําดับจากแรกเริ่มที่มุงจํากัดอํานาจของ

ผูปกครอง คอยๆ ขยายผลมาสูการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญ

ของประเทศที่เปนประชาธิปไตยน้ัน บทบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพเปนเรื่องที่มีความสําคัญและ

จําเปนอยางย่ิง สวนการที่จะมิสิทธิและเสรีภาพในทางปฏิบัติมากนอยเพียงใด คงตองศึกษาติดตามใน

บริบททางการเมืองของประเทศน้ันๆ เพราะในบางครั้งรัฐธรรมนูญอาจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและ

เสรีภาพมากมาย แตอาจมีขอความตอทายตางๆ เชน ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือ

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือตามเงื่อนไขหรือวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

เปนตน 

ในบทน้ีจะกลาวถึง พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ความหมายและที่มาของสิทธิและ

เสรีภาพ ประเภทและขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลักประกันการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ องคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญ รวมถึงแนวคิดวาดวยศักด์ิของความเปนมนุษยและแนวคิดวาดวยหลักความเสมอภาค มี

รายละเอียดตอไปน้ี 

ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

 สิทธิและเสรีภาพ เปนคําที่นิยมกลาวควบคูดวยกันเสมอ ในทางกฎหมายแมคําสองคําน้ีจะมี

ความหมายที่คลายคลึงกัน แตก็มิใชจะมีความหมายเหมือนกันหมด พึงสังเกตจากบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ ที่เรียกช่ือประเภทของสทิธิและเสรีภาพแยกตางหากจากกันอยางชัดเจน เชน รัฐธรรมนูญ

บัญญัติวาเสรีภาพในการชุมนุม โดยมิไดเรียกวาสิทธิในการชุมนุม หรือรัฐธรรมนูญบัญญัติวาสิทธิ

พิทักษรัฐธรรมนูญ แตมิไดเรียกวาเสรีภาพพิทักษรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติตางๆ ในหมวดสิทธิและ

เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญจึงแสดงใหเห็นวา ผูรางรัฐธรรมนูญมีเจตนาที่แยกใชคําวา

สิทธิและเสรีภาพใหแตกตางกัน เพราะความหมายของคําทั้งสองมีความแตกตางกัน ความหมายของ

สิทธิและเสรีภาพ อาจมองไดหลายแงมุมและนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังตอไปน้ี 

ในการใหความหมายกับสิทธิ มีการใหคํานิยามไวคอนขางหลากหลาย ในทางวิชาการไดมีผูให

ความหมายของเสรีภาพไว ดังน้ี 
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พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1232) ใหความหมายไววา สิทธิ (right) 

คืออํานาจอันชอบธรรม เชน บุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธ์ิในที่ดินแปลงน้ี 

และอํานาจที่กฎหมายรับรองใหกระทําการใดๆ โดยสุจริตไดอยางอิสระ แตตองไมกระทบกระเทอืนถึง

สิทธิของคนอื่น  

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2538 : 348) ใหความเห็นวา สิทธิหมายถึงอํานาจที่จะใหผูอื่นตอง

กระทําหรืองดเวนการทําการบางอยางตามที่เรามีสิทธิอันเปนการบังคับใหคนอื่นตองกระทําตามสิทธิ

ของเรา 

วรพจน วิศรุตพิชญ (2543 : 22) ไดใหความหมายของสิทธิไววา สิทธิคืออํานาจที่กฎหมาย

รับรองใหแกบุคคลในอันทีจ่ะกระทําการเกี่ยวของกับทรัพยหรือบุคคลอื่น เปนตนวาอํานาจที่กฎหมาย

รับรองใหแกบุคคลหน่ึงในอันที่จะเรียกรองใหผูอื่นอีกคนหน่ึงหรือหลายคนกระทําการบางอยางบาง

ประการใหเกิดประโยชนแกตน หรือใหละเวนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 49) ไดใหความหมายของสิทธิไววา สิทธิในความหมายทั่วไป 

หมายถึงอํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันทีจ่ะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการอยาง

ใดอยางหน่ึง เปนสิ่งที่กอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นดวย สวนสิทธิตามรัฐธรรมนูญน้ันหมายถึงอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกปจเจกบุคคลในอันที่จะกระทํา

การใดหรือไมกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกชนดังกลาว ไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะไมให

บุคคลใดแทรกแซงการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางย่ิงเรียกรองตอองคกรของรัฐมิ

ใหแทรกแซงขอบเขตแหงสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐ

กระทําการอยางใดอยางหน่ึงดวย 

หยุด แสงอุทัย (2553 : 167) ใหขอสังเกตวามีความเห็นตอความหมายของสิทธิอยู 2 

ความเห็น ไดแก ความเห็นแรก สิทธิหมายถึงอํานาจที่กฎหมายใหแกบุคคลในอันที่จะมีเจตจํานง และ

ความเห็นที่สอง สิทธิหมายถึงประโยชนที่กฎหมายคุมครองให ซึ่งเราไมอาจถือความเห็นใดความเห็น

หน่ึงแตเพียงอยางเดียว เพราะความเห็นแรกมองในแงของเน้ือหาของสิทธิ สวนความเห็นที่สองมองใน

แงของจุดประสงคของสิทธิ ดังน้ัน ควรจะถือวาสิทธิเปนทั้งอํานาจและประโยชน กลาวโดยสรุป สิทธิ 

คืออํานาจที่กฎหมายใหเพื่อสําเร็จประโยชนที่กฎหมายคุมครอง 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 154) ไดสรุปลักษณะสําคัญของสิทธิ ไวดังน้ี  

1.  สิทธิอาจเปนไดทั้งประโยชนหรืออํานาจ กลาวคือ ฝายที่ใหความเห็นวาสิทธิเปน

ประโยชนน้ัน พิจารณาวาวัตถุประสงคของสิทธิเปนไปก็เพื่อประโยชนอยางใดอยางหน่ึงที่บุคคลมุง

ประสงค สวนฝายที่ใหความเห็นวาสิทธิเปนอํานาจไดกลาววาสิทธิเปนอํานาจที่กฎหมายรับรองใหแก

บุคคล เปนการมองในแงเน้ือหาของสิทธิ 

2.  สิทธิเปนประโยชนตอเจาของสทิธิที่จะเลอืกใชสิทธิ กลาวคือผูทรงสิทธิยอมสามารถที่จะ

ตัดสินใจวาจะใชหรือไมก็ได หรืออาจใหผูอื่นใชแทนก็ได ซึ่งกรณีการใหผูอื่นใชสิทธิแทนน้ีมักพบใน

กฎหมายแพง เชน เรื่องตัวการตัวแทน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล เปนตน 
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3.  สิทธิเรียกรองใหบุคคลอื่นมีหนาที่เคารพตอสิทธิของผูทรงสิทธิน้ันๆ กลาวคือ ในการใช

สิทธิตางๆ น้ัน ผูทรงสิทธิยอมจะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการตามที่ตนมีสิทธิอยู เชน ใหกระทํา

การใหเกิดประโยชนแกผูทรงสิทธิ งดเวนกระทําการที่ผูทรงสิทธิตองการ หรืองดเวนกระทําการในอัน

ที่จะลวงละเมิดการใชสิทธิน้ันๆ การที่สิทธิเรียกรองใหบุคคลอื่นมีหนาที่เคารพตอสิทธิของผูทรงสิทธิน้ี

เองทําใหเห็นวาสิทธิยอมคูกับหนาที่เสมอ 

กลาวโดยสรุป สิทธิหมายถึงประโยชนอันชอบธรรมที่กฎหมายไดรับรองใหแกผูที่ไดรับ

ประโยชน สามารถกระทําการตามที่กฎหมายบัญญัติไว และกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นที่จะตอง

อํานวยประโยชนน้ันใหแกผูทรงสิทธิตามกฎหมายไดกําหนด อน่ึง สิทธิตามความหมายขางตนถือเปน

สิทธิในความหมายทั่วไป และใชกันในกลุมประเทศเสรีประชาธิปไตยเทาน้ัน ในประเทศเผด็จการ

คอมมิวนิสตตางๆ หาไดมีสิทธิเชนวาน้ีแตอยางใด 

สวนในการใหความหมายของเสรีภาพก็มีลักษณะเชนเดียวกับสิทธิ กลาวคือมีการใหคํานิยาม

ไวคอนขางหลากหลาย ในทางวิชาการไดมีผูใหความหมายของเสรีภาพไว ดังน้ี 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 1256) ไดใหความหมายไววา เสรีภาพ 

คือ ความสามารถที่จะกระทําการใดๆ ไดตามที่ตนปรารถนาโดยไมมีอุปสรรคขัดขวาง เชน เสรีภาพใน

การพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิทีจ่ะทําจะพูดไดโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2538 : 348) ใหความเห็นวา เสรีภาพคืออํานาจที่จะกระทําการอะไรก็

ได คือมีอํานาจที่จะเลือกประพฤติหรือไมประพฤติอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งกอใหเกิดหนาที่เชิงปฏิเสธแก

ผูอื่นที่จะไมเขามารบกวนการใชอํานาจเลือกประพฤติของเรา 

คําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง วันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ซึ่งเปนสิ่งที่เปนผลมา

จากการอภิวัฒนใหญเปลี่ยนแปลงการปกครองในฝรั่งเศส ไดใหความหมายของเสรีภาพในมาตรา 4 

ซึ่งบัญญัติวา “เสรีภาพคือความสามารถที่จะกระทําการใดก็ไดที่ไมเปนการรบกวนผูอื่น ดังน้ัน การใช

สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยแตละคนจะมีก็แตเพียงขอจํากัดเฉพาะที่ตองยอมใหสมาชิกอื่นของสังคม

สามารถใชสิทธิเหลาน้ีไดเชนเดียวกัน ขอจํากัดเชนวาน้ีจะกําหนดข้ึนไดก็โดยบทกฎหมายเทาน้ัน”  

วรพจน วิศรุตพิชญ (2543 : 22) กลาววา เสรีภาพคืออํานาจของบุคคลในอันที่จะกําหนด

ตนเอง โดยอํานาจน้ีบุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเองตามใจปรารถนา บุคคลใดบุคคลหน่ึง

ยอมมีเสรีภาพอยูตราบเทาที่เขาไมถูกบังคับใหกระทาํในสิ่งที่เขาไมประสงคจะกระทํา และไมถูกหนวง

เหน่ียวขัดขวางไมใหกระทําในสิ่งที่เขาประสงคจะทํา 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน (2548 : 24) เห็นวา เสรีภาพเปนอํานาจในการกําหนดตนเอง 

บุคคลสามารถเลือกไดดวยตนเองวาจะกระทําหรือไมก็ได ดังน้ัน บุคคลใดบุคคลหน่ึงยอมมีเสรีภาพอยู

ตราบเทาที่เขาไมถูกบังคับใหกระทําในสิ่งที่เขาไมประสงคจะกระทําหรือไมถูกหนวงเหน่ียวขัดขวาง

ไมใหกระทําในสิ่งที่เขาประสงคจะทํา กลาวโดยสรุปเสรีภาพ คืออํานาจของบุคคลในอันที่จะกําหนด

ตนเองโดยอํานาจน้ี บุคคลยอมเลือกวิถีชีวิตของตนไดดวยตนเอง เสรีภาพจึงเปนอํานาจที่บุคคลมีอยู

เหนือตนเอง 
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บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 51) ใหความหมายของเสรีภาพไววา เสรีภาพ หมายถึง สภา

การณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการอยางใดอยางหน่ึง ตามความประสงคของตน เสรีภาพจึง

หมายถึง อํานาจในการกําหนดตนเองโดยอิสระของบุคคลที่จะกระทําการใดหรือไมกระทําการใดอัน

เปนอํานาจที่มีเหนือตนเอง 

โดยสรุป เสรีภาพ คือ สภาวะที่มนุษยมีอิสระที่จะกระทําการใดหรืองดเวนกระทําการใด โดย

ปราศจากเงื่อนไขผูกมัดหรือหนวงเหน่ียว และกอใหเกิดหนาที่เพียงประการเดียวแกบุคคลอื่นที่จะตอง

ไมเขามาแทรกแซงการใชเสรีภาพของบุคคลดังกลาว 

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงความหมายของสิทธิและเสรีภาพน้ัน จึงมีความแตกตางกันอยูที่สิทธิ

เปนประโยชนในเรื่องที่บุคคลชอบที่จะเรียกรองเอาจากบุคคลอื่น หากการเรียกรองน้ันเปนการ

เรียกรองเอาแกบุคคลทั่วไปหรือปจเจกก็เปนสิทธิในทางเอกชน เชน สิทธิทางแพง ถาการเรียกรอง

ประโยชนน้ันเปนการเรียกรองเอาจากรัฐ สิทธิน้ันก็เปนสิทธิตามกฎหมายมหาชน หรือสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ หรือหากพิจารณาถึงวิธีการ สิทธิน้ันเปนสิ่งที่ตองใช เชน การใชสิทธิเรียกรองใหผูอื่นชําระ

หน้ีทางแพง หรือสิทธิในการเลอืกต้ังแสดงเจตนารมณทางการเมือง เปนเรื่องที่จะเห็นวาผูทรงสิทธิน้ัน

จะตองดําเนินการบางประการเพื่อใชสิทธิน้ัน สวนเสรีภาพน้ันคือประโยชนในลักษณะที่บุคคลจะ

กระทําการใดๆ โดยไมถูกบังคับหรืออยูใตอาณัติ อันเปนสิ่งที่ไมตองเรยีกรองหรือดําเนินการเพื่อใช แต

เสรีภาพน้ันจะสงผลใหบุคคลผูทรงเสรีภาพน้ันปลอดจากการถูกบังคับใหกระทําหรือไมกระทําการอยู

แลวตลอดเวลาที่ยังมีเสรีภาพน้ันคุมครองอยู 

  พลเมืองและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 

 ความสัมพันธระหวางรัฐในฐานะองคกรทางการเมืองกับบุคคลที่อยูภายในรัฐ สถานภาพของ

บุคคลภายในรัฐมีความแตกตางกัน แสดงออกในรูปแบบที่ตางกันไปดวย เชน ในฐานะเปนพลเมือง 

หรือฐานะตางดาว เปนตน ในระบอบเสรีประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ

พลเมืองเปนอยางมาก สิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะเปนพลเมืองยอมมี ซึ่งเปนการจํากัดอํานาจ

ของรัฐ แตสิทธิยอมไมสมบูรณที่สุด ทั้ง น้ีเพราะหากผูใดมีสิทธิหรือเสรีภาพเต็มที่  จะสงผล

กระทบกระเทือนตอบุคคลอื่นดวย คือไปรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่น รัฐจึงมีหนาที่ในการกําหนด

ขอบเขตโดยดูแลใหสิทธิของพลเมืองหรือสิทธิในฐานะเปนพลเมือง 

บุญฤทธ์ิ เพ็ชรวิศิษฐ (2554 : 94-95) ไดอธิบายถึงพลเมืองไว พอสรุปไดวา พลเมือง หมายถึง 

บุคคลซึ่งโดยกําเนิดหรือโดยการแปลงชาติหรือโอนสัญชาติ เปนสมาชิกของรัฐข้ึนอยูกับรัฐน้ัน ๆ 

กลาวคือตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ และมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองและไดรับสิทธิตาง ๆ จาก

กฎหมายของรัฐ ความเปนพลเมืองข้ึนอยูกับหลักการที่นานาประเทศสวนมากใชเปนหลักเกณฑ

พิจารณาที่มีขอแตกตางกันบางในรายละเอียด ไดแก สถานที่เกิด สายโลหิต และโดยการแปลงชาติ

หรือโดยการโอนสัญชาติ ดังน้ี 

1.  ความเปนพลเมืองโดยสถานที่เกิด การเปนพลเมืองข้ึนอยูกับสถานที่เกิด คือ เกิด ณ รัฐ

ใดก็ถือวาเปนพลเมืองของรัฐน้ัน ประเทศที่ยอมรับหลักการน้ี มีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกา 
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2.  ความเปนพลเมืองโดยการสืบสายโลหิต การยึดถือหลักความเปนพลเมืองตามความเปน

บิดามารดา หมายถึง การเปนพลเมืองตาม บิดา มารดา คือ บิดา มารดาเปนพลเมืองของประเทศใด 

บุตรที่เกิดมาแมจะเกิดในตางประเทศก็ใหถือวาเปนพลเมอืงของประเทศที่บิดามารดาถือสังกัดอยู การ

ใหสิทธิแหงการเปนพลเมืองโดยสายโลหิต คือยึดถือตามบิดามารดา ปรากฏในประเทศยุโรปตะวันตก 

สหรัฐอเมริกายอมรับหลักการเปนพลเมืองโดยสายโลหิตในบางกรณี เชน หากเกิดในสถาน

เอกอัครราชทูตสหรัฐในตางประเทศ หรือเมื่อสามารถพิสูจนไดวาบิดามารดาผูใหกําเนิดไปอยู ณ 

ตางประเทศเปนการช่ัวคราวเทาน้ัน โดยปกติแลว สหรัฐอเมริกาและอังกฤษยึดถือหลกัสถานทีเ่กิด คือ 

หากคนไทยไปมีบุตรในสหรฐัอเมริกาหรืออังกฤษ ยอมไดความเปนพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือของ

อังกฤษโดยอัตโนมัติ 

3.  ความเปนพลเมืองโดยการแปลงชาติหรือโดยการโอนสัญชาติ การเปนพลเมืองอาจไดมา

ภายหลัง คือไมเกี่ยวกับการเกิด ณ ที่ใด หรือจากการสบืสายโลหติมาอยางไร เชน การที่พลเมืองมผีิวสี

แตกตางกัน และเกิดในประเทศอื่น แตมีสภาพเปนพลเมืองของอังกฤษ ของสหรัฐอเมริกา ของ

เบลเยียมการเปนพลเมืองในกรณีที่เกิดข้ึนโดยการแปลงสัญชาติหรือโอนสัญชาติ แมจะมีสิทธิเหมือน

พลเมืองโดยสถานที่เกิด หรือโดยการสืบสายโลหิต แตมีสภาวะไมเทาเทียม กลาวคือหากมีพฤติกรรมที่

รัฐถือวาจะเปนภัยตอรัฐอาจมีการถอนสัญชาติ คือความเปนพลเมืองได ในประเทศเสรีประชาธิปไตย 

การถอดถอนสัญชาติจะตองกระทําโดยคําสั่งศาล (โดยอํานาจฝายตุลาการ) และใหเปนตาม

กระบวนการแหงกฎหมายดวย ผูที่มีสัญชาติ เปนบุคคลซึ่งข้ึนอยูกับรัฐใดรัฐหน่ึง แตใหไดสิทธิเต็มที่ใน

ฐานะพลเมือง ผูมีสัญชาติอาจไดรับการคุมครองจากรัฐ แตอาจไมมีสิทธิในการออกเสียงเลือกต้ัง 

ตัวอยางเชน คนที่เกิดในเกาะซามัวของสหรัฐอเมริกามีสถานภาพเปนเพียงผูที่มีสัญชาติอเมริกัน แต

หากบิดาหรือมารดาคนหน่ึงคนใดเปนพลเมืองอเมริกัน ตัวเองจึงจะเปนพลเมืองอเมริกันได 

กลาวโดยสรุป สําหรับผูไมมีสิทธิเปนพลเมือง คือคนที่มีสถานะอยางอื่นและเปนคนตางดาว 

หมายถึงผูที่ไมเปนพลเมือง หรือผูที่ไมมีสัญชาติของรัฐที่ตนกําลังอาศัยอยู คนตางดาวข้ึนอยูกับรัฐ

ตางประเทศ คนตางดาวจะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศทีต่นกําลังพักอยู ในขณะเดียวกันรัฐที่

บุคคลคนน้ันอาศัยอยูจะตองใหความคุมครองดูแล 

 เสรีภาพน้ันก็กอใหเกิดสิทธิเชนกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกวาสิทธิในเสรีภาพ กลาวคือ

เสรีภาพน้ันกอใหเกิดสิทธิในการที่จะเรียกรองมิใหบุคคลอื่นหรือรัฐกระทําการอันเปนการลิดรอน

เสรีภาพน้ันได และหากมีการลิดรอนเสรีภาพ ผูทรงเสรีภาพก็ยอมมีสิทธิในการรองขอหรือเยียวยา

เพื่อใหยุติการลิดรอนเสรีภาพน้ัน 

อมร รักษาสัตย (2541 : 68) ไดใหความเห็นไววา เสรีภาพในการนับถือศาสนาตาม

รัฐธรรมนูญ บุคคลไมจําเปนตองดําเนินการเรียกรองหรือกระทําการใดๆ ทั้งสิ้น ก็สามารถที่จะนับถือ

ศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธิในศาสนา และสามารถปฏิบัติกิจตามศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติ

พิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนไดตราบใดที่ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัด

ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากน้ียังกอใหเกิดสิทธิในการที่จะ
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เรียกรองใหผูอื่นเคารพในเสรีภาพดังกลาว โดยบุคคลอื่นยอมเกิดหนาที่ในการที่ไมไปกระทําการใดๆ 

ที่จะละเมิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาดวย รวมทั้งไดรับการคุมครองมิใหรัฐกระทําการใดๆ อันเปน

การลิดรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรไดเพราะเหตุที่นับถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธิ

ในทางศาสนา หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตนได ตราบใดที่ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของ

พลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยศีลธรรมอันดีของประชาชน และถาหากเสรีภาพ

ดังกลาวถูกละเมิดยอมสามารถใชสิทธิที่จะขอรับการเยียวยาได 

จากความหมายของสิทธิและเสรีภาพในขางตน กลาวโดยสรุปไดวา เมื่อสิทธิและเสรีภาพมี

ความเกี่ยวของและเช่ือมโยงกันโดยใกลชิดเชนน้ีเอง ทําใหสวนใหญแลวเรามักจะพิจารณา หรือศึกษา

สิทธิและเสรีภาพน้ีไปควบคูกันและมักจะเรียกไปโดยรวมกันเปนคําเดียวกันวา สิทธิและเสรีภาพ เปน

การอธิบายในแงมุมสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายทั่วไป 

ถากลาวถึงสิทธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญ จะเปนกรณีที่ยกระดับสทิธิและเสรภีาพเหลาน้ัน

ใหมีคุณคาอยูในระดับรัฐธรรมนูญ กลาวคือ เปนสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครอง ซึ่ง

ผลจากการที่รัฐธรรมนูญใหความคุมครองจะสงผลใหบุคคลที่ถือปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพดังกลาว

ภายใตขอบเขต เงื่อนไข หรือขอจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนด บุคคลน้ันยอมไดรับความคุมครองจาก

รัฐธรรมนูญดวยเชนกัน ฉะน้ันเมื่อบุคคลไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญแลวการกระทําใดๆ ยอม

ไมเปนความผิดตามกฎหมายที่มีลําดับช้ันตํ่ากวารัฐธรรมนูญ  

ท่ีมาของสิทธิและเสรีภาพ 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยและของมนุษยชาติ ตางจาก

ระบอบเผด็จการที่ถือวาคนเปนทาสของรัฐและผูมีอํานาจ 

อมร รักษาสัตย และคณะ (2543 : 65-66) ไดกลาวไววา เมื่อประชาชนทั่วโลกมีการศึกษาดี

ข้ึน การปกครองของประเทศตางๆ จึงตองวิวัฒนาการโดยลดความปาเถ่ือนโหดรายลงและมีความเปน

อารยะสูงข้ึน ดังเห็นไดวาโลกไดเริ่มใชการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาแตสมัยกรีกโบราณรวม 

2,500 ปมาแลว สวนโลกตะวันออกก็ไดปรากฏแนวคิดทางธรรมาธิปไตยในอนุทวีประยะใกลเคียงกัน 

แตตอมายุโรปกลับตกไปสูยุคมืด และเอเชียตกอยูภายใตลัทธิเทวสิทธิราชย แตแนวความคิดทาง

ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็กลับฟนมาในยุโรป เริ่มจากอังกฤษในชวง

คริสตศตวรรษที ่13 ที่พระเจาจอหนทรงยอมลงพระนามในมหากฎบัตรเมื่อ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1215 

แตการยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและความสําคัญของรัฐสภาก็มิไดเกิดข้ึนอยางชัดเจน จนถึง

สมัยพระเจาวิลเลียมที่ 3 ที่ทรงประกาศสิทธิประชาชน ใน ค.ศ. 1689 ตอมาสิทธิของพลเมืองไดรับ

การบัญญัติข้ึนเปนสวนเพิม่เติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา (1787) ใน ค.ศ. 1791 และไดกลายเปน

ตัวแบบของสิทธิมนุษยของประเทศตางๆ ในเวลาตอมา 

สิทธิมนุษยชนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก เมื่อภาคีสมาชิกขององคการ

สหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนอยางเปนเอกฉันทเมื่อ 10 ธันวาคม ค.ศ. 
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1948 โดยประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกสหประชาชาติเมื่อป ค.ศ. 1946 ไดรวมลงนามดวย ซึ่งถือไดวา

เปนสนธิสัญญาที่ไทยตองปฏิบัติตาม 

วิษณุ เครืองาม (2530 : 242-243) ไดกลาวถึงที่มาของสิทธิและเสรีภาพไววา สิทธิและ

เสรีภาพเปนสิ่งที่ไดมีข้ึนกอนที่จะมีกฎหมายรับรอง หรือเปนสิ่งที่เกิดข้ึนจากบทบัญญัติแหงกฎหมาย

กําหนดใหมีข้ึน เปนขอที่สมควรพิจารณาใหชัดเจน แนวคิดที่มาของสิทธิและเสรีภาพ ไดมีแนวคิด

แตกตางกันออกเปน 2 แนวคิด คือ แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ และแนวคิดกฎหมายฝายบานเมือง 

ดังน้ี 

1.  แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ (Law of Nature) เช่ือวาสิทธิทั้งหลายทั้งปวงเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติพรอมๆ กับมนุษย และถือวาความยุติธรรมมากอนตัวบทกฎหมาย นับแตสมัยโบราณมาก็ได

เกิดแนวคิดที่วากฎหมายธรรมชาติมีอยูจริง แมจะมิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตก็นับเปน

กฎหมายที่สูงสงควรคาแกการเคารพย่ิงเสียกวากฎหมายที่ถูกตราข้ึนโดยผูปกครองประเทศ สิทธิ

ทั้งหลายแหงมนุษยชาติเกิดมีข้ึนตามกฎหมายธรรมชาติ สวนกฎหมายที่ตราข้ึนในภายหลังน้ันเปน

เพียงการยอมรับหรือรับรองสิทธิที่ไดมีอยูแลววามีอยูจริงและรับบังคับคุมครองใหเทาน้ัน ไมไดเปนผู

กอต้ังหรือประกาศสิทธิใหมนุษยแตประการใด เชน สิทธิในรางกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

เปนตน กฎหมายธรรมชาติคือกฎแหงธรรมชาติของความเปนมนุษย เมื่อแนวความคิดน้ีเช่ือในกฎ

ธรรมชาติ จึงเช่ือวามนุษยมีสิทธิบางประการติดตัวมาต้ังแตเกิดจนกระทั่งตาย ซึ่งตอมาไดกลายเปน

ที่มาอันสําคัญของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

2.  แนวคิดกฎหมายฝายบานเมือง (Positive Law) จอหน ออสติน (Austin) ไดกลาวไววา 

กฎหมาย คือ คําสั่งของรัฏฐาธิปตย ซึ่งสั่งแกราษฎรทั้งหลาย ถาผูใดไมปฏิบัติตามผูน้ันตองรับโทษ 

เพื่อสนับสนุนแนวความคิดกฎหมายฝายบานเมือง ที่มีความขัดแยงกับแนวความคิดกอนหนาโดย

สิ้นเชิง กลาวคือในเมื่อสิทธิเปนประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให สิทธิจึงเกิดข้ึนไดแตโดย

กฎหมาย ถาไมมีกฎหมายรับรองหรือคุมครองแลว สิทธิน้ันๆ ก็ไมอาจเกิดข้ึนไดเลย หากกฎหมายของ

รัฐมิไดรับรองไว บุคคลในรัฐน้ันก็มิอาจจะยกสิทธิดังกลาวข้ึนอางได แนวความคิดน้ีมองสวนทางวา

การกลาวอางถึงสิทธิที่เกิดจากกฎหมายธรรมชาติน้ัน แทจริงแลวกฎหมายธรรมชาติคือศีลธรรม มโน

ธรรม และความรูสึกวาควรจะเปน ซึ่งหากฎเกณฑวัดไดยากวาสทิธิตางๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติน้ันมี

อยูเพียงใดและภายในขอบเขตอยางไร หากยอมใหมีการอางกฎหมายธรรมชาติไดแลว ก็อาจจะเกิด

ปญหาถกเถียงไดไมมีที่สิ้นสุด 

กลาวโดยสรุป ที่มาของสิทธิและเสรีภาพ ข้ึนอยูกับแนวคิดของกฎหมายที่ยึดถือ กลาวคือ 

แนวคิดของกฎหมายธรรมชาติที่เช่ือวาสิทธิและเสรีภาพเกิดมาพรอมกับมนุษย และแนวคิดของ

กฎหมายฝายบานเมืองที่ถือวาสิทธิและเสรีภาพเปนประโยชนและอํานาจที่กฎหมายรับรองและ

คุมครองให 
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ประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญู 

 เมื่อพิจารณารายละเอียดของสิทธิและเสรีภาพ จะพบวาสิทธิและเสรีภาพมีหลายประการ 

เพื่อใหมีการจัดหมวดหมูของสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจน จึงไดมีการแยกประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 

ในที่น้ีจะศึกษาถึงประเภทของสทิธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนูญเปนสําคัญ ซึ่งสามารถจําแนกประเภท

ของสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยเกณฑตางๆ มาเปนตัวจําแนก ดังน้ี 

วรพจน วิศรุตพิชญ (2538 : 22-30) ไดใหคําอธิบายไววา สิทธิและเสรีภาพตามเกณฑเน้ือหา 

เมื่ออาศัยวัตถุแหงสิทธิและเสรีภาพเปนหลักเกณฑ เราอาจจําแนกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมได 6 

ประเภท ดังตอไปน้ี 

1.  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ไดแก ความมั่นคงปลอดภัยในรางกายและชีวิต ซึ่ง

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหความคุมครองจากการใชอํานาจรัฐปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทาง

อาญา เชน บทบัญญัติที่วาบุคคลจะไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใช

อยูในเวลาที่กระทําน้ันบัญญัติเปนความผิด 

2.  สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด เชน เสรีภาพในการนับ

ถือศาสนา เสรีภาพในทางวิชาการ เสรีภาพในการศึกษาอบรม หรือเสรีภาพในการพูด การเขียน การ

พิมพ หรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆ เปนตน 

3.  สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน สิทธิในทรัพยสิน เสรีภาพในการทํา

สัญญากอต้ังนิติสัมพันธระหวางกัน หรือสิทธิในการประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน

ธรรม เปนตน 

4.  สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุม เชน เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ 

สหพันธ สหกรณ หรือหมูคณะอื่นๆ เปนตน 

5.  สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง เชน สิทธิเลือกต้ังและสมัครรับเลือกต้ัง เสรีภาพในการ

ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการสมัครเขารับราชการ เปนตน 

6.  สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติจากรฐัอยางเทาเทียมกัน เชน บทบัญญัติที่รับรองวาบคุคลยอม

เสมอกันในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน เปนตน 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 60-61) ไดกลาวถึงประเภทของสิทธิและเสรีภาพไววา สิทธิและ

เสรีภาพตามเกณฑผูทรงสทิธิ เมื่อพิจารณาจากมุมมองผูทรงสิทธิหรือประธานแหงสิทธิ เราจะสามารถ

จําแนกสิทธิและเสรีภาพออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ดังน้ี 

1.  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ไดแก สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายที่ติดตัวมนุษยทุกคน

มาต้ังแตกําเนิด สิทธิและเสรีภาพประเภทน้ีจึงผูกพันกับความเปนมนุษยโดยตรง กลาวคือ ถาไดช่ือวา

เปนมนุษยไมวาจะมีเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา สภาพทางรางกายและจิตใจ หรือฐานะทางเศรษฐกจิ

หรือสังคมเชนใด ยอมมีสิทธิและเสรีภาพประเภทน้ีกันถวนทุกคน 

สิทธิมนุษยชนมีรากฐานความคิดจากปรัชญาวาดวยสิทธิธรรมชาติ ซึ่งถือวาสิทธิเสรีภาพเปน

สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติไมมีผูใดเปนผูสรางข้ึน กฎหมายของบานเมืองที่บัญญัติรับรองรับสิทธิเสรีภาพ
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จึงเปนเพียงการรับรองสิทธิเสรีภาพที่มีอยูแลวใหชัดเจนย่ิงข้ึนเทาน้ัน ฉะน้ันแมวากฎหมายของรัฐใด

จะไมมีบทบัญญัติใหการรับรองสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิธรรมชาติไวเลย ก็หาใชเครื่องยืนยันวา

ประชาชนของรัฐน้ันจะปราศสทิธิเสรีภาพไม เพราะสิทธิเสรีภาพประเภทน้ีดํารงอยูไดโดยไมตองอาศัย

อํานาจรัฐเปนเครื่องรับรอง จากลักษณะของสิทธิมนุษยชนจึงทําใหมนุษยทุกคนสามารถอางสิทธิ

เสรีภาพเหลาน้ีไดโดยไมมีเงื่อนไขของดินแดนหรือความเปนพลเมืองของรฐัเปนอุปสรรค ปจจุบันจึงถือ

วาสิทธิเสรีภาพเกือบทุกประเภทเปนสิทธิมนุษยชน เวนแตสิทธิเสรีภาพที่รัฐประสงคจะมอบใหแก

พลเมืองของรัฐเทาน้ัน 

2.  สิทธิพลเมือง (Citizen Rights) ไดแก สิทธิและเสรีภาพตางๆ ที่ผูกพันกับความเปน

พลเมืองของรัฐ ความหมายของสิทธิพลเมืองจึงคอนขางแคบกวาสิทธิมนุษยชนคอนขางมาก กลาวคือ 

แมบุคคลจะถือกําเนิดเปนมนุษย มีสิทธิมนุษยชนโดยธรรมชาติ แตก็ใชวามนุษยทุกคนจะไดรับความ

คุมครอง สิทธิพลเมืองมักเปนสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวของกับการเมืองซึ่งเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐ 

บุคคลที่มิใชพลเมืองของรัฐน้ันๆ จึงไมอาจอางสิทธิเสรีภาพดังกลาวได เชน สิทธิในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สิทธิลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกต้ังผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ิน สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ เปนตน 

มานิตย จุมปา (2541 : 32-51) ไดอธิบายไววา สิทธิเสรีภาพตามเกณฑวิธีการใชสิทธิเสรีภาพ 

การแบงสิทธิเสรีภาพโดยคํานึงถึงวิธีการใชสิทธิและเสรีภาพน้ัน แบงเปนสิทธิเสรีภาพที่ปลอดจากการ

แทรกแซงของรัฐ สิทธิเสรีภาพที่เรียกรองเอาจากรัฐ และสิทธิเสรีภาพในการแสดงเจตจํานงทาง

การเมือง ดังน้ี 

1.  สิทธิเสรีภาพที่ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ ไดแก สิทธิเสรีภาพที่รัฐรับรองวาจะไม

เขามากาวกายหรือบังคับเอาแกประชาชน ประชาชนสามารถใชสิทธิเสรีภาพเชนวาน้ีประการใดก็ได

ตามใจสมัคร เวนแตจะขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เชน สิทธิในการที่รัฐจะตองไมเลือกปฏิบัติตอ

ประชาชนเพราเหตุแหงความแตกตางกันในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย

หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม 

หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ สิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในการที่จะอยูอาศัยและ

ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข เปนตน 

2.  สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนสามารถเรียกรองเอาจากรัฐ ไดแก สิทธิที่ประชาชนมีสิทธิรอง

ขอตอรัฐ หรือรัฐจะตองดําเนินการเพื่อใหสมแกสิทธิน้ันของประชาชน สิทธิเสรีภาพน้ีมิไดเพียงแต

จํากัดอํานาจรัฐเทาน้ัน แตเปนการสรางหนาที่ใหแกรัฐดวย เชน สิทธิในคลื่นความถ่ีที่ใชในการสง

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและวิทยุโทรคมนาคม ที่เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน

สาธารณะ เปนสิทธิของประชาชนทุกคนในการที่จะไดรับประโยชนจากคลื่นความถ่ีเชนน้ี รัฐธรรมนูญ

จึงกําหนดใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบ
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กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิในการรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนตน 

3.  สิทธิเสรีภาพในการการแสดงเจตจํานงทางการเมือง ไดแก สิทธิในการมีสวนรวม

ทางการเมืองทางตรง เชน สิทธิในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือเลือกต้ัง

ในระดับทองถ่ิน ทั้งน้ี รวมถึงสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน เขาช่ือเสนอ

กฎหมาย ขอบัญญัติทองถ่ิน การรวมแสดงประชามติ สิทธิในการเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง เปนตน 

กลุมพลังวิชาการเพื่ออนาคต (2553 : 225-261) ไดใหคําอธิบายถึงสิทธิเสรีภาพตามเกณฑ

การจํากัดสิทธิเสรีภาพ พอสรุปไดวา การแบงประเภทของสิทธิเสรีภาพวิธีน้ีเปนการพิจารณาวาสิทธิ

เสรีภาพสามารถถูกจํากัดไดอยางไรบาง โดยอาจไลเรียงจากการจํากัดที่นอยที่สุดไปสูการจํากัดที่มาก

ที่สุด สามารถแบงออกไดเปนสิทธิเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญที่จาํกัดไมได สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่

จํากัดไดโดยผลของเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ และสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จํากัดไดโดยผลของ

เงื่อนไขกฎหมายทั่วไป ดังน้ี 

1.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จํากัดไมไดเลย หรือสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่

ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ไดแก สิทธิเสรีภาพที่ไมอยูภายใตการจํากัดของ

กฎหมายใดๆ เลย ไดแก เสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยรัฐธรรมนูญมักใชคําวาเสรีภาพบริบรูณ การ

นับถือศาสนาน้ันเปนสิทธิเสรีภาพที่ไมมีการจํากัดใดๆ เลย แตเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ

หรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาน้ันเปนสทิธิเสรภีาพที่จํากัดไดโดยเงือ่นไขของรัฐธรรมนูญ กลาวคือ จะ

กระทําไดเทาที่ไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนตน 

2.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จํากัดไดโดยผลของเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ สิทธิเสรีภาพ

ประเภทน้ีถูกจํากัดไดโดยผลของกฎหมาย แตมิใชกฎหมายใดๆ ก็สามารถตราข้ึนเพื่อจํากัดสิทธิ

เสรีภาพในกลุมน้ีได เน่ืองจากรัฐธรรมนูญไดกําหนดเงื่อนไขไววาสิทธิเสรีภาพกลุมน้ีจะสามารถถูก

จํากัดไดในกรณีใด หรือดวยกฎหมายที่มีวัตถุประสงคประการใดบาง การจํากัดสิทธิเสรีภาพในกลุมน้ี 

สังเกตไดวา รัฐธรรมนูญจะใชถอยคําวา โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อ เชน 

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมาย

โดยวิธีอื่น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติการจํากัดเสรีภาพในกรณีน้ีไววา จะกระทําไดก็

แตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ

เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความ

สงบหรือสุขภาพของประชาชนเทาน้ัน 

3.  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จํากัดไดโดยผลของกฎหมายทั่วไป สิทธิและเสรีภาพ

ประเภทน้ีถูกจํากัดไดโดยผลของกฎหมายโดยไมมีเงื่อนไขประการใดกําหนดไวอีก ดังน้ัน กฎหมายใดๆ 

ก็สามารถตราข้ึนเพื่อจํากัดสทิธิเสรีภาพในกลุมน้ีไดทั้งสิ้น ซึ่งสิทธิและเสรีภาพในกลุมน้ี รัฐธรรมนูญจะ
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ใชถอยคําลงทายมาตราที่รับรองสิทธิเสรีภาพดังกลาววาตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เชน สิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก ตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนสิทธิและเสรีภาพที่ถูกจํากัดไดโดยผลของกฎหมายทั่วไป 

ทั้งน้ีถอยคําของมาตราดังกลาวไดบัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง 

ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวาน้ียอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ...การสืบมรดกยอมได

ความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งรัฐธรรมนูญมิได

ระบุวากฎหมายใดบางที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพเรื่องน้ีได ซึ่งกฎหมายที่รับรองสิทธิและจํากัดสิทธิใน

ทรัพยสินของบุคคลไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติถึงหลักทั่วไปและขอจํากัดแหง

สิทธิในทรัพยสินของบุคคลเอาไว และยังรวมถึงกฎหมายอื่นที่อาจจํากัดสิทธิในทรัพยสินของบุคคลได

ดวย 

อยางไรก็ตาม การจํากัดสิทธิเสรีภาพก็จะตองเปนไปตามหลักความไดสัดสวนดวย กลาวคือ 

มาตรการที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ัน จะตองเปนไปเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการที่ถือเปน

เหตุในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพน้ันดวย และเปนวิธีการที่สงผลกระทบนอยที่สุดตอสิทธิและเสรีภาพ

ที่ถูกจํากัดน้ัน โดยจะตองเปนทางเลือกที่เปนผลรายนอยที่สุด หรือหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองดําเนินการ

น้ันแลว 

มานิตย จุมปา (2541 : 31-32) ไดจําแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามเกณฑการจํากัด

สิทธิไวอีกลักษณะหน่ึง คือแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สิทธิสัมบูรณ และสิทธิสัมพัทธ ดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

1.  สิทธิสัมบูรณ (Absolute Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่รัฐมิอาจจํากัดได เพราะ

เหตุวาโดยสภาพของสิทธิเสรีภาพดังกลาวมีลักษณะเปนนามธรรม และเปนสิทธิในทางมโนธรรม 

กลาวคือ เปนเรื่องความรูสึกนึกคิดหรือความเช่ือความศรัทธาที่อยูในจิตใจ ดังน้ันแมวารัฐธรรมนูญจะ

จํากัดขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพประเภทน้ี ก็เปนเพียงการจํากัดในทางกฎหมายเทาน้ัน มิอาจจํากัด

ไดในความเปนจริง เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา ลัทธิความเช่ือ แมวารัฐธรรมนูญจะใหความ

คุมครองเสรีภาพเฉพาะศาสนาหรือลัทธิความเช่ือที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน แตในความเปนจริงบุคคลอาจจะนับถือศาสนาหรือลัทธิความเช่ือที่ขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ได เพราะรัฐไมอาจหย่ังรูถึงความนึกคิดของบุคคลดังกลาว

ได ตราบใดที่บุคคลน้ันไมแสดงออกมาทางกายภาพ ดังน้ันการจํากัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา ลัทธิ

ความเช่ือ ตลอดเสรีภาพอื่นในทางมโนธรรม จึงไมอาจกระทําไดในทางปฏิบัติ 

2.  สิทธิสัมพัทธ (Relative Rights) หมายถึง สิทธิและเสรีภาพที่รัฐอาจจํากัดขอบเขตและ

เงื่อนไขการใชสิทธิเสรีภาพได มิฉะน้ันหากปลอยใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพที่ตนมีอยาง

เต็มที่และไรขอบเขต การใชสิทธิเสรีภาพน้ันจะไมตางอะไรกับการใชอํานาจตามอําเภอใจของรัฐ อีก

ทั้งยังสุมเสี่ยงที่จะเปนการใชสิทธิเสรีภาพของตนไปกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ดวยเหตุน้ีจึง

ตองมีการกําหนดขอบเขตและเงื่อนไขบางประการเพื่อจํากัดการใชสิทธิเสรีภาพใหอยูในสัดสวนที่
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พอเหมาะพอควร เชน การใชสิทธิเสรีภาพอาจถูกจํากัดไดดวยกรณีที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการรักษา

ความมั่นคงของรัฐ หรือขอบเขตการใชสิทธิเสรีภาพอาจถูกจํากัดไดดวยกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

รักษาประโยชนสาธารณะ 

ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

สิทธิและเสรีภาพเปนเรื่องจําเปนตอการดํารงชีวิตของบุคคลภายในรัฐ แตการใชสิทธิเสรีภาพ

ก็ใชวาจะไรขอบเขต เพราะหากใชแลวไปกระทบตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ก็จะกลายเปนการใช

สิทธิเสรีภาพโดยมิชอบ ไมตางอะไรกับการใชอํานาจรัฐแลวไปกระทบสิทธิของประชาชน นอกจากน้ี

การกลาวอางสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนสิทธิเสรีภาพที่มีลักษณะกวางขวางและไมมีใครยืนยันไดวาสิทธิ

มนุษยชนมีรายละเอียดเชนใดบาง ย่ิงจะทําใหผูอางสิทธิมนุษยชนกลายเปนผูใชสิทธิเสรีภาพอยาง

สุดโตง 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2552 : 216-219) ไดอธิบายสรุปไววา ความไมชัดเจนแนนอนของสิทธิ

มนุษยชนก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหรัฐจําตองกําหนดขอบเขตของการใชสิทธิและเสรีภาพไวใน

รัฐธรรมนูญ ในการกําหนดขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพ มีหลักการหรือเหตุผลของการจํากัดสิทธิ 

ดังน้ี 

1.  หลักวาดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เปนหลักเบื้องตนในการ

บัญญัติกฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่ปรากฏอยูในระบบกฎหมายหลายประเทศ โดยใน

ช้ันแรกไดยอมรับเฉพาะที่ใชบังคับแกหลักเสรีภาพในการทําสัญญา แตตอมาปรากฏวาเปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไปวาแนวความคิดดังกลาวไดกลายเปนหลักสําคัญที่ใชบังคับโดยทั่วไปในกฎหมายเอกชน 

ความสงบเรียบรอยของประชาชนมีความมุงหมายที่จะยกข้ึนใชในกรณีที่ผลประโยชนสวนรวมของ

สังคมขัดกับผลประโยชนสวนตัว ในที่น้ีผลประโยชนสวนรวมยอมมีความสําคัญมากกวา จึงอาจให

ความหมายไดวาความสงบเรียบรอยของประชาชน หมายถึง ประโยชนโดยทั่วไปของประเทศชาติและ

สังคม 

ศีลธรรมเปนความรูสึกนึกคิดของมนุษยวาการกระทําเชนไรเปนสิ่งที่ ถูกตอง ศีลธรรม

เกี่ยวของกับกฎหมายเพราะศีลธรรมเปนรากฐานของกฎหมาย มนุษยจะยอมรับกฎหมายก็ตอเมื่อ

กฎหมายน้ันสอดคลองกับความรูสึกทางศีลธรรมของตน อยางไรก็ตาม กฎหมายอาจจะมุงแตเพียง

การดํารงไวซึ่งความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม ทําใหในบางกรณีการกระทําบางอยางอาจจะผิด

กฎหมายแตไมขัดตอศีลธรรม 

2.  หลักสิทธิของบุคคลอื่น ขอบเขตประการแรกของการใชสิทธิและเสรีภาพคือสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอื่น ไมวาบุคคลใดก็ไมสามารถที่จะแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ได ตาม

ทัศนะของจอหน ล็อค มนุษยกับสังคมแยกจากกันมิไดเพราะสังคมเกิดจากมนุษย สังคมจึงมี

วัตถุประสงคเพื่อความสงบสุขของมนุษยผูเปนสมาชิกในสังคม แตเดิมน้ันมนุษยอยูในสภาวะที่มี

เสรีภาพอยางสมบูรณ สามารถที่จะกระทําการไดภายในขอบเขตของกฎหมายธรรมชาติและมีสถานะ
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เทาเทียมกัน ทําใหไมมีบุคคลใดสามารถกอความเสียหายแกชีวิต รางกาย ทรัพยสินและเสรีภาพของ

บุคคลอื่นๆ ได เพราะทุกคนตางมีอิสระเทาเทียมกัน 

เมื่อเกิดรัฐข้ึนสิทธิของบคุคลอื่นจงึไดรับการรบัรองโดยกฎหมายของรัฐ สิทธิของบุคคลอื่น จึง

เปนขอจํากัดของเสรีภาพที่แฝงอยูโดยตรรกะของกฎหมาย โดยเปลี่ยนจากตรรกะในทางกฎหมาย

ธรรมชาติ มาเปนตรรกะในทางกฎหมายบานเมือง การจํากัดสิทธิของบุคคลอาจเปนความจําเปนเพื่อ

ความมุงหมายในการคุมครองผลประโยชนของปจเจกบุคคล แตเงื่อนไขดังกลาวยังไมใชเงื่อนไขที่

เพียงพอ หนาที่ในการคุมครองผลประโยชนของปจเจกบุคคลน้ันฝายนิติบัญญัติอาจยกข้ึนเพื่อใหเปน

สิทธิของผูไดรับประโยชนได ในกรณีน้ีเปนกรณีที่ฝายนิติบัญญัติไดใหอํานาจในทางกฎหมายแกบุคคล

เพื่อใหบุคคลน้ันสามารถบรรลุเปาหมาย ในผลประโยชนที่กฎหมายใหความคุมครองไดเฉพาะกรณีที่

ผลประโยชนอยางใดอยางหน่ึงได ถูกกําหนดใหเปนประโยชนแกบุคคลที่สาม ในกรณีน้ีจึงกลาวไดวา

สิทธิของบุคคลอื่น จึงเปนความชอบธรรมในการจํากัดขอบเขตสิทธิเสรีภาพ 

3.  หลักความมั่นคงของรัฐ รากฐานของการทําหนาที่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

รัฐถือวาเปนพื้นฐานสําหรับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ตามพื้นฐานของทฤษฎีสัญญาประชาคม ความ

มั่นคง ของรัฐเปนผลจากการที่รัฐเขามาทําหนาที่ใหการคุมครองแกสิทธิของปจเจกบุคคล ดังน้ัน ตาม

แนวคิด ของนักกฎหมายธรรมชาติ ความมั่นคงในการดํารงอยูของรัฐจึงเปนเหตุผลอันชอบธรรม

สําหรับการจํากดัเสรีภาพของบุคคลได การยอนกลับไปพิจารณาการทําหนาที่ในการรักษาความมั่นคง

ของรัฐกับความมั่นคงปลอดภัยในสิทธิของปจเจกบุคคล จึงเปนการแสดงถึงความเกี่ยวพันของ

ความชอบธรรมในยุคด้ังเดิมที่ยังคงมีผลมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ัน ความสามารถในการทําภาระหนาที่

ของรัฐจึงไดรับการยอมรับวาเปนวัตถุประสงคในการจํากัดสิทธิเสรีภาพ ซึ่งอาจกําหนดรูปแบบของ

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพในลกัษณะของการกําหนดหนาที่ใหแกพลเมือง เชน การกําหนดใหบุคคลมี

หนาที่ในการเสียภาษี การกําหนดใหประชาชนมีหนาที่ตางๆ เปนตน 

4.  หลักการใชสิทธิตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่สมควรพิจารณากอนวา

การใชสิทธิและเสรีภาพแคไหนเพียงใดถึงจะเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีอาจแยกบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญออกไดหลายลักษณะ เชน บทบัญญัติที่มีลักษณะเปนบทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติที่มี

ลักษณะหามมิใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลง บทบัญญัติที่มีลักษณะบังคับใหกระทําตาม บทบัญญัติที่ไม

มีลักษณะเปนการใหเลือกปฏิบัติได เปนตน การใชสิทธิและเสรีภาพที่เปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญจะ

หมายเฉพาะกรณีที่เปนปฏิปกษตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะหามมิใหทําการแกไข

เปลี่ยนแปลงเทาน้ัน มิไดหมายความถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

กรณี บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีลักษณะหามมิ

ใหแกไขเปลี่ยนแปลงถูกบัญญัติไวใน มาตรา 291 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไววา ญัตติขอแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรปูของรัฐ จะเสนอมิได ฉะน้ันสาระสําคัญที่ไมอาจใชสทิธิใหเปนปฏิปกษ
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ตอรัฐธรรมนูญ จึงไดแก ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และรูปของรัฐ 

สําหรับสาระสําคัญของระบอบประชาธิปไตย ไดแก  

1.  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน  

2.  เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี มิใชระบอบประชาธิปไตยแบบเผด็จการ  

3.  เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางผูแทน  

4.  เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่อาศัยหลักเสียงขางมาก  

5.  เปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอาศัยระบบพรรคการเมือง  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติหามการกระทําที่เปนปฏิปกษตอระบอบ

ประชาธิปไตย ในมาตรา 68 ซึ่งไดบัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลม

ลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือ

เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญน้ีมิได” 

สวนในเรื่องรูปของรัฐน้ันการใชสิทธิและเสรีภาพที่เปนปฏิปกษในกรณีน้ี จึงหมายถึงกรณีที่มี

ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐเด่ียวเปนสหพันธรัฐ พยายามที่จะเปลี่ยนจากราชอาณาจักรเปน

สาธารณรัฐ หรือพยายามที่จะแยกสวนใดสวนหน่ึงเปนรัฐอิสระ ดังน้ียอมเปนการกระทําที่กระทบตอ

ความเปนราชอาณาจักรที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันแบงแยกมิได ดังน้ันหากมีการใชสิทธิที่เปนปฏิปกษ

ตอระบอบประชาธิปไตยหรือเปนปฏิปกษตอรัฐเด่ียว ซึ่งเปนราชอาณาจักรจึงยอมเปนการใชสิทธิที่

เปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญและไมไดรับความคุมครอง 

หลักประกนัการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดที่มีหลักการรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีการ

กําหนดหลักประกันในการตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ฝายนิติ

บัญญัติ จะตรากฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ

กําหนดไวเทาน้ัน  

บรรเจิด สิงคะเนติ (2548 : 249 -337) ไดใหคําอธิบายไววา เพื่อมิใหการรับรองสิทธิเสรีภาพ

เปนการรับรองโดยลายลักษณอักษรแตเพียงอยางเดียว รัฐธรรมนูญจึงสรางหลักประกันเพื่อคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของบุคคลใหมีผลบังคับใชไดอยางจริงจัง ดังวิธีการตางๆ ดังน้ี 

1.  การรับรองหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพไวในหมวดที่ 1 วาดวยบททั่วไป เพื่อแสดงถึง

สถานะของบทบัญญัติดังกลาววาเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติอื่นใดของ

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นจะละเมิดมิได 

2.  การบัญญัติใหการใชอํานาจขององคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล 



สิทธิและเสรีภาพ    225 

3.  การรับรองใหบุคคลสามารถยกบทบัญญัติที่ใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพตามที่

รัฐธรรมนูญกําหนดเพื่อใชสิทธิทางศาล หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในช้ันศาล 

4.  การจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมอาจกระทําได เวนแตอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย นอกจากน้ีกฎหมายดังกลาวจะตองเปนกฎหมายเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญกําหนดให

สามารถตราข้ึนเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประเภทได อีกทั้งเน้ือหาสาระของกฎหมายจะตองไมเปน

การจํากัดสิทธิเสรีภาพจนเกินความจําเปน ไมกระทบกระเทือนถึงสาระสําคัญหรือแกนของสิทธิ

เสรีภาพประเภทน้ัน กฎหมายที่มุงจํากัดสิทธิเสรีภาพจะตองใชบังคับเปนการทั่วไป ไมเลือกที่จะบังคับ

บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหน่ึงอันเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคล และกฎหมาย

น้ันจะตองระบุบบัญญัติแหงรฐัธรรมนูญทีใ่หอํานาจในการตรากฎหมายไวดวย ฉะน้ัน กฎหมายฉบับใด

ที่มีเน้ือหาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพประเภทใดก็ตาม หากไม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตน กฎหมายดังกลาวยอมมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

5.  การจัดต้ังองคกรตามรฐัธรรมนูญทีม่ีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการกระทําที่

เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูตรวจการ

แผนดิน เปนตน 

6.  การรับรองอํานาจขององคกรของรัฐฝายตุลาการเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการกระทํา

ตางๆ ของรัฐที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปญหาความชอบดวยกฎหมาย เชน การรับรองให

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมี

ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือการรับรองใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา

กรณีกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

กลุมพลังวิชาการเพื่ออนาคต (2553 : 221-225) ไดอธิบายไววา ในบทบัญญัติมาตรา 29 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดสภาพเงื่อนไขของการจํากัดสิทธิ

เสรีภาพ ประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1.  การจํากัดสิทธิตองเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงหรือ

บุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง บทบัญญัติตามมาตรา 29 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย เรียกรองใหองคกรนิติบัญญัติซึ่งมีอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลวาจะตองตรากฎหมายใหมีผลบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแก

กรณีใดกรณีหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหองคกรนิติบัญญัติออกคําสั่ง

ทางปกครองในรูปของกฎหมาย เพราะคําสั่งทางปกครองเปนเครื่องมือหนักที่องคกรฝายปกครองใช

ในการดําเนินกิจกรรมทางปกครองใหสาํเรจ็ลลุวงไปได ซึ่งถือวาเปนภาระหนาที่โดยแทของฝายบรหิาร

หรือฝายปกครอง การยอมใหฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อใชบังคับแกกรณี

ใดกรณีหน่ึงหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึง จึงเปนการยอมใหฝายนิติบัญญัติเขาไปแทรกแซงอํานาจ

เจาหนาที่ของฝายบรหิารหรอืฝายปกครอง อันขัดตอหลักการแบงแยกอํานาจซึง่เปนหลักการสําคัญใน
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ระบอบประชาธิปไตย และเพื่อปองกันมิใหมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอปจเจกบุคคลแตละ

คน โดยการตรากฎหมายเฉพาะกรณีข้ึนใชบังคับอันขัดตอหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 

กรณีฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพแตมีผลใชบังคับเฉพาะบุคคลหน่ึง

หรือกลุมบุคคลจํานวนแนนอนจํานวนหน่ึง หรือกลุมบุคคลที่อาจคํานวณเปนจํานวนได กับกรณีที่ฝาย

นิติบัญญัติตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพที่แมกฎหมายน้ันจะมีลักษณะเปนนามธรรมและใช

บังคับแกบุคคลทั่วไปก็ตาม แตในทางขอเท็จจริงแลวฝายนิติบัญญัติมุงประสงคจะใหใชบังคับกับบคุคล

เฉพาะรายหรือเฉพาะกลุม หรืออาจกลาวไดวากฎหมายน้ันอําพรางเจตนาที่แทจริง ซึ่งทั้งสองกรณีถือ

ไดวาเปนกฎหมายที่ไมมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป แตเปนกฎหมายที่ใชเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณี 

ในทางตรงกันขาม หากเปนกรณีที่เกิดเหตุการณหรือขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึงข้ึน และฝายนิติ

บัญญัติเห็นวาจําเปนจะตองมีการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งถาหากวา

กฎหมายน้ันไมไดมีผลเฉพาะเหตุการณน้ัน แตไดรับการบัญญัติใหครอบคลุมเหตุการณที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต กับทั้งใชบังคับบุคคลไมจํากัดจํานวนดวยแลว จะถือวาในกรณีเชนน้ีฝายนิติบัญญัติอาจตรา

กฎหมายลักษณะน้ีใชบังคับได โดยถือวาเปนการตรากฎหมายที่มีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายให

ใชบังคับแกกรณีใดกรณีหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง ดังน้ัน หากฝายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่มีผลเปน

การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แตขัดกับหลักที่บัญญัติไวในมาตรา 29 วรรค 2 ยอมถือวาเปน

การขัดตอรัฐธรรมนูญ 

2.  การจํากัดสิทธิจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิไมได หลักการน้ีเรียกรองการ

ควบคุมการจํากัดสิทธิในกรณีสมบูรณ กลาวคือไมวากรณีจะเปนประการใด ฝายนิติบัญญัติไมอาจจะ

ออกกฎหมายที่มีผลกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิเสรีภาพได เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

29 ถือวาเปนการคุมครองข้ันตํ่าสุดตอแกนของสิทธิเสรภีาพอันเปนหัวใจของสิทธิและเสรภีาพน้ันๆ ซึ่ง

ไดแบงเขตแดนของสิทธิออกเปน 2 สวน กลาวคือ สวนที่รัฐไมอาจกาวลวงเขาไปกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพไดเลย และสวนที่รัฐอาจเขาไปกระทบตอสิทธิและเสรภีาพน้ันได โดยในสวนหลังน้ีรัฐธรรมนูญ

ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแลววาสิทธิและเสรีภาพประเภทไหนที่รัฐธรรมนูญตองการจะคุมครอง 

3.  การจํากัดสิทธิจะตองกระทําเทาที่จําเปน หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จะ

จําเปนหรือหลักพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน เปนหลักที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการ

นํามาใชควบคุมการใชอํานาจของรัฐที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สาระสําคัญของ

หลักความไดสัดสวน มีดังตอไปน้ี 

 3.1  หลักความสัมฤทธ์ิผล หมายถึง มาตรการน้ันเปนมาตรการที่อาจทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่กําหนดไวได มาตรการอันใดอันหน่ึงจะเปนมาตรการที่ไมเหมาะสมหากมาตรการ

น้ันไมอาจบรรลุวัตถุประสงคตามที่กฎหมายกําหนดไวได หรือการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวน้ัน

เปนไปดวยความยากลําบาก 

 3.2  หลักความจําเปน หมายถึง มาตรการหรือวิธีการที่อาจบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนดได และเปนมาตรการหรือวิธีการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด ดังน้ันหากมีมาตรการอื่น
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ที่สามารถบรรลวัุตถุประสงคน้ันและมีผลกระทบนอยกวามาตรการที่รัฐไดเลือกใช ในกรณีน้ียอมถือได

วามาตรการที่รัฐนํามาใชไมเปนไปตามหลักความจําเปน 

 3.3  หลักความไดสัดสวน ในความหมายอยางแคบ หมายถึง มาตรการอันใดอันหน่ึง

จะตองไมอยูนอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธระหวางวิธีการดังกลาวกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

กลาวคือ เปนการพิจารณาความสมดุลระหวางสิทธิข้ันพื้นฐานที่ถูกกระทบกับผลประโยชนสวนรวมที่

เกิดจากการกระทบสิทธิข้ันพื้นฐานดังกลาวจะตองอยูในสัดสวนที่สมดุลกัน แตหากกระทบสิทธิของ

ปจเจกบุคคลมากแตประโยชนสาธารณะที่เกิดจากการกระทบสิทธิดังกลาวมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

ยอมถือวาไมเปนไปตามหลักความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ 

4.  การจํากัดสิทธิตองระบบุทบัญญติัในรัฐธรรมนูญใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ 

หลักการจํากัดสิทธิตองระบุบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิ มี

ความสําคัญในการเตือนฝายนิติบัญญัติไมใหเขาไปแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิข้ันพื้นฐานที่ไดรับ

ความคุมครองโดยไมต้ังใจ และโดยปราศจากการไตรตรองช่ังนํ้าหนักระหวางผลดีและผลเสียของการ

แทรกแซงดังกลาวกับผลที่จะไดจากการแทรกแซงดังกลาว ดังน้ัน ฝายนิติบัญญัติควรจะตองไตรตรอง

อยางรอบคอบและจะตองตรวจสอบอยางละเอียดถึงผลดังกลาว เมื่อฝายนิติบัญญัติไดลวงล้ําเขาไปใน

ขอบเขตของสิทธิข้ันพื้นฐานที่ไดรับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ หนาที่ในการอางมาตราที่ใหอํานาจใน

การจํากัดสิทธิข้ันพื้นฐานไวในกฎหมายถือวาเปนขอจํากัดในทางรูปแบบที่มีตอฝายนิติบัญญัติ 

กลาวโดยสรุป ในยามที่บานเมืองสงบสุข การจํากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคลโดยบทบัญญติั

แหงกฎหมาย ฝายนิติบัญญัติตองตราโดยมีวัตถุประสงคเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนด การ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงจะชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตในบางสถานการณ 

เมื่อเกิดความไมสงบข้ึนในบานเมือง เพื่อการดํารงอยูของรัฐและเพื่อความตอเน่ืองในการบริหาร

สาธารณะ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงตองถูกจํากัดลงภายใตสถานการณพิเศษบางอยาง 

กลาวคือ รัฐธรรมนูญบัญญัติขอจํากัดของการใชสิทธิและเสรีภาพไว 3 ประการ คือ ตองไมเปน

ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ ไมกระทบสิทธิของบุคคลอื่น และไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 

องคกรที่ทําหนาทีคุ่มครองสทิธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนญู 

 การบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพไมไดทําใหประชาชนมิสิทธิและเสรีภาพ

อยางสมบูรณ เพราะเมื่อมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ึน ก็จําเปนที่จะตองมีองคกรมาทําหนาที่

คุมครอง ซึ่งองคกรที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่สําคัญ ไดแก 

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผูตรวจการแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ  

โกวิท วงศสุรวัฒน (2559 : 1-41-1-47) ไดอธิบายถึงองคกรทางตุลการและองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกระบวนการทางดานตุลการและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไวดังน้ี 
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ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitution Court)  

เปนองคการที่สําคัญที่มีอํานาจหนาที่ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การ

คุมครองทําไดโดยการตรวจสอบการทํางานของฝายนิติบัญญัติโดยการตรวจสอบรางกฎหมาย และ

กฎหมายที่สภาตราข้ึน ตลอดจนพระราชกําหนดวาขัดตอสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว

หรือไม แตทั้งน้ีรัฐธรรมนูญประชาชนจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยโตรงหรือไม ข้ึนอยูกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ 

ศาลปกครอง (Administrative Court)  

เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารวา การออกกฎ คําสั่ง

ทางปกครอง หรือการะทําอื่นใด ที่ออกโดยฝายบริหารขัดตอความขอบของกฎหมายหรือไม โดยศาล

ปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เปนขอพิพาทของฝายบริหารอันเน่ืองมาจากการกระทําหรือ

ละเวนการกระทําที่ฝายบริหารตองรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ศาลยุติธรรม (Court Justice)  

เปนศาลอีกศาลหน่ึงที่มีหนาที่ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ศาลยุติธรรมที่

ทําหนาที่คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ไดแก ศาลอาญา กลาวคือ เมื่อมีการกระทําของ

เจาหนาที่รัฐอันละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายคุมครองแกบุคคลใด บุคคลผูถูกละเมิดยอมมี

อํานาจที่จะนําคดีข้ึนสูศาลได โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปนผูละเมิดเสียเอง โดย

การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยไมชอบ (มาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา) 

ผูตรวจการแผนดิน (Ombudsman)  

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีจํานวนไมเกิน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตาม

คําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลที่ไดรับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา โดยมีอํานาจหนาที่

สําคัญ คือ 

1.  พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 1) การไมปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน และ 2) การปฏิบัติหรือ

ละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปน

ธรรม ไมวาการน้ันจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ก็ตาม 

2.  จัดทํารายงานพรอมทั้งเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา นอกเหนือจากน้ีใน

กรณีผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ผูตรวจการแผนดินสามารถเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา

กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ หรือหากเปนกฎ ขอบังคับ หรือการกระทําใดของฝายบริหารขัดตอกฎหมาย 

ผูตรวจการแผนดินก็สามารถเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองไดเชนกัน 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Commission) 

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ (องคอิสระ) ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและ

กรรมการอื่น จํานวน 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผูซึ่งไดรับ

การสรรหา โดยมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1.  ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปน

ภาคี และเสนอมาตรการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทํา

ดังกลาว เพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อ

ดําเนินการ ตอไป 

2.  เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรบัปรุงกฎหมาย กฎหรือขอบังคับตอรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

3.  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

4.  สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชนและ

องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

5.  จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ

เสนอตอรัฐสภา 

6.  อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

แนวคดิวาดวยศกัดิ์ศรคีวามเปนมนษุยและหลกัความเสมอภาค 

  แนวคิดวาดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

แนวคิดวาดวยศักด์ิความเปนมนุษย (Human Dignity) ไดรับการพัฒนามากพรอมกับแนวคิด

วาดวยสิทธิตามธรรมชาติของสํานักกฎหมายธรรมชาติ โดยเห็นวามนุษยที่ถือกําเนิดมายอมมีศักด์ิศรี

ในความเปนมนุษยทุกคน รัฐหรือบุคคลอื่นใดก็มิอาจละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยได 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2548 : 35-36) ไดกลาวไววา ศักด์ิศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 

ในทางกฎหมายน้ัน นักกฎหมายชาวเยอรมันที่ช่ือเคลาส สเติรน (Stern) ไดใหความหมายวา หมายถึง 

คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยูกับความเปนมนุษย ซึ่งบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับ

คุณคาดังกลาว โดยไมตองคํานึงถึงเพศ เช้ือชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่นๆ ของบุคคล จาก

ความหมายดังกลาว จะเห็นไดวา ศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะอันสืบ

เน่ืองมาจากความเปนมนุษยและเปนคุณคาที่ผูกพันอยูเฉพาะกับความเปนมนุษยเทาน้ัน โดยไมข้ึนอยู

กับเงื่อนไขอันใดทั้งสิ้น เชน เช้ือชาติ ศาสนา เปนตน คุณคาของความเปนมนุษยดังกลาวน้ีมีอยูเพื่อให

มนุษยมีความเปนอิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลภายใตความรับผิดชอบของตนเองโดย

อิสระ และถือวาศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนสิ่งสูงสุดที่มิอาจลวงละเมิดได 
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สําหรับความหมายศักด์ิศรีความเปนมนุษยหมายถึงความมีคาของมนุษยแตละคนทั้งในแงของ

ความมีคาในตัวเองของผูน้ันเอง และในสถานภาพของความเปนมนุษยของแตละคนดวย ศักด์ิศรีความ

เปนมนุษยยอมเปนสวนที่เปนสาระสําคัญของมนุษยแตละคนอันไมอาจจะพรากเสียได อาจกลาวไดวา

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยก็คือการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกันดังเชนเขาเปนมนุษย โดยที่มนุษยทุกคน

มีคุณคาในตัวเองอันไมอาจแบงแยกดวยเหตุแหงเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ ภาษา ถ่ินกําเนิด สถานะทาง

สังคมและเศรษฐกิจ หรือปจจัยอื่นใด อันไมคํานึงถึงสถานะที่บุคคลดังกลาวเปนมนุษยเชนเดียวกับเรา 

ผูทรงศักด์ิศรีความเปนมนุษยคือมนุษยแตละคนโดยมิไดจํากดัแตพลเมืองของรัฐหน่ึงรัฐใด แมแตคนไร

สัญชาติ คนเรรอน คนที่ไมอาจสื่อสารดวยวิธีใดๆ ก็ยอมเปนผูทรงไวซึ่งศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวย 

ดังน้ัน การเอาคนไปเปนทาสและมองวาเปนเพียงทรัพยสมบัติของนายทาส จะเฆ่ียนตีหรือลงโทษ

อยางใดก็ไดหรือการแบงชนช้ันวรรณะของบุคคล ไมวาจะเกี่ยวพันกับความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือไมก็

ตาม จึงเปนการละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจน 

อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 169) กลาวไววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 4 ไดบัญญัติถึงแนวคิดวาดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษยไววา ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ 

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับการคุมครอง บทบัญญัติน้ีจึงเปนการประกาศ

หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญวาประสงคจะใหความคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย บทบัญญัติอื่น

ใดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะตองไมมีเน้ือหาที่ขัดหรือแยงกับหลักการคุมครองศักด์ิศรีความเปน

มนุษย เน่ืองจากสถานะของบทบัญญัติน้ีเปนหลักการพื้นฐานอันมิอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรือละเมิดได 

กลาวโดยสรุป สถานะของแนวคิดวาดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษยจึงเปนพื้นฐานของแนวคิดวา

ดวยสิทธิและเสรีภาพอีกช้ันหน่ึง กลาวคือ แมบุคคลไดรับความคุมครองสิทธิเสรีภาพจากรัฐและการ

จํากัดสิทธิเสรีภาพก็เปนไปตามกฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลวก็ตาม แตหากมาตรการ

ทางกฎหมายมีลักษณะเปนการเหยียบยํ่าดูหมิ่นถึงรากฐานศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพที่รัฐ

รับรองก็ยอมไรความหมาย เชน กฎหมายที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภามีมาตรการลงโทษดวยการ

ตัดน้ิวหรือปลอยกระแสไฟฟาใสนักโทษ หรือ การขังคุกที่มีสภาพเหม็นและคับแคบ เปนตน 

แนวคิดวาดวยหลักความเสมอภาค 

แนวคิดเรื่องหลักแหงความเสมอภาคต้ังอยูบนพื้นฐานทีว่า โดยธรรมชาติแลวมนุษยทุกคนเกิด

มากและดํารงอยูอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน และมนุษยทุกคนจะตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของกัน

และกัน 

วีระ โลจายะ (2545 : 465-466) อธิบายไววา แนวคิดดังกลาวเปนมุมมองของสํานักกฎหมาย

ธรรมชาติที่มองวา สิ่งเหลาน้ีติดตัวมาแตกําเนิดและถึงแมจะไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไวเปนลาย

ลักษณอักษรก็ยังคงมีผลบังคับใชได การยอมรับหลักการดังกลาแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับ

แนวคิดปจเจกชนนิยมอีกดวย เพราะการที่รัฐหรือบุคคลตองยอมรบัและเคารพตอหลักความเสมอภาค

น้ันเทากับเปนการยอมรับสิทธิตามธรรมชาติของปจเจกชนแตละคนดวยเชนกัน 
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ปจจุบันหลักความเสมอภาคเปนสวนหน่ึงในหลักสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการยอมรับในรูปแบบ

ที่เปนกฎหมายลายลักษณอักษรโดยสํานักกฎหมายฝายบานเมือง กลาวคือ ไดรับการพิจารณาใน

มุมมองทางกฎหมายมิใชในขอบเขตทางปรัชญาแตเพียงอยางเดียว ปรากฏการณดังกลาวเปนผลมา

จากการรอมชอมทางความคิดของสํานักกฎหมายฝายบานเมืองและสํานักกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งจะ

เห็นไดวาเปนการแปรสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลมาเปนสิทธิของบุคคลที่ไดรับการรับรองโดย

กฎหมาย 

วิวัฒนาการของหลักความเสมอภาค 

แนวคิดเรื่องหลักความเสมอภาคในสมัยด้ังเดิมเกิดจากคําสอนของศาสนาคริสต ที่สงผล

กระทบตอโครงสรางทางเศรษฐกิจและระบบทาสที่มีอยูในยุคของอาณาจักรโรมัน ตอมาในสมัยกลาง

ระบบศักดินาไดยกเลิกแนวคิดเรื่องความเสมอภาคและสรางลําดับช้ันของสังคมข้ึน แปรผันตามสภาพ

ของที่ดินและบุคคล อยางไรก็ตาม ความไมเสมอภาคในสมัยกลางดังกลาวคอยๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ

เกิดชนช้ันกลางที่สะสมความเขมแข็งจนนําไปสูการเรยีกรองใหเปลีย่นแปลงความไมเสมอภาคดังกลาว 

สมยศ เช้ือไทย (2535 : 138) ไดอธิบายไววา สําหรับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญก็

คือหลักความเสมอภาคตอหนากฎหมาย (Equality before the law) ซึ่งบุคคลยอมเสมอภาคใน

กฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ดังน้ัน นอกจากหลักความเสมอภาคตาม

รัฐธรรมนูญจะมิใชแตเพียงแนวคิดปรัชญาทางกฎหมาย แตยังไดรับการบัญญัติเปนลายลักษณอักษร

ในรัฐธรรมนูญอีกดวย ซึ่งสงผลใหหลักความเสมอภาคไดรับความคุมครองในระดับสูงสุด ซึ่งกฎหมาย

อื่นใดมิอาจะละเมิดหลักการดังกลาวได 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากน้ียังมีเอกสารทางประวัติศาสตรที่ระบุถึงหลัก

ความเสมอภาคไดดีที่สุด ก็คือคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศส ซึ่งตราข้ึนภายหลัง

จากการปฏิวัติใหญของฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1789 ซึ่งหลังจากน้ันประเทศตางๆ ก็ไดนําหลักความเสมอ

ภาคไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของตน 

ณัฐกร วิทิตานนท (2557 : 68) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับประเภทของหลักความเสมอภาคไววา 

ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก หลักความเสมอภาคทั่วไป และหลัก

ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง ดังน้ี 

1.  หลักความเสมอภาคทั่วไป เปนสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลทุกคนที่อาจกลาวอางกับการ

กระทําใดๆ ของรัฐได หากเรื่องน้ันมิไดมีการกําหนดไวในหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แตหากเรื่อง

ใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องกําหนดไวแลว ก็ใหพิจารณาไปตามหลักความเสมอภาคเฉพาะ

เรื่องน้ันๆ 

2.  หลักความเสมอภาคเฉพาะเรือ่ง คือ หลักความเสมอภาคที่ใชเฉพาะภายในขอบเขตเรื่อง

ใดเรื่องหน่ึงเปนการเฉพาะ เชน หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับชายและหญิง โดย

ความสัมพันธระหวางหลักความเสมอภาคทั่วไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องน้ัน ถือไดวาหลัก

ความเสมอภาคทั่วไปเปนพื้นฐานของหลกัความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แตหลักความเสมอภาคทั่วไปน้ัน
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สามารถนําไปใชไดทุกๆ เรื่องโดยไมจํากัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหน่ึง และบุคคลทุกๆ คนยอมอางหลัก

ความเสมอภาคทั่วไปได สวนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องอาจถูกจํากัดโดยใชเฉพาะเรื่องหรือ

เฉพาะกลุมบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุงคุมครองเทาน้ัน โดยหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องน้ันยังถือเปน

หลักกฎหมายพิเศษซึ่งยอมมากอนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถากฎเกณฑใดไดรับการพิจารณาดวย

หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องแลว ก็ไมจําเปนตองนํามาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปอีก 

สมยศ เช้ือไทย (2535 : 139) แบงหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องออกเปน 5 ดาน 

ดังตอไปน้ี 

1.  ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เมื่อมกีรณีที่ตองใชสิทธิเรยีกรองทางศาล บุคคล

ทุกคนที่ถูกโตแยงสิทธิสามารถที่จะนําคดีสูการพิจารณาในศาลที่มเีขตอํานาจไดอยางเทาเทียมกัน ผูใด

จะรองขอใหต้ังศาลพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีของตนโดยเฉพาะไมได 

2.  ความเสมอภาคในการเขาทํางานในภาครัฐ บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม

กฎหมายที่กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขาทําหนาที่ในภาครัฐ บุคคลยอมมีความเสมอภาคที่จะ

สมัครเขารับราชการได โดยทั่วไปกระบวนการคัดเลือกจะใชวิธีการสอบแขงขันเพื่อพิจารณาความรู

ความสามารถของบุคคล การนําหลักเกณฑอื่นมาพิจารณานอกจากเรื่องความรูความสามารถจึงอาจ

ขัดตอหลักความเสมอภาค เชน ผูมีสิทธิสมัครสอบเปนเจาหนาที่ของรัฐตองจบปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.  ความเสมอภาคในการเลือกต้ัง บุคคลทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ยอม

มีสิทธิเลือกต้ังและสิทธิในการลงสมัครรับเลือกต้ังอยางเทาเทียมกัน 

4.  ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ เชน ความเสมอภาคในการชําระภาษีใหแกรัฐ 

มากนอยตามความสามารถของแตละบุคคล ความเสมอภาคในการรับราชการทหารของชายไทยทุก

คน เวนแตจะเปนบุคคลที่ไดรับการยกเวนใหไมตองเขารับราชการทหาร เชน ผูพิการทุพพลภาพ 

5.  ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เชน บุคคลทุกคนมิสิทธิเสมอภาคในการรับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือมีสิทธิเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณะสุขที่ไดมาตรฐาน 

  การกระทําท่ีขัดตอหลักความเสมอภาค 

โดยทั่วไปบุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสมอกันในทางกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายตองใหความ

คุมครองบุคคลทุกคนอยางเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหน่ึงใหแตกตางจากบุคคล

อื่น ทั้งที่บุคคลน้ันมีคุณสมบัติหรือสาระสําคัญเชนเดียวกับบุคคลอื่น จึงเปนการเลือกปฏิบัติอยางไม

เปนธรรมขัดตอหลักความเสมอภาค การเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุแหงความแตกตางในเพศ เช้ือ

ชาติ ภาษา อายุ สภาพทางรางกายและจิตใจ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือความศรัทธา 

การศึกษา หรือเหตุอื่นใด อันเปนสาระสําคัญของการดํารงอยูซึ่งศักด์ิศรีความเปนมนุษย จึงไมอาจ

กระทําได เพราะเทากับวาการเลือกปฏิบัติเชนน้ันไดแบงแยกชนช้ันของบุคคลทั้งที่ตางก็เปนมนุษย

เชนเดียวกัน ดังน้ัน การเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมดวยเหตุขางตน จึงเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมอาจ

ยอมรับได 
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สมคิด เลิศไพฑูรย (2548 : 77-80) มีความเห็นในประเด็นการเลือกปฏิบัติน้ีไว พอสรุปไดวา 

การกระทําบางอยางอาจดูเหมือนจะเปนการละเมิดหลักความเสมอภาค แตหากการกระทําน้ันมี

เหตุผลสําคัญรองรับ ก็มิอาจจัดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชน การเลือกปฏิบัติเพื่อรักษา

ประโยชนสาธารณะหรือรักษาความมั่นคงของรัฐ การเลือกปฏิบัติเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมให

บุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เชน การสรางหองนํ้าสําหรับผูพิการ หรือ

การสรางทางเดินสําหรับอํานวยความสะอวดใหแกผูพิการทางสายตาเปนการเฉพาะ เปนตน เพื่อให

การใชสิทธิของบุคคลดังกลาวเทาเทียมกับการใชสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไป หรือการเลือกปฏิบัติ

เพราะระบบการทํางานที่แตกตางกัน เชน ระบบงานของเอกชนยอมแตกตางจากระบบงานของรัฐ ซึ่ง

มีเรื่องของสายการบังคับบัญชา วินัย สมรรถภาพ หรือจริยธรรมมาเกี่ยวของ 

สิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไทย 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดมีบทบัญญัติในเรื่องสิทธิเสรีภาพมาต้ังแตรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรก และไดขยายขอบเขตการคุมครองสิทธิและเสรีภาพมากข้ึนเปนลําดับ กลาวไดวารัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540, 2550 และ 2560 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพมาก

ที่สุด อยางไรก็ตามเปนสิ่งที่ควรทราบเปนเบื้องตนวาบทบญัญัติเกี่ยวกับสทิธิเสรภีาพในรัฐธรรมนูญ ได

ปรากฏอยูในหลายหมวดไมเฉพาะวาจะปรากฏในหมวดสิทธิและเสรีภาพเทาน้ัน แตกระจายอยูใน

หมวดอื่นๆ ดวย เชน หมวดรัฐสภา หมวดศาล หมวดการปกครองทองถ่ิน หมวดการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ เปนตน 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2558 : 249-337) ไดใหคําอธิบายไววา เปนที่ยอมรับวา บทบัญญัติสิทธิ

และเสรีภาพโดยตรงและชัดแจงน้ัน ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ใน

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ ต้ังแตมาตรา 26 ถึงมาตรา 69 (พ.ศ. 2560 ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ 

ต้ังแตมาตรา 25 ถึงมาตรา 49) กลาวคือ การใดที่มิไดหามหรือจํากัดไวในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย 

บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทําได และไดรับการคุมครอง สรุปไดดังน้ี 

1.  ความเสมอภาค รัฐธรรมนูญไดรับรองหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายและการหาม

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

2.  สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพใน

เคหสถาน เสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยูภายในราชอาณาจักร สิทธิในครอบครัว เกียรติยศช่ือเสียง 

ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว เสรีภาพในการสื่อสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา เปนตน 

3.  สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เชน ในคดีอาญาน้ันตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ

จําเลยไมมีความผิด และจะปฏิบัติตอบุคคลน้ันเสมือนเปนผูกระทําผิดไมได สิทธิเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งในคดีแพงบุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทาง

กฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ เปนตน 
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4.  สิทธิในทรัพยสิน โดยสิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับการคุมครองขอบเขตแหงสทิธิ

น้ัน 

5.  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยบุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ

หรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 

6.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน โดยบุคคลยอมมีเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 

7.  สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา โดยบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาไม

นอยกวาสิบสองปซึ่งรัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย และบุคคลยอมมี

เสรีภาพในทางวิชาการ 

8.  สิทธิในการไดรับบริการสาธารณะสุขและสวัสดิการจากรัฐ เชน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับบริการทางสาธารณะสุขที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน เด็กเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิ

ไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสม บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเขาถึงและใช

ประโยชนจากสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือที่เหมาะสมจาก

รัฐ บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ เปนตน 

9.  สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน เชน บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึง

ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในความครอบครองของหนวยราชการ สิทธิไดรับขอมูลคําช้ีแจงและ

เหตุผลจากหนวยราชการ สิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน สิทธิเสนอเรื่องราวรอง

ทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว เปนตน 

10.  เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม เชน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย

ปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตร องคการ

เอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะ เสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมือง เปนตน 

11. สิทธิชุมชน เชน สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ย่ังยืน เปนตน 

12.  สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ โดยบุคคลจะใชสิทธิและเสรภีาพเพือ่ลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานานใน

การปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ี มิได และบุคคล

ยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง

ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวรัฐธรรมนูญน้ี 

กลาวโดยสรุป สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย จําแนกออกได 4 ประเภท คือ สิทธิและ

เสรีภาพสวนบุคคล สิทธิและเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรวมกับชุมชน และ
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สิทธิและเสรีภาพในการมีสวนรวมทางการเมือง กลาวคือตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ัน 

ประชาชนชาวไทยมีสิทธิและเสรีภาพในหลากหลากดาน ดังน้ันเพื่อที่จะใหมีผลใหสิทธิและเสรีภาพ

เปนจริงในทางปฏิบัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงมีบทบัญญัติกําหนดใหการใชอํานาจโดย

องคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักด์ิความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของ

บุคคล และบัญญัติหนาที่ของรัฐไวเปนการเฉพาะ 

สรุป 

 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนสิ่งที่มีการใหความสําคัญอยางมาก ในรัฐธรรมนูญของ

ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะไดมีการนําหลักรัฐธรรมนูญนิยมมาใชใน

การจัดทํารัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสาระสําคัญในการจํากัดการใชอํานาจของรัฐและการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ กลาวคือ เมื่อเรามีบทบญัญัติในรฐัธรรมนูญเกี่ยวกับการจาํกัดอํานาจรฐัที่เหมาะสม ไมใหรัฐ

มีอํานาจเกินขอบเขต ก็จะทําใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพมากข้ึน ในทางตรงกันขาม ถารัฐมี

อํานาจมากสามารถครอบงําประชาชนในทางตางๆ ได เทากับวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมี

นอยลง 

โดยทั่วไปสิทธิและเสรีภาพมีความหมายที่แตกตางกัน แตมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน

อยางใกลชิด ซึ่งสิทธิอาจกอใหเกิดเสรีภาพได และเสรีภาพก็อาจกอใหเกิดสิทธิไดเชนเดียวกัน อยางไร

ก็ตาม สิทธิและเสรีภาพเปนสิ่งที่รัฐและประชาชนจะตองมีอยูอยางเหมาะสมกับสภาพความเปนไป

ภายในรัฐ เชน วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม เปนตน ดังน้ัน การบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพจึงตองมี

การกระทําอยางละเอียดรอบคอบ 

นอกจากน้ีสิทธิและเสรีภาพเมื่อมีการนํามาใชอาจมีปญหาในเชิงปฏิบัติ คือ การใชสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนอาจมีการกระทบสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นได ดังน้ันการใชสิทธิและเสรีภาพ

จะตองมีการกําหนดขอบเขตการใชใหชัดเจน ซึ่งหลักทั่วไปในการกําหนดขอบเขตของสิทธิและ

เสรีภาพในรัฐธรรมนูญ มักจะวางหลักวา จะตองไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมขัดตอ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งตองไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนไปอยางสมบูรณย่ิงข้ึน 

โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติในเรื่องการใหหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งใน

เชิงรูปธรรมจะตองมีการกําหนดองคกรที่จะทําหนาที่ในการดูแลคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน องคกรเหลาน้ีประกอบดวย ศาลและองคกรอิสระ ที่ ต้ังข้ึนตามรัฐธรรมนูญ เชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหการใชสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ถูกตองเหมาะสมตามเจตนารมณรวมกันของสังคม 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

1. จงอธิบายความหมายของคําวาสทิธิและคําวาเสรีภาพ พรอมทั้งแสดงขอแตกตางของคํา

ทั้งสอง 

2. จงอธิบายประเภทของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พรอมยกตัวอยางประกอบ 

3. จงอธิบายถึงประโยชนของสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนไดรบัไดบทบญัญัติแหง

รัฐธรรมนูญแบบลายลักษณอักษร 

4. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนูญทีก่ลาววาจะตองไมเปนปฏิปกษตอ

รัฐธรรมนูญ มลีักษณะอยางไร 

5. การสรางหลกัประกันเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีอะไรบาง จงอธิบาย 

6. ผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีบทบาทอยางไรในการ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

7. จงอธิบายถึงแนวคิดวาดวยศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

8. จงอธิบายถึงแนวคิดวาดวยหลักความเสมอภาค 

9. ใหยกบทบัญญัติวาดวยสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญไทย มา 1 เรือ่ง พรอมยกตัวอยาง

ประกอบ 
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