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บทคัดย่อ
ตามที่ตลอดระยะเวลา 86 ปี ของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
มา 20 ฉบับแล้วนั้น ดังนี้แล้ว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไทย เพื่อหาวิธีป้องกันและแนวทางแก้ไขกฎหมายภายต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกิดจากผู้มีอ�านาจตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ คือ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มิได้ยึดมั่นในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง แต่กลับใช้
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในการแย่งชิงอ�านาจและแสวงหาผลประโยชน์ เกิดการรัฐประหารและยึดอ�านาจขณะ
ที่ปัญหาความยากจน ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2500 เป็นการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอ�านาจกันเอง
ของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2523 เป็นการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อแย่ง
ชิงอ�านาจระหว่างคณะทหารกับฝ่ายเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบันนั้น
เป็นการใช้รฐั ธรรมนูญเพือ่ แย่งชิงอ�านาจระหว่างนักการเมืองทีม่ าจากกลุม่ ทุนต่าง ๆ จึงเป็นเหตุทหารเข้ามาท�าการ
รัฐประหารในที่สุด ดังนี้แล้ว ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญ ประชาชน นักการเมืองและทหาร จะต้องยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยด้วยความสุจริต โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ มิฉะนั้นแล้วจะจัดท�ารัฐธรรมนูญ
มาบังคับใช้อีกกี่ฉบับก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้
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Abstract
During the 86-year course of democratic system in Thailand, 20 constitutions have
been promulgated. The main purpose of this article is to study the problems of enforcing legal
provisions of Thai constitutions so as to identify prevention and directives for future
amendments.
The results show that problems of constitutional provision enforcement arises from
the performance of competent agents in charge of constitution - councils of ministers and
parliaments, to be precise. They fail to adhere with the constitutional provisions. On the
contract, they abuse the constitutional provisions to serve their fights for political power and
to guarantee their interests. While poverty remains one of the most severe problems for the
country, Thailand has experienced so many coups d’etat. From 1932 to 1957, constitutional
provisions were used to serve as a political tool among members of Siamese coup d’etat of
1932. From 1957 to 1980, constitutions were used in fights for political power between military
groups and democracy - demanding groups. Lastly, from 1980 till now, constitutions have been
used among political groups, which pave the way for military groups to stage one coup d’etat
after another. Therefore, constitutional drafters, general people, politicians and soldier have
to adhere with democracy and uphold the public interest with utmost good faith. Otherwise,
the national problems will never be solved despite the promulgation of multiple constitutions.
Keywords: Enforcement; Constitutional Provisions; Thai Constitutions
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ประเทศไทยแต่เดิมมาปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การพัฒนาประเทศทัง้ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดมา แม้กระทั่งการเลิกทาสที่
อาณาอารยประเทศเกิดการสูร้ บ เกิดความสูญเสียกว่าจะเลิกทาสได้ตอ้ งบาดเจ็บล้มตายจากการเลิกทาส และใช้
เวลานานกว่าจะเลิกทาสส�าเร็จ แต่ประเทศไทยพระมหากษัตริยเ์ ป็นผูน้ า� ในการเลิกทาสส�าเร็จปราศจากความสูญ
เสีย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริม่ มาตัง้ แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ 5) ได้กล่าวกับข้าราชการว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ขึ้นครองราชย์จะให้
ระบอบประชาธิปไตยเป็นของขวัญแก่คนไทย แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่า หากให้ประชาธิปไตยแก่
ประชาชนทันทีจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะประชาชนยังขาดความเข้าใจ จึงได้ให้ความรู้และฝึกฝนขุนนาง
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จนกระทั่งผ่านมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ให้จัดท�ารัฐธรรมนูญเตรียมมอบประชาธิปไตยให้กับคนไทย5 แต่คณะ
เปลี่ยนแปลงการปกครองได้ท�าการปฏิวัติเสียก่อน
วันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2475 เกิดการปฏิวตั เิ ปลีย่ นการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ในระยะเริ่มแรกห้ามตั้งพรรคการเมือง และหลังจากอนุญาตให้
ตั้งพรรคการเมืองได้ กลายเป็นระบบหลายพรรค คือการจัดตั้งรัฐบาลต้องอาศัยพรรคการเมืองมารวมตัวกัน
หลายพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาล6
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ทั้งฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 การเปลี่ยน
รัฐธรรมนูญบ่อย ๆ แสดงว่าเกิดปัญหาในการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถน�าบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไปบังคับใช้ให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ คือ การที่ผู้ใช้อ�านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน�าบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญไปปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยเพื่อบรรลุผลในหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน
ระบอบประชาธิปไตย คือ อ�านาจเป็นของประชาชนทุกคนและประชาชนเป็นผู้ใช้อ�านาจนั้น
(โดยผ่านตัวแทน) และการใช้อ�านาจนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เริ่มจากการที่ประชาชนน�าเอาอ�านาจของ
ตนมารวมไว้ในรัฐธรรมนูญและได้แบ่งอ�านาจของประชาชนออกเป็น 3 อ�านาจ คือ อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจ
บริหาร และอ�านาจตุลาการ ตามแนวคิดของมองเตสกิเออร์ (Montesqieu) ซึง่ การแบ่งแยกอ�านาจนีก้ เ็ พือ่ ให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างอ�านาจทั้งสาม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน7
รัฐธรรมนูญนอกจากจะบัญญัติว่าอ�านาจของประชาชนถูกแบ่งออกเป็น 3 อ�านาจแล้วยังบัญญัติ
ว่าแต่ละอ�านาจนั้น ใครเป็นผู้ใช้อ�านาจและผู้ใช้อ�านาจนั้นมีที่มาอย่างไร เช่น มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการ
แต่งตัง้ หรือมาด้วยวิธกี ารอืน่ ใด มีหน้าทีอ่ ย่างไร รวมทัง้ บัญญัตวิ า่ แต่ละอ�านาจนัน้ จะถ่วงดุลตรวจสอบกันอย่างไร
มีหลักเกณฑ์อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาการ
บังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จะต้องวิเคราะห์จากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ปัญหา
เกิดขึน้ จากอะไร เพราะการบังคับใช้บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ คือ การน�าเอาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญไปปฏิบตั ิ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของระบอบประชาธิปไตย
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 มุ่งที่จะศึกษาถึงในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
1.2.2 มุ่งที่จะศึกษาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
1.3 สมมติฐาน
ปัญหาการบังคับใช้บทบัญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยเกิ ด จากผู ้ ใช้ อ� านาจตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ คือ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาใช้อ�านาจโดยขาดหลักความชอบด้วยกฎหมาย ไม่สุจริต และมิได้ยึด
หลักประโยชน์สาธารณะและระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
1.4 ขอบเขตการวิจัย
บทความนี้ ได้ศึกษาวิจัยถึงปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โดยศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความสุจริต และหลักประโยชน์สาธารณะจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 20 รวมถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
1.5 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทความนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการวิจัยเอกสารจาก
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตัง้ แต่ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 20 ทีท่ า� ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ รวมถึงเอกสาร หนังสือ ต�ารา งานวิจัย บันทึกการประชุมรัฐสภา และราชกิจ
จานุเบกษา
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.6.1 ท�าให้ทราบถึงความเป็นมาและแนวคิดในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญไทย
1.6.2 ท�าให้ทราบถึงข้อเท็จจริงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญไทย
1.6.3 ท�าให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุการบังคับใช้รัฐธรรมนูญไทย
1.6.4 ท�าให้ทราบถึงแนวทางแก้ไขการบังคับใช้รัฐธรรมนูญไทย
2. ผลการวิจัย
ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทยเกิดมาจากปัญหาหลายอย่างประกอบกัน กล่าวคือ
2.1 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญ
ผูจ้ ดั ท�ารัฐธรรมนูญเป็นผูก้ า� หนดโครงสร้างและแนวทางในการปกครองของประเทศ หากผูจ้ ดั ท�า
รัฐธรรมนูญก�าหนดโครงสร้างและวางแนวทางในการปกครองประเทศโดยขาดความสุจริต ตั้งแต่เริ่มต้นก็ยากยิ่ง
ที่ผู้เข้ามาใช้อ�านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะน�าพาประเทศชาติให้ไปถึงจุดหมายปลายทางของระบอบ
ประชาธิปไตยได้ ความไม่รู้ไม่เข้าใจแต่คิดว่ารู้ว่าเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยก็ถือว่าไม่สุจริต และนอกจากจะ
ไม่สามารถน�าประเทศชาติไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังจะเป็นเหตุของความขัด
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แย้งเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งปวง เพราะต่างฝ่ายต่างหาโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการจัดท�ารัฐธรรมนูญ
ใหม่ให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายตนวนเวียนอยู่เช่นนี้ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้และจะกลาย
เป็นสงครามประชาชนในที่สุด ซึ่งจากการศึกษาบทบัญญัติการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 8
มีดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญมีเจตนาแย่งชิงอ�านาจไปจากพระมหากษัตริย์ไปไว้ที่
คณะเปลีย่ นแปลงการปกครอง มิได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาล
ที่ 7) จึงขอให้เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ถูกท้วงติงจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะอ�านาจมิได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง คณะผู้จัดท�า
รัฐธรรมนูญจึงจัดท�ารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ และเมื่อพิจารณาจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ตลอดระยะ
เวลา 14 ปีเศษ ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นมิได้มาจากปัญหาของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เกิดจาก
ผูน้ า� บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้ และสาเหตุทรี่ ฐั ธรรมนูญฉบับที่ 2 ถูกยกเลิกเนือ่ งจากคณะเปลีย่ นแปลง
การปกครองใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอ�านาจกันเอง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ใช้มานาน 4 ปีเศษ อ�านาจในการบริหาร
ประเทศอยู่ในกลุ่มของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ฝ่ายทหารตลอดมา ส่วนผู้ร่วมคณะเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในส่วนที่เป็นฝ่ายพลเรือนมิได้มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรี จะเห็นว่าเมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ลา
ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี นายปรีดี พนมยงค์ กับนายควง อภัยวงศ์ ได้หารือกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 ใช้
มานานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์บา้ นเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ควรเปลีย่ นแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ และได้จดั
ท�ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ขึ้น ซึ่งผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ห้ามข้าราชการประจ�ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
นั้นหมายถึง ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกีดกันทหารมิให้เข้ามามีอ�านาจทางการเมืองและ
หลังจากนั้นเป็นต้นมา คณะเปลี่ยนแปลงการปกครองฝ่ายพลเรือนก็แย่งชิงอ�านาจกันเอง ต่อมาจอมพล ป. พิบูล
สงคราม ได้ท�าการยึดอ�านาจยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 และพฤติกรรมการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการ
แย่งชิงอ�านาจทางการเมืองโดยการเลียนแบบกันมาจนถึงปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนาแย่งชิงอ�านาจทางการเมืองกลับมา
เป็นของทหาร หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม และคณะได้ท�าการยึดอ�านาจจากนายควง อภัยวงศ์ ได้แล้ว
จึงยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับที่ 4 ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับนีม้ ไิ ด้หา้ มทหารเข้ามามีอ�านาจ
ทางการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญมีเจตนาสืบทอดอ�านาจของทหาร คือ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ได้เข้ามามีอ�านาจทางการเมืองอีก แต่อย่างไรก็ตาม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไม่
สามารถจะใช้อ�านาจตามรัฐธรรมนูญแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตามคาดหวัง จึงต้องท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลตนเอง
และน�ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 กลับมาแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 6
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รัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 หลังจากจอมพล ป. พิบลู สงคราม ยึดอ�านาจได้แล้ว จอมพล ป. พิบลู สงคราม
พยายามสืบทอดอ�านาจต่อโดยน�ารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 6
และลงสมัครรับเลือกตัง้ ตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยโดยหวังว่าจะสืบทอดอ�านาจต่อ แต่การเลือก
ตั้งไม่บริสุทธิ์จึงถูกฝ่ายตรงข้ามปลุกปั่นนักศึกษาประชาชนให้เดินขบวนประท้วงการเลือกตั้ง และเรียกร้องให้
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขับไล่จอมพล ป. พิบูลสงคราม
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ผูจ้ ดั ท�ารัฐธรรมนูญมีเจตนาทีจ่ ะใช้รฐั ธรรมนูญเป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญ
ั หา
ภัยคุกคามจากระบอบคอมมิวนิสต์ จึงบัญญัติให้อ�านาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีและไม่สามารถตรวจสอบการ
ใช้อา� นาจได้ ในทีส่ ดุ อ�านาจทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 ไม่สามารถทัดทานต่อความกดดันเรียกร้องให้สทิ ธิ
เสรีภาพและระบอบประชาธิปไตยได้
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญมีเจตนาที่จะให้จอมพลถนอม กิตติขจร สืบทอดอ�านาจ
ต่อไปอีก ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยจอมพลถนอม กิตติขจร และคณะนายทหาร
ที่มีอ�านาจในขณะนั้น จึงตั้งพรรคการเมืองและได้เป็นรัฐบาลแต่ในที่สุดวิธีการที่ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญวางไว้
กลายเป็นปัญหาท�าให้จอมพลถนอม กิตติขจร ต้องท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลของตนเอง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 ไม่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 อ�านาจเบ็ดเสร็จอยู่กับคณะทหารที่ยึด
อ�านาจได้ แต่อ�านาจที่มีอยู่อย่างล้นเหลือของฝ่ายทหารที่ยึดอ�านาจได้ ก็ไม่สามารถจะยับยั้งปัญหาต่าง ๆ ได้
จนเกิดเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 10 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามที่จะใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแก้
ปัญหาทางการเมืองทีผ่ า่ น ๆ มา เช่น ในเรือ่ งของพรรคการเมืองให้ผสู้ มัครต้องสังกัดพรรคการเมืองเพือ่ ให้มรี ฐั บาล
ทีเ่ ข้มแข็ง นักการเมืองไม่ขายเสียงแต่ในทางปฏิบตั หิ าเป็นเช่นนัน้ ไม่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลก่อนเข้าบริหาร
ราชการต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ในที่สุดกลับเป็นปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาล อีกทั้งเกิดการแลก
เปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลโดยขาดความสุจริต
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 11 และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 12 เป็นการยึดอ�านาจของทหาร เพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้ามิให้ลุกลามบานปลายออกไปตามความต้องการของฝ่ายตรงข้าม คือระบอบคอมมิวนิสต์ ดังนั้นผู้จัด
ท�ารัฐธรรมนูญจึงให้อ�านาจเบ็ดเสร็จแก่คณะทหารเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 9
เพื่อยับยั้งปัญหาที่มีอยู่ในขณะนั้น
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 นี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้นานเกิน 10 ปี อีกฉบับหนึ่ง คือ ประกาศใช้ตั้งแต่
พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2534 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติพรรคการเมือง มีเจตนาที่ไม่สุจริต คือ
พยายามจะขจัดพรรคการเมืองเล็ก ๆ คือ บังคับให้พรรคการเมืองจะต้องส่งผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ไม่ตา�่ กว่ากึง่ หนึง่
ของจ�านวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หากพรรคการเมืองใดส่งผูส้ มัครไม่ครบตามทีก่ ฎหมายก�าหนดหรือไม่ได้รบั
เลือกตั้งต้องถูกยุบพรรค เพียงเพื่อจะให้มีพรรคการเมืองใหญ่ และในที่สุดหลักการนี้ก็เป็นต้นเหตุของปัญหา
มาจนถึงปัจจุบัน
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รัฐธรรมนูญฉบับที่ 14 ไม่แตกต่างกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 9 และรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 12 เป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขในกระบวนการทางการเมืองปกติได้
ฉะนั้นผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญจึงบัญญัติให้อ�านาจอย่างกว้างขวางแก่นายกรัฐมนตรี และไม่สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งมิใช่หลักการของระบอบประชาธิปไตย และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์เพียงแต่แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และยังไม่มีรัฐบาลใดที่มาจากการยึดอ�านาจแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญมีเจตนาจัดท�ารัฐธรรมนูญให้เกิดการถ่ายทอดอ�านาจ
จากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เข้าสู่อ�านาจตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านกระบวนการของระบอบ
ประชาธิปไตย จนเป็นเหตุให้เกิดการประท้วง และเกิดความรุนแรงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 น�าไปสู่การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของนายกรัฐมนตรีว่าต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเรียกร้องให้เกิด
การปฏิรูปทางการเมืองในเวลาต่อมา
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู ทางการเมืองให้เป็น
ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ซึง่ นักวิชาการและนักการเมืองท�าให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการปฏิรปู ทางการเมือง คือการ
จัดท�ารัฐธรรมนูญใหม่ และผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น และรูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่
ได้สร้างปัญหาใหม่ให้กับประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากทหารท�าการยึดอ�านาจปกครองได้ประกาศใช้
และตัง้ รัฐบาลขึน้ มาเพือ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญทีเ่ กิดจากการยึดอ�านาจทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา
แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ส�าเร็จ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ผูจ้ ดั ท�ารัฐธรรมนูญพยายามทีจ่ ะสร้างบทบัญญัตใิ หม่ เพือ่ ให้เกิดหลักเกณฑ์
ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แต่แล้วในที่สุดบทบัญญัติใหม่ หลักเกณฑ์ใหม่ได้ย้อนกลับ
มาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นจนเกิดการประท้วง และเกิดการยึดอ�านาจในที่สุด แท้จริงแล้วเกิดความไม่สุจริตในการจัด
ท�ารัฐธรรมนูญ เพื่อจะกีดกันหรือขจัดนักการเมืองที่คิดว่าสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการยึดอ�านาจของคณะทหาร ฉะนั้นผู้จัดท�า
รัฐธรรมนูญจึงเขียนรัฐธรรมนูญให้อ�านาจแก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรา 44 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้ แต่จะอย่างไรก็ตาม การใช้อ�านาจที่มีอยู่อย่างมากนั้นจะต้อง
อยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด เนื่องจากขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนที่ต่างชาติจับจ้องอยู่และกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
ภายในประเทศก็หาทางที่จะสร้างประเด็นปัญหาให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นคณะทหารที่ยึดอ�านาจได้จึงต้อง
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็ว
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญจ�านวนหนึ่งเป็นคนเดิม ๆ ที่เคยจัดท�ารัฐธรรมนูญมา
ก่อนแล้ว ดังนั้นรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงเป็นแนวทางเดิมที่เคยใช้ในการจัดท�า
รัฐธรรมนูญที่ผ่าน ๆ มา คือ พยายามที่จะใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปแก้ไขปัญหาทางการเมือง ซึ่งแนวทาง
นี้ไม่เคยประสบผลส�าเร็จตลอดระยะเวลา 85 ปีที่ผ่านมา และนอกจากจะไม่ประสบผลส�าเร็จแล้วยังสร้างปัญหา
ใหม่เพิ่มขึ้น และอีกประการหนึ่ง ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญพยายามที่จะให้เกิดการสืบทอดอ�านาจทางการเมืองของ
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คณะทหารที่ยึดอ�านาจได้เข้าสู่ระบบการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเรื่องนี้หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์
การเมืองไทยที่ผ่าน ๆ มา เสมือนกับว่าผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญได้สร้างปัญหาไว้เพียงแต่รอเวลาให้ปัญหาเกิดเท่านั้น
เพราะการที่จะจัดท�ารัฐธรรมนูญไปแก้ปัญหาทางการเมืองอันมีมากมายนั้นก็เห็นมาแต่อดีตแล้วว่าไม่สามารถ
ท�าได้ และนอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ยังจะสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่รู้จักจบสิ้นและผู้ที่จะได้
รับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชน9
จากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมา 20 ฉบับ ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญพยายามที่จะจัดท�ารัฐธรรมนูญ
มาเพื่อแก้ไขปัญหาทุกเรื่องของประเทศ โดยมิได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดังนั้นผลที่ตามมา
ถึงปัจจุบันเป็นการเพิ่มปัญหาและความรุนแรงมากขึ้น
2.2 ผู้ใช้อ�านาจทางการเมือง
การได้มาซึ่งอ�านาจนิติบัญญัติ คือ การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เป็นที่ทราบกันดีว่าการเลือกตั้งของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขาดหลักของความสุจริต ไม่ว่าจะจัด
การเลือกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย หรือจัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และที่ขาดจิตส�านึก
อย่างมากก็คอื ผูจ้ ดั การเลือกตัง้ ทุจริตเสียเอง ดังนัน้ หากจิตส�านึกยังไม่เป็นประชาธิปไตย ต่อให้จดั ท�ารัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือปัญหาทางการเมืองได้10
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ คือ มีหน้าที่บัญญัติ
กฎหมาย ควบคุมรัฐบาลและการให้ความเห็นชอบ จากการศึกษาพบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของระบอบ
ประชาธิปไตยไทย การใช้อ�านาจนิติบัญญัติส่วนหนึ่งยังขาดหลักความสุจริต และขาดหลักประโยชน์สาธารณะ
ซึง่ จะพบว่าการบัญญัตกิ ฎหมายทีจ่ ะไปกระทบกับนักการเมืองหรือผลประโยชน์ของนักการเมือง กฎหมายลักษณะ
นี้จะไม่สามารถบัญญัติออกมาใช้ได้จะบัญญัติออกมาใช้ได้ในช่วงรัฐบาลทหาร และบางกรณีนักการเมืองบัญญัติ
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของตน อีกทั้ง การควบคุมการใช้อ�านาจบริหาร11 โดยอ�านาจนิติบัญญัติในการ
ตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รวมทั้งการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบก็ไม่สามารถจะใช้ได้
เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนหนึ่งมิได้ตระหนักถึงหลักประโยชน์สาธารณะ แต่ห่วงประโยชน์ส่วนตน
และพรรคการเมืองของตน ในเมื่อการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของไทยเป็นเช่นนี้ จึงเป็นการยากที่จะมีการจัดท�า
รัฐธรรมนูญมาแก้ปัญหาจะต้องแก้ทัศนคติของคนในชาติ หรือจะเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมให้ไปในทางที่ถูกต้อง
และกลุ่มที่ท�าให้วัฒนธรรมเสื่อมเสียมาจากผู้มีอ�านาจ ถ้าผู้มีอ�านาจมีความจริงใจและสุจริต จะแก้ไขปัญหาได้ไม่
ยากและไม่ต้องใช้เวลามาก แต่สังคมไทยหลงผิดจากการจัดท�ารัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญจึงเป็นเพียงผู้ใช้ประเทศไทยเป็นที่ทดลองภูมิปัญญาเท่านั้น
ผู้ใช้อ�านาจบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี ซึ่งประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เรื่องที่มา
ของนายกรัฐมนตรีไม่มสี ตู รส�าเร็จว่าต้องมาจากการเลือกตัง้ จึงจะบริหารประเทศได้ดี หรือมาจากบุคคลภายนอก
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12. [In Thai]
9

10

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)

หน้
หน้าา 65
9

จะบริหารประเทศไม่ได้ ซึ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยสามารถอธิบายได้ และการแต่งตั้งรัฐมนตรีส่วนหนึ่งเป็น
ไปตามอัตราส่วนของแต่ละพรรคการเมืองหรือเป็นการแต่งตัง้ พรรคพวกหรือแต่งตัง้ ด้วยผลประโยชน์ ซึง่ ขาดหลัก
ประโยชน์สาธารณะและหลักของความสุจริต
2.3 ทหาร
รัฐบาลที่เกิดจากการยึดอ�านาจของคณะทหาร ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่เป็นพลเรือนหรือรัฐบาล
ที่เป็นทหารจะแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวหรืออยู่บริหารประเทศเป็นเวลา
ยาวนานได้ กล่าวคือ
พระยาพหลพลพยุหเสนาท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เมื่อปี พ.ศ. 2496
เพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยก ในรัฐบาลขณะนั้นมิให้บานปลายต่อไป และมิได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด
หลังจากท�าการยึดอ�านาจได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี และตลอดระยะเวลาที่พระยาพหล
พลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีได้จัดการเลือกตั้งและบริหารราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
จนถึงปี พ.ศ. 2481
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอ�านาจรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ซึ่งการยึดอ�านาจในครั้งนี้ สืบเนื่อง
มาจากการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับที่ 3 ซึง่ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ห้ามข้าราชการ
ประจ�าเข้ามามีอา� นาจทางการเมือง ท�าให้ทหารไม่มโี อกาสเข้ามามีอา� นาจทางการเมือง จอมพล ป. พิบลู สงคราม
ท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 ไม่ห้าม
ข้าราชการประจ�ามาด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง จนกระทั่งได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 5 รัฐบาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม ได้เผชิญกับภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์12 และไม่สามารถจะใช้อา� นาจทีม่ อี ยูต่ อ่ สูร้ ะบอบคอมมิวนิสต์
ได้ จึงท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลของตนเองและน�าเอารัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มาแก้ไขเพิม่ เติมใช้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่ 6 ในปี พ.ศ. 2495 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย
และการเลือกตัง้ ในครัง้ นีม้ กี ารทุจริตในการเลือกตัง้ จึงเป็นประเด็นปัญหาให้เกิดการปลุกระดมนักศึกษา ประชาชน
เพื่อขับไล่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2500 แต่
มิได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ 6 และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หลังจากการเลือกตั้งพลโท ถนอม กิตติขจร ได้เป็น
นายกรัฐมนตรี แต่ไม่สามารถจะบริหารราชการได้อย่างราบรื่นเนื่องจากภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ พลโท ถนอม กิตติขจร ได้ท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลของตนเอง
เมื่อปี พ.ศ. 2502 เนื่องจากรัฐบาลพลโท ถนอม กิตติขจร ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ เนื่องจากภัย
คุกคามจากคอมมิวนิสต์มีความรุนแรง ดังนั้นเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
มิให้กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ ทหารจึงมีความจ�าเป็นต้องท�าการยึดอ�านาจเพื่อใช้อ�านาจพิเศษในการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน
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Marx K. and Enaels F., Communist Manifestio (United Kingdom: Pelican, 1967), 12-15.
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ภายต่อมาจอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอ�านาจรัฐบาลของตนเอง เมือ่ ปี พ.ศ. 2515 เนือ่ งจากปัญหา
เรื่องความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ อีกทั้งมีการปลุกระดมประชาชนให้เกลียดชังรัฐบาล การยึดอ�านาจเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาของ
ชาติในขณะนั้น เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติและประชาชน13
ภายต่อมา ปี พ.ศ. 2519 พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์
ปราโมช เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศขณะนั้น ยังตึงเครียดจากภัยคุกคามของ
คอมมิวนิสต์ ประกอบกับคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะจากสงครามเวียดนาม อีกทั้งจีนคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพล
ในประเทศเขมร กลุ่มผู้สนับสนุนและนิยมในระบอบคอมมิวนิสต์ปลุกระดมประชาชน นิสิตนักศึกษาในรูปแบบ
ต่าง ๆ จนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หากทหารไม่ท�าการยึดอ�านาจเหตุการณ์
จะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามปฏิวัติประชาชนตามแนวทางของระบอบคอมมิวนิสต์ และต่อมา
พลเรือเอก สงัด ชะลออยู่ ต้องท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เพือ่ แก้ปญ
ั หาความตึงเครียดของ
ประชาชนจากการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ต่อมาปี พ.ศ. 2534 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ และ พลเอก สุจินดา คราประยูร ในนามของ
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ท�าการยึดอ�านาจรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องมาจาก
รัฐบาลทุจริตอย่างกว้างขวาง ปล่อยปละละเลยให้เกิดการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเข้าแทรกแซง
ข้าราชการประจ�า เมือ่ ยึดอ�านาจได้แล้วให้นายอานันท์ ปันยาชุน เป็นนายกรัฐมนตรีจดั ให้มรี ฐั ธรรมนูญและจัดการ
เลือกตั้ง
ต่อมา พลเอก สนธิ บุณยรัตกลิน ยึดอ�านาจรัฐบาลพันต�ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งการยึด
อ�านาจของคณะทหารในครั้งนี้มิได้อยู่ในความคาดหมาย เนื่องจากประชาชนคิดว่าการยึดอ�านาจน่าจะหมดไป
จากประเทศไทยแล้ว อีกทั้งรัฐบาลก็เข้มแข็ง แต่เนื่องจากปัญหารัฐบาลพันต�ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีเสียง
ข้างมากในสภาจึงกลายเป็นเผด็จการรัฐสภาและใช้รฐั สภาออกกฎหมายเพือ่ ประโยชน์แก่ตนเอง และมีการทุจริต
อย่างกว้างขวาง มีกลุ่มผู้ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจ�านวนมาก รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงข้าราชการ
ประจ�า และแทรกแซงองค์กรอิสระและศาลเป็นเหตุให้ทหารท�าการยึดอ�านาจ14 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอ�านาจรัฐบาลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เมือ่ ปี พ.ศ. 2557 สาเหตุ
ของความแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงถึงขัน้ แบ่งฝ่ายและใช้อาวุธสงครามเข้าท�าร้ายกัน15 หากปล่อยไว้ยาก
ที่จะแก้ไข และเกิดการละเมิดและก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงเป็นจ�านวนมาก
แต่จะอย่างไรก็ตาม ทหารที่เข้ามายึดอ�านาจได้และตั้งรัฐบาลใหม่หรือตั้งรัฐบาลเองก็ตาม จะแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านัน้ ไม่สามารถจะสืบทอดอ�านาจในการบริหารประเทศให้ยาวนานได้ ไม่วา่ รัฐบาลทหารใน

Sowell T., “Marx’s Increasing Misery Doctrine,” American Economic Review 50, no.1 (March 1960): 112.
Phutthiphong Manitson, “Some Observations About the Effects of the Coup on the Provisions of the Law,”
Academic Journal, Faculty of Law Huachiew Chalermprakiet University 6, no. 1 (June-November 2015): 23. [In Thai]
15
Somkhit Loetphaithun, “The Relationship Between the Constitution and the Act During the Seizure of Power by
the Coup d’etat,” Law Journal Thammasat University 33, no. 1 (2015): 19-23. [In Thai]
13

14

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Rajabhat Law Journal)
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ประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เนื่องจากการได้อ�านาจมานั้นมิได้เป็นแนวทางของระบอบประชาธิปไตยซึ่งจะ
เป็นประเด็นปัญหาว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการน�าไปสู่ประเด็นปัญหาอื่น และเกิดการปลุกระดมเรียกร้องมากขึ้น
อาจจะถึงขัน้ จลาจลและเรียกร้องให้ตา่ งชาติเข้ามาแทรกแซงซึง่ เห็นอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก และอีกประการ
หนึ่ง การบริหารประเทศไม่ว่าประเทศมหาอ�านาจ หรือประเทศก�าลังพัฒนาต่างไม่สามารถแก้ปัญหา สังคม
เศรษฐกิจ การเมืองได้อย่างเบ็ดเสร็จไม่วา่ จะใช้เวลาสัน้ หรือยาว ซึง่ ปัญหาเหล่านีจ้ ะเป็นฉนวนสร้างประเด็นปัญหา
แก่รัฐบาลทหารทั้งในและนอกสภาอย่างไม่รู้จบสิ้น และในที่สุด ผู้รักษาประชาธิปไตยจะกลายเป็นผู้ร้ายท�าลาย
ประชาธิปไตยดังที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมา
2.4 ประชาชน
หลักการส�าคัญของระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึง่ ก็คอื หลักความเท่าเทียมกันเสมอภาคกัน ไม่มี
ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิดีกว่าผู้อื่น แต่ความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันโดยไม่มีหลักเกณฑ์การอยู่ร่วมกันก็จะไม่แตกต่าง
จากสภาพของสงคราม คือ ผู้ที่มีความแข็งแรงกว่าจะกดขี่เอาเปรียบผู้ที่อ่อนแอกว่า ขาดความสงบสุข ขาดความ
ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้จึงเกิดหลักการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง จึงเกิดกระบวนการ
เลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งนั้นจะต้องทั่วถึง เสมอภาค และจะต้องชอบด้วยกฎหมายต้องสุจริต แต่การเลือกตั้งของ
ไทยทีผ่ า่ นมาขาดหลักความสุจริต มีการซือ้ สิทธิขายเสียง โกงการเลือกตัง้ ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ซึง่ กระบวนการเลือก
ตั้งนั้นเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยควรจะต้องมีความสุจริต เพราะการเลือกตั้ง คือ การเลือกตัวแทน
ของประชาชนไปท�าหน้าทีแ่ ทนประชาชน หากกระบวนการเลือกตัง้ ขาดความชอบด้วยกฎหมาย ขาดความสุจริต
มิได้ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชน ก็มิใช่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์16
ดังนัน้ สิง่ แรกทีจ่ ะพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จะต้องฝึกฝนให้ประชาชนเคารพในหลักความชอบ
ด้วยกฎหมาย หลักความสุจริต และหลักประโยชน์สาธารณะ ให้อยู่ในจิตส�านึกของประชาชนในทุกระดับ
การทีป่ ระเทศใดจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ มิได้อยูท่ บี่ ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ แต่อยูท่ จี่ ติ ส�านึกของประชาชน
ถึงแม้วา่ จะจัดท�ารัฐธรรมนูญให้ดอี ย่างไร มีบทลงโทษหนักเพียงใดก็ตาม หากประชาชนขาดจิตส�านึกก็ไม่สามารถ
จะเป็นประชาธิปไตยได้ส�าเร็จ
การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมิใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญของไทย เนื่องจาก
ปัญหาการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญ ประชาชน นักการเมือง และทหาร
ที่มิได้น�าหลักการของระบอบประชาธิปไตยมาใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการแก้ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญไทย ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องอย่างน้อยจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักสุจริตและ
หลักประโยชน์สาธารณะ

Kijbodi Kongbenjapuch, The Problems of Constitution of Thailand Execution (Research Report) (Bangkok:
Octoberprint Press, 2018), 194-195. [In Thai]
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3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
การบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยตลอดระยะเวลา 86 ปี มิได้ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง การบังคับใช้บทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญมิได้อยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักความชอบด้วยกฎหมาย
หลักความสุจริตและหลักประโยชน์สาธารณะอย่างถูกต้องครบถ้วน กล่าวคือ
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปี พ.ศ. 2500 เป็นการใช้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอ�านาจระหว่างคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันเอง จนท�าให้เกิดรัฐประหารและ
ยึดอ�านาจและประกาศใช้รัฐธรรมนูญทั้งหมด 6 ฉบับ เมื่อได้อ�านาจก็เขียนรัฐธรรมนูญและบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายตน
ระหว่างปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2523 เป็นการใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอ�านาจ
ระหว่างทหารกับฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตย จนเป็นเหตุให้เกิดการยึดอ�านาจและรัฐประหาร ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญใหม่อีก 6 ฉบับการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญคงมีปัญหาเช่นเดิม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ถึงปัจจุบัน เป็นการใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อแย่งชิงอ�านาจและ
ผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองที่มาจากกลุ่มทุน เกิดความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในสังคมเป็นวงกว้าง
หากปล่อยไว้ยากที่จะแก้ไขท�าให้คณะทหารเข้าแทรกแซงทางการเมืองโดยท�าการรัฐประหาร ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวม 8 ฉบับ
จากข้ อ เท็ จ จริ ง ดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยเกิ ด ปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ
ของรัฐธรรมนูญซึง่ ควรจะได้รบั การแก้ไขโดยให้ผเู้ กีย่ วข้องนัน้ จะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานหลักความชอบด้วยกฎหมาย
หลักความสุจริตและหลักประโยชน์สาธารณะ
3.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงปัญหาและสาเหตุของการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญไทย ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการบังคับใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของไทยดังนี้
3.2.1 ผู้จัดท�ารัฐธรรมนูญ
ผูจ้ ดั ท�ารัฐธรรมนูญควรเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง และก่อนจัดท�ารัฐธรรมนูญ
ควรศึกษาปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามหลักวิชาการ เพื่อทราบปัญหาที่แท้จริงว่าปัญหาใน
การบังคับใช้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง อีกทั้งต้องจัดท�ารัฐธรรมนูญด้วยความสุจริต ตามหลักของ
ระบอบประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง
3.2.2 ประชาชน
ประชาชนต้องได้รับการฝึกฝนและชี้แนะให้เป็นพลเมืองดีเคารพกฎหมาย ด�ารงชีพด้วย
ความสุจริตและมีสา� นึกในประโยชน์สาธารณะ โดยผูน้ า� ทางการเมืองในทุกระดับและข้าราชการประจ�าจะต้องท�า
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เป็นตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์โดยไม่ยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย
หลักความสุจริต และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ศาสนา สถานศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ จะต้องอยู่บน
พืน้ ฐานของความชอบด้วยกฎหมาย ความสุจริต และประโยชน์สาธารณะให้เห็นเป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นทีย่ อมรับ
เป็นตัวอย่างของประชาชน
3.2.3 นักการเมือง
นักการเมืองทัง้ ระดับชาติและระดับท้องถิน่ จะต้องใช้อา� นาจปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย
มหาชนให้เป็นทีป่ ระจักษ์ อีกทัง้ องค์กรตรวจสอบจะต้องบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผูท้ จุ ริตประพฤติมชิ อบอย่าง
จริงจัง โดยยึดหลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความสุจริตและหลักประโยชน์สาธารณะเป็นส�าคัญ
3.2.4 ทหาร
ทหารควรจะต้องเข้าใจอ�านาจหน้าทีข่ องตน เข้าใจระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้ในบางช่วง
ของเวลาจะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาของชาติท่ีอาจจะลุกลามบานปลาย แต่จะต้องเข้าใจว่าไม่มีชาติใดในโลก
ที่จะใช้อ�านาจทหารหรือสืบทอดอ�านาจทหารได้ยืนยาวและแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ส�าเร็จ เพราะปัญหาของชาติ
จะต้องแก้ไขตลอดไปทุกมิติตลอดเวลา หากทหารคิดจะสืบทอดอ�านาจด้วยเหตุใดก็ตาม ในที่สุดจะเกิดความ
รุนแรงและจบลงด้วยความสูญเสียทีย่ ากจะแก้ไข ดังนัน้ ทหารต้องยึดหลักการของระบอบประชาธิปไตยให้มนั่ คง
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