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ค�ำน�ำจาก
สถาบันนโยบายศึกษา

สังคมไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น iii
ประมุข มีรัฐธรรมนูญให้การรับรองในแนวทางการบริหารการปกครองของรัฐ
และแนวปฏิบัติของชีวิตพลเมือง เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ที่มีจุดหมายปลายทางที่สังคมเป็นสุขสันติสถาพร โดยที่เนื้อหาสาระ
ของรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีย่ ดึ โยงประชาชนทุกส่วนไว้ดว้ ยกัน จึงเปรียบเป็นกฎหมาย
สูงสุดทีท่ กุ คนในสังคมต้องปฏิบตั ติ าม ซึง่ การจะเป็นเช่นนีไ้ ด้ประชาชนต้องตระหนัก
ในความจ�ำเป็นและความส�ำคัญที่ต้องรู้จักรัฐธรรมนูญชนิดที่น�ำมาประกอบใช้ใน
ชีวิตและการงานประจ�ำวันได้ด้วย เพราะในรัฐธรรมนูญเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่
ประชาชนต้องรู้สิทธิ รู้ประโยชน์ รู้ว่าอะไรท�ำได้ ท�ำไม่ได้ และรู้ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและประเทศชาติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นเจ้าของสังคม
เพือ่ ทีจ่ ะก�ำกับติดตามความเป็นไปของสังคมและประเทศไม่ให้ใครกระท�ำการทีเ่ สีย่ ง
ต่อการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึง่ ไม่ใช่ใครทีจ่ ะท�ำเช่นนีไ้ ด้งา่ ยๆ นอกจากผูท้ ตี่ อ้ ง
อ่านและท�ำความเข้าใจ และใช้รฐั ธรรมนูญ ก็มแี ต่พลเมืองทีม่ คี วามรูท้ เี่ พียงพอและ
ใส่ใจต่อบ้านเมืองเท่านัน้ ซึง่ ไม่ใช่ประชาชนทัว่ ไป การท�ำความเข้าใจในสายสัมพันธ์
ระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญจะท�ำให้คนสนใจรัฐธรรมนูญมากขึน้ อยากอ่านมาก

ขึน้ ซึง่ จะว่าไปแล้ว “รัฐธรรมนูญก็เปรียบเสมือนวรรณกรรมแห่งชาติ” ทีไ่ ด้บรรจุ
ตัวละครส�ำคัญๆ ของประเทศไว้ทั้งหมด และระบุแนวทางและวิธีปฏิบัติของทุกตัว
ละครไว้ด้วย ซึ่งก็คือคนทุกคนในสังคมทั้งที่อยู่ในภาครัฐและภาคประชาชน หาก
ทุกคนตระหนักในความส�ำคัญเช่นนี้ก็เชื่อได้ว่าพลเมืองจะเป็นผู้ขียนเจตจ�ำนงและ
ผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญในท้ายที่สุด
สถาบันนโยบายศึกษาขอขอบคุณผู้วิจัย ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งท�ำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านรัฐธรรมนูญโดยตรง และ
มีผลงานเขียนงานวิจัยด้านพลเมือง การเมือง การปกครอง มาโดยตลอด และงาน
วิจยั เรือ่ ง พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ นี้ จะช่วยท�ำให้เปิดมุมมองทัง้ การพัฒนาพลเมือง
ให้มีส่วนในการสร้างและปกป้องรัฐธรรมนูญด้วยในคราวเดียวกัน
ขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ที่สนับสนุนการวิจัยและการพิมพ์
ในครั้งนี้

iv

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ผู ้อ�ำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา
ธันวาคม 2563

ค�ำน�ำจาก
ผู ้เขียน

“พลเมื อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ” เป็ น ตั ว แบบของการบู ร ณาการความ
ผสมกลมกลืนให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติ บทบาท
ความส�ำคัญและความสัมพันธ์ร่วมของพลเมือง รัฐธรรมนูญ ระบบการเมือง v
การปกครองและสังคม-รัฐในรูปแบบของสายปฏิสัมพันธ์ที่เป็นการแลกเปลี่ยน
ตอบแทนในทิศทางและเป้าหมายที่เอื้อต่อการเสริมสร้างพลังในทางบวกระหว่าง
กันบนครรลองของหลักสัญญาประชาคม หลักนิตธิ รรมและหลักความชอบธรรมเพือ่
ผลในการสถาปนาความเป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญให้มีเสถียรภาพที่มั่นคงยั่งยืน
ทั้งนี้ด้วยความคาดหวังว่าการประสานกันของ 2 พลังหลักระหว่าง (1) พลเมือง
ดี กับ (2) รัฐธรรมนูญดี นั้น ย่อมอ�ำนวยผลต่อการวางรากฐานส�ำคัญให้ระบบ
การเมืองการปกครองได้รับความคุ้มกันทางรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะความคุ้มกันใน
การธ�ำรงรักษาความมั่นคงของรากฐานหลักใน 3 ด้าน คือ (1) ระบบการปกครอง
โดยกฎหมายและนิติธรรม (2) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และ (3) ระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและผลประโยชน์
ของชาติ เพื่อเป็นต้นทุนหลักให้สังคม-รัฐได้ใช้ในการสานต่อไปสู่ชั้นของการพัฒนา
ระบบการเมืองอย่างเป็นองค์รวมอีกระดับหนึง่ ด้วย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
อันพึงประสงค์ในบั้นปลายที่มีความมุ่งหมายให้พลเมืองดีที่มีคุณสมบัติพื้นฐานของ
ความเป็นพลเมืองดีใน 3 ส่วน ได้แก่ (1) มีส�ำนึกทางสาธารณะและทักษะการมี

ส่วนร่วมในกิจการบ้านเมือง (2) มีความรู้ในการใช้และมีความสามารถในการได้
ซึ่งสิทธิประโยชน์ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และ (3) มีความรับผิดชอบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน นั้น ได้เข้ามาท�ำบทบาท
ในฐานะที่เป็นก�ำลังหลักในการผลักดันกลไกการเมืองและกลไกรัฐเพื่อร่วมกันเป็น
พลังบวกในการขับเคลื่อนสังคม-รัฐ
ส�ำหรับปัจจัยตั้งต้นที่มีความจ�ำเป็นพื้นฐานต่อการสร้างความส�ำเร็จให้กับ
ความคาดหวังในเป้าหมายดังข้างต้นนั้น มีความคาดหมายต่อบทบาทของพลเมือง
ที่มีนัยส�ำคัญในกระบวนหลักทั้งองค์รวมของรัฐธรรมนูญ ใน 3 บทบาทด้วยกัน
คือ (1) บทบาททั่วไปตามครรลองของการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในรูปแบบ
ที่เป็นภาระของการเข้ามีส่วนร่วม เพื่อผลในการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ที่ดีมีรากฐานทางสัญญาประชาคม มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดีตามหลักนิติธรรม
มีความชอบธรรมและมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวม
(2) บทบาทพื้นฐานตามครรลองของการมีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ
ในรูปแบบทีเ่ ป็นหน้าทีข่ องการเข้ามีสว่ นเกีย่ วพัน เพือ่ ผลในการพิทกั ษ์รกั ษาปกป้อง
iv สิทธิประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญผลักดันโน้มน�ำ ก�ำกับ ควบคุมให้กระบวนการใช้บงั คับ
รัฐธรรมนูญมีความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตาม
หลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และ (3) บทบาท
ที่ควรจะเป็นตามครรลองของส�ำนึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองดีที่มีความ
ประสงค์ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวม ในรูปแบบที่เป็นพันธะ
ของการเข้ามีส่วนผูกพัน เพื่อผลในการใช้รัฐธรรมนูญที่ดีให้ด�ำเนินไปในทิศทาง
วิถีครรลอง และกระบวนวิธีที่ก่อให้เกิดผลดีส่งประโยชน์กับประเทศชาติบ้าน
เมืองและประชาชนด้วย ทั้งนี้เพื่อบรรลุผลเลิศในเป้าหมายของหลักการที่ว่า
“รัฐธรรมนูญที่น�ำมาซึ่งผลดีแก่ชาติบ้านเมืองได้นั้นต้องเกิดจากผลรวมที่ดี
ร่วมกันทั้งรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาดี รัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติได้ดีและรัฐธรรมนูญที่มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีประกอบกันไปด้วย”

เชาวนะ ไตรมาศ
ธันวาคม 2563
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การศึกษาเรื่องพลเมืองกับรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายในการ (1) ศึกษา
บทบาทส�ำคัญของพลเมืองที่มีประสิทธิภาพในการส่งอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญใน
องค์รวมทั้งระบบได้ (2) ศึกษากระบวนขั้นตอนส�ำคัญของรัฐธรรมนูญที่สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการพัฒนากระบวนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและระบอบ
รัฐธรรมนูญได้ (3) ศึกษาตัวแบบและกระบวนวิธีที่มีสัมฤทธิผลในการเสริมแรง
ความเป็นอุปกรณ์แก่กันระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญให้ส่งคุณูปการต่อการ
ขับเคลื่อนสังคม-รัฐ และการอ�ำนวยประโยชน์สุขต่อประเทศชาติบ้านเมืองและ
ประชาชนได้ และ (4) ศึกษากระบวนการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของ
รัฐธรรมนูญให้มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีสมรรถนะเพียงพอต่อการสร้างความ
สามารถทางการเมืองการปกครองของประเทศ และการพัฒนาความเข้มแข็งของ
สังคม-รัฐโดยรวมได้ด้วย
การศึกษาพบว่า (1) ช่องว่างในความสัมพันธ์ทไี่ ม่เสริมแรงเป็นอุปกรณ์แก่กนั
ระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองของประเทศ
ทั้งในส่วนของการสร้างประชาคมการเมืองในชุมชนทางกฎหมายที่ผูกพันกับ
หลักสัญญาประชาคมในกระบวนการประชาธิปไตยของระบบการเมืองปกครอง

ในส่วนของการพัฒนาหลักนิตธิ รรมในกระบวนการปกครองโดยกฎหมายทีม่ รี ะบบ
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญได้อย่างสมบูรณ์ และในส่วนของการสร้างสัมฤทธิผล
ในคุณปู การจากการใช้รฐั ธรรมนูญให้เกิดผลดีมปี ระโยชน์ตอ่ ประเทศชาติบา้ นเมือง
และประชาชนส่วนรวมอีกด้วย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักความชอบธรรม
ในกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของรัฐธรรมนูญ สถาบัน
รัฐธรรมนูญตกอยู่ในภาวะอ่อนแอ ไร้เสถียรภาพ ขาดความมั่นคงต่อเนื่องและ
ไม่มีพลังสมรรถนะที่มากพอต่อการสร้างความสามารถทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศ รวมตลอดทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม-รัฐโดยรวมในที่สุด
อีกด้วย (2) ทางเลือกที่เหมาะสมกับการอุดช่องว่างดังกล่าวจึงเป็นการบูรณาการ
ความสัมพันธ์สอดคล้องของความเกี่ยวพันกันระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญใน
แนวทางทีส่ ร้างช่องทางการเข้าถึงให้พลเมืองสามารถเข้ามีบทบาทในกระบวนการหลัก
ของรัฐธรรมนูญต่อเนือ่ งกันในองค์รวมทัง้ ระบบตลอดสาย ทัง้ ในชัน้ แรกของการจัดท�ำ
ในชัน้ กลางของการบังคับใช้ และในชัน้ ปลายของการสร้างผลสัมฤทธิข์ องรัฐธรรมนูญ
การศึกษามีข้อสรุปว่า (1) บทบาทส�ำคัญของพลเมืองที่มีประสิทธิภาพใน
การส่งอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญในองค์รวมทั้งระบบตลอดสายได้ ประกอบด้วย 1) ix
บทบาททั่วไปตามครรลองของการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในรูปแบบที่เป็น
ภาระของการเข้ามีส่วนร่วม เพื่อผลในการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดีมี
รากฐานทางสัญญาประชาคม มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดีตามหลักนิติธรรม มีความ
ชอบธรรมและมีคุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวม 2)
บทบาทพื้นฐานตามครรลองของการมีส่วนได้เสียจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญใน
รูปแบบที่เป็นหน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน เพื่อผลในการพิทักษ์รักษา ปกป้อง
สิทธิประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ ผลักดัน โน้มน�ำ ก�ำกับ ควบคุมให้กระบวนการใช้
บังคับรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด และ 3)
บทบาทที่ควรจะเป็นตามครรลองของส�ำนึกรับผิดชอบในความเป็นพลเมืองดีที่
มีความประสงค์ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวม ในรูปแบบที่
เป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพัน เพื่อผลในการใช้รัฐธรรมนูญที่ดีให้ด�ำเนินไป
ในทิศทาง วิถีครรลอง และกระบวนวิธีที่ก่อให้เกิดผลดีส่งประโยชน์กับประเทศ

ชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วย ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมือง
ในระดับโครงสร้างส่วนบนและเป็นกฎหมายในฐานรากของความเป็นปฐมภูมิที่มี
ความสูงสุดในอ�ำนาจบังคับเหนือองค์กรการเมืองการปกครองและระบบกฎหมาย
ของประเทศ (2) กระบวนขั้นตอนส�ำคัญของรัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างผลกระทบ
ต่อการพัฒนากระบวนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและระบอบ
รัฐธรรมนูญได้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดท�ำในชัน้ แรกตามหลักสัญญาประชาคม
ขัน้ ตอนการบังคับใช้ในชัน้ กลางตามหลักนิตธิ รรม โดยยึดโยงกับหลักความชอบธรรม
ควบคูก่ นั ทัง้ ในสองขัน้ ตอนนัน้ ด้วย (3) ตัวแบบและกระบวนวิธที มี่ สี มั ฤทธิผลในการ
เสริมแรงความเป็นอุปกรณ์แก่กนั ระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญในการส่งคุณปู การ
ต่อการขับเคลื่อนสังคม-รัฐและการอ�ำนวยประโยชน์สุขต่อประเทศชาติบ้านเมือง
และประชาชน ประกอบด้วย การสร้างพลเมืองดีที่มีองค์ประกอบพื้นฐานในการ
มีทั้งส�ำนึก ความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบพร้อมกันด้วย การสร้าง
รัฐธรรมนูญดีที่มีองค์ประกอบพื้นฐานในด้านสัญญาประชาคม นิติธรรมและความ
ชอบธรรมพร้อมกันด้วย และการสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องของความเกีย่ วพันทีด่ ี
x มีการเสริมแรงเป็นอุปกรณ์แก่กันระหว่างพลเมืองดีกับรัฐธรรมนูญดีร่วมกันอีกทาง
ด้วย และ (4) กระบวนการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของรัฐธรรมนูญให้มี
เสถียรภาพ มีความมั่นคงและมีสมรรถนะเพียงพอต่อการสร้างความสามารถทาง
การเมืองการปกครองของประเทศรวมตลอดทัง้ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคมรัฐโดยรวมได้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนตอบแทนซึ่งกันระหว่างรัฐธรรมนูญดี
ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานในด้านสัญญาประชาคม นิติธรรมและความชอบธรรมนั้น
ได้สง่ ผ่านต่อไปให้เกิดการสร้างระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของ
ประเทศทีด่ ที มี่ อี งค์ประกอบพืน้ ฐานในด้านสัญญาประชาคม นิตธิ รรมและความชอบ
ธรรมร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างได้ดุลและยั่งยืนด้วย
การศึกษามีข้อเสนอแนะว่า (1) ควรสร้างพลเมืองดีโดยให้มีช่องทางและ
ขั้นตอนในการเข้ามีบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญ
ในองค์รวมทั้งระบบ (2) ควรสร้างรัฐธรรมนูญดีโดยให้มีผลผลกระทบต่อเนื่องไป
ถึงการพัฒนากระบวนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและระบอบ
รัฐธรรมนูญ (3) ควรสร้างความสัมพันธ์สอดคล้องของความเกี่ยวพันที่ดีโดยให้

พลเมืองดีกบั รัฐธรรมนูญดีได้มกี ารเสริมแรงความเป็นอุปกรณ์แก่กนั และ (4) ควรสร้าง
กระบวนการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองของรัฐธรรมนูญที่ดีโดยให้มีการ
แลกเปลีย่ นตอบแทนซึง่ กันระหว่างรัฐธรรมนูญกับระบบการเมืองการปกครองและ
ระบบกฎหมายของประเทศด้วย
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Executive summary
The Citizen and
Constitution
By Dr.Chaowana Traimas

xii

The purposes of the study are to (1) study the essential and
effective role of citizens which influence the constitution through the
holistic system; (2) to study the essential procedure of the constitution
which impacts the development of political processes in a democratic
and constitutional regime; (3) to study the model and method which
successfully contribute to the relationship between citizens and the
constitution in moving forward the society and the state and rendering
benefits to both the nation and the people, and (4) to study the process
of political institutionalization of the constitution as a strong, stable and
capable institution in order to strengthen political and administrative
competence of the country and enhance the development of the
society and the country as a whole.
The study found that (1) the gap in the harmonious relationship
of the non-reinforcing aspect between citizens and the constitution is
an obstacle to the country’s political development. This gap covers 3

parts which are a part of constructing the political community through
the legal community, binding with the social contract in the process of a
democratic regime; a part of developing the rule of laws in the governing
process of laws with complete constitutional enforcement; and a part
of achieving the contributions from the use of the constitution for the
benefits of the country and the people. Consequently, this gap affects
the development of the legitimate aspect in the process of political
institutionalization of the constitution. This leads the constitutional
institution into a state of weakness, instability, and discontinuity.
The constitutional institution thus becomes incapable to promote
political and administrative competency of the country as well as
fails to strengthen the society and the state as a whole. (2) The study
found that an alternative suitable for filling the gap is to integrate
the relationship between citizens and the constitution by providing
accessible ways for citizens to play a role in the continuation of the xiii
constitutional process in a holistic and systematic manner, starting
from the first stage of drafting, the middle stage of enforcement, till
the end of constitutional achievement.
The study concluded that (1) there were the essential roles
of effective citizens in influencing the constitution through all stages
as well as the entire system. These roles consisted of the general
role according to political rights in the form of participation with an
aim to achieving a good constitution based on the social contract; a
constitution that contains a form and substances based on the rule of
laws; and having the legitimate basis, contributing to the nation and
the people. Another role was the fundamental role of stakeholders’
engagement for protecting their interests according to the constitution.
Such roles include steering and controlling the process of constitutional

enforcement to be undertaken according to the constitution as the
supreme law. The third role is the optimal role according to the
right consciousness of being good citizens with good intentions for
the country and the people as a whole. This role comes in the form
of commitment by achieving good results from implementing the
constitution for the greatest benefits of the country and the people.
This is because the constitution is a political institution at the upper
structure and is the primary law with the supreme enforcement over
all organs of political, administrative and legal systems in the country.
(2) Another conclusion was that the important procedure
of the constitution that could make the big impact on the political
process development through the democratic and constitutional regime
consists of the first stage of drafting according to the social contract
principle, the middle stage of enforcement according to the rule of
xiv laws which binds with the legitimate principles.
(3) The third conclusion was that models and methods that
have been successful in reinforcing the harmonization between citizens
and the constitution contributing to drive forward the society and the
state included creating good citizens with the fundamental elements
of right consciousness, knowledge, skills, and responsibility; creating
a good constitution based on the social contract, rule of laws and
legitimacy; and establishing a harmonious relationship between the
good citizens and the good constitution.
(4) The fourth conclusion was that the institutionalizing
process of the constitution as a strong, stable, and capable institution
in order to strengthen political and administrative competence of the
country as well as enhance the development of the society and the
country as a whole consists of an reciprocal exchange and alternative

transfer between the good constitution and political system, based
on social contract, rule of laws and legitimacy, in the balance and
sustainable form.
The study suggested that (1) good citizens should be promoted
with multiple options and procedures so that they can play an
effective role in influencing the constitution of its holistic systems. (2)
A good constitution should be created to make an impact on political
process development in the democratic and constitutional regime.
(3) Good relations between good citizens and a good constitution
should be established. And the last recommendation was that (4)
the institutionalizing process of the constitution should be created
by the reciprocal exchanges between the constitution, political and
administrative systems, and the legal systems of the country.
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พลเมือง

1

หลักการ นัยส�ำคัญ
และกรอบการศึกษา

1 พลเมือง (Citizens)
ในสังคม-รัฐ แบบเสรีประชาธิปไตยนั้น ภาระหน้าที่ส�ำคัญของประชาชน
ถูกจัดวางให้เป็นก�ำลังหลักในการขับเคลือ่ นรัฐและผูป้ กครองเพือ่ ท�ำการสร้างพลวัต
ให้กบั สังคม-รัฐ ในลักษณะทีส่ ถานะ หน้าทีแ่ ละบทบาทของประชาชนมีความโน้มเอียง
ไปในทิศทางที่มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ความสามารถและ
ความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นล�ำดับ ในฐานะที่พลเมืองนั้นเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
บ้านเมืองเป็นด้านหลัก
การจัดตัวแบบของระบบและการจัดรูปของกระบวนวิธที ดี่ ี ทัง้ ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพของความเป็นพลเมืองและการสนับสนุนก�ำลังของพลเมืองไปใช้ให้
เกิดคุณปู การแก่ชาติบา้ นเมืองและประชาชนส่วนรวมจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในเบือ้ งต้น
และถือเป็นปัจจัยก�ำหนดในการจัดวางพลังขับเคลื่อนของพลเมืองเพื่อสร้างพลวัต
ให้กับสังคม-รัฐว่าจะให้ด�ำเนินไปในทิศทางและเป้าหมายที่บรรลุถึงซึ่งประโยชน์
อันพึงประสงค์ของประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมร่วมกันได้มาก
น้อยอย่างไรหรือไม่
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดตัวแบบของระบบและการจัดรูปของกระบวนวิธี
ทีด่ ใี นการสนับสนุนก�ำลังของพลเมืองไปใช้ให้มคี วามเหมาะสมสอดคล้องกับกิจการ
ของบ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ออกแบบให้การสนับสนุนก�ำลังของพลเมืองนัน้ ถูกส่งผ่านเข้าไปในระบบองคาพยพ
ของรัฐธรรมนูญได้ตลอดทั้งสายและครอบคลุมทั้งองค์รวม ซึ่งต้องประกอบกันได้
ทั้งใน (1) ภาคส่วนของการได้มาตั้งแต่ในชั้นต้นทาง (2) ภาคส่วนของการใช้บังคับ
ในชั้นระหว่างทาง และ (3) ภาคส่วนของการควบคุมผลในชั้นปลายทางด้วย
ดั ง นั้ น ในการสนั บ สนุ น ก� ำ ลั ง ของพลเมื อ งไปใช้ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับกิจการของชาติบ้านเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญโดยตรง

2
เ

ี าพ
สรภ

ภาพ
เสมอ าพ
ภราด

รภ

รฐ
ั ธรรมนูญ

โดยประชาชน
เพ่ ือประชาชน

1 หลักการนัยส�ำคัญและกรอบการศึกษา

จึงต้องจัดช่องทางให้พลเมืองได้เข้าถึงบทบาทส�ำคัญและจ�ำเป็นทีพ่ งึ มีทงั้ (1) บทบาท
ทั่วไปในรูปแบบที่เป็นภาระของการเข้ามีส่วนร่วม (2) บทบาทพื้นฐานในรูปแบบที่
เป็นหน้าทีข่ องการเข้ามีสว่ นเกีย่ วพัน และ (3) บทบาททีค่ วรจะเป็นในรูปแบบทีเ่ ป็น
พันธะของการเข้ามีสว่ นผูกพันกับกิจการของบ้านเมืองพร้อมกันไปด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
การสนับสนุนก�ำลังของพลเมืองนั้น สามารถส่งผ่านเข้าไปในระบบองคาพยพของ
รัฐธรรมนูญตลอดทั้งสายและครอบคลุมทั้งองค์รวมได้ด้วย นั่นเอง  

2 รัฐธรรมนูญ
(Constitution)
พลเมืองสามารถสร้างฐานความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทั้งในด้านที่
เกีย่ วกับการได้มา การจัดท�ำด้านการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญและด้านการใช้ประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญได้ตลอดทั้งระบบและกระบวนการหลักของรัฐธรรมนูญ
ใน 9 องค์ประกอบหลักด้วยกัน เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มในชั้นต้นของการจัดท�ำ  ต่อไปที่ 3
จุดชั้นกลางของการบังคับใช้ ตลอดไปจนถึงจุดชั้นปลายของการสร้างผลสัมฤทธิ์
ของรัฐธรรมนูญที่ส่งคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมได้ครบถ้วน
ตลอดทั้งสายในภาพรวมทั้งองคาพยพได้ว่า “(1) รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอะไร และ
พลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (2) รัฐธรรมนูญนั้นประกอบด้วยอะไร และ
พลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (3) รัฐธรรมนูญนั้นมีความยึดโยงกับอะไร
และพลเมืองมีสว่ นเกีย่ วข้องสัมพันธ์อย่างไร (4) รัฐธรรมนูญนัน้ มีฐานทีม่ าจากอะไร
และพลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (5) รัฐธรรมนูญนั้นมีกระบวนวิธีได้มา
อย่างไร และพลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (6) รัฐธรรมนูญนั้นมีหน้าที่
หลักอะไร และพลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (7) รัฐธรรมนูญนั้นท�ำงาน
อย่างไร และพลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร (8) รัฐธรรมนูญนั้นขับเคลื่อน
ด้วยอะไร และพลเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร และ (9) รัฐธรรมนูญนั้นก่อ
ให้เกิดผลอะไรต่อประเทศชาติบา้ นเมืองและประชาชน และพลเมืองมีสว่ นเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์อย่างไร” ด้วย
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3 พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ
(The Citizens and Constitution)
ปัญหาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเกี่ยวพันกันระหว่างพลเมืองกับ
รัฐธรรมนูญซึ่งสะสมสืบเนื่องกันมานับแต่ในอดีตและยังรอการแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน
นั้น นับเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการพัฒนาการเมืองของประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทั้งในส่วนของการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยในระบอบการเมืองปกครอง
และในส่วนของการพัฒนากระบวนการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมใน
กระบวนการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเองด้วย ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างส�ำคัญยิ่งต่อการ
สร้างสัมฤทธิผลในคุณปู การจากการใช้รฐั ธรรมนูญให้เกิดผลดีตอ่ ชาติบา้ นเมืองและ
ประชาชนส่วนรวม ทั้งยังเป็นปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการสร้างความเป็น
สถาบันทางการเมืองของรัฐธรรมนูญเองให้มเี สถียรภาพ ความมัน่ คง และมีสมรรถนะ
ที่มากพอต่อการสร้างความสามารถทางการเมืองการปกครองและการแข่งขันของ
4 ประเทศ รวมตลอดทัง้ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม-รัฐโดยรวมในทีส่ ดุ อีกด้วย
บทบาทของพลเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ย่อมจะต้องมีทั้ง
(1) บทบาททั่วไปในรูปแบบที่เป็นภาระของการเข้ามีส่วนร่วม (2) บทบาทพื้นฐาน
ในรูปแบบที่เป็นหน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน และ (3) บทบาทที่ควรจะเป็นใน
รูปแบบที่เป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพัน
ส�ำหรับความส�ำคัญของ (1) บทบาททั่วไปตามครรลองของการใช้สิทธิ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบที่เป็นภาระของการเข้ามีส่วนร่วม
นั้น เพื่อผลในการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีรากฐานทางสัญญาประชาคม และการ
ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีรากฐานทางรูปแบบและเนื้อหาที่ดี มีความชอบธรรมและ
มีคุณูปการ (2) บทบาทพื้นฐานตามครรลองของการมีส่วนได้เสียจากการบังคับ
ใช้รัฐธรรมนูญในรูปแบบที่เป็นหน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพันนั้น เพื่อผลในการ
พิทกั ษ์ รักษา ปกป้องสิทธิประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ ผลักดัน โน้มน�ำ ก�ำกับ ควบคุม
ให้กระบวนการใช้บงั คับรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และมีความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญตามหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
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สูงสุด และ (3) บทบาททีค่ วรจะเป็นตามครรลองของส�ำนึกรับผิดชอบของความเป็น
พลเมืองดีที่มีความประสงค์ดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมใน
รูปแบบทีเ่ ป็นพันธะของการเข้ามีสว่ นผูกพันนัน้ เพือ่ ผลในการใช้รฐั ธรรมนูญทีด่ มี คี วาม
ชอบธรรมและมีคุณูปการนั้นได้ถูกบังคับใช้ให้ด�ำเนินไปในทิศทาง วิถีครรลอง และ
กระบวนวิธีที่ก่อให้เกิดผลดีส่งประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน
ด้วย ทัง้ นีเ้ พราะรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองในระดับโครงสร้างส่วนบนและ
เป็นกฎหมายในระดับปฐมภูมิที่มีความสูงสุดในอ�ำนาจบังคับเหนือระบบการเมือง
และระบบกฎหมายของประเทศ
ฉะนั้น การบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายอันพึงประสงค์ของประเทศชาติบ้านเมือง
และประชาชนนั้น หากเริ่มจากการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่มีรากฐานทางสัญญา
ประชาคม ไม่มรี ากฐานทางรูปแบบและเนือ้ หาทีด่ ี มีความชอบธรรมและมีคณ
ุ ปู การ
แม้จะมีการน�ำไปใช้ได้อย่างดี แต่ผลดีก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามมาด้วย เนื่องจากตัว
รัฐธรรมนูญเองนั้นไม่ดีมาตั้งแต่ในชั้นต้นทางแล้ว และในทางกลับกัน แม้ว่าจะได้
รัฐธรรมนูญที่ดีมาแล้วก็ตาม แต่หากในชั้นระหว่างทางการบังคับใช้รัฐธรรมนูญนั้น 5
ไม่ได้ดำ� เนินไปในทิศทาง วิถคี รรลอง และกระบวนวิธที ดี่ ี ในชัน้ ทีเ่ ป็นปลายทาง ผลดี
ก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
กล่าวอีกนัยได้วา่ การหวังผลส�ำเร็จในการใช้รฐั ธรรมนูญเป็นกลไกขับเคลือ่ น
และการใช้พลเมืองเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐได้นั้น
จ�ำเป็นต้องสร้างองค์ประกอบร่วมในระบบองคาพยพของรัฐธรรมนูญให้เป็น
องค์รวมเดียวกันทั้งในภาคส่วนของการได้มาตั้งแต่ในชั้นต้นทาง ภาคส่วนของการ
ใช้บังคับในชั้นระหว่างทาง และภาคส่วนของการควบคุมผลในชั้นปลายทาง โดย
อาศัยบทบาททัง้ สามภาคส่วนของพลเมือง คือ บทบาททัว่ ไปในรูปแบบทีเ่ ป็นภาระ
ของการเข้ามีส่วนร่วม บทบาทพื้นฐานในรูปแบบที่เป็นหน้าที่ของการเข้ามีส่วน
เกี่ยวพัน และบทบาทที่ควรจะเป็นในรูปแบบที่เป็นพันธะของการเข้ามีส่วนผูกพัน
ประกอบเข้าด้วยกัน
ซึง่ เห็นได้วา่ การสร้างชาติบา้ นเมืองโดยการสร้างกระบวนพลวัตให้กบั สังคมรัฐนัน้ พลเมืองกับรัฐธรรมนูญแท้ทจี่ ริงแล้วด�ำรงความสัมพันธ์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงกัน
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ในลักษณะทีม่ คี วามเป็นคูแ่ ฝดกันโดยทีต่ า่ งมีความเป็นอุปกรณ์ทเี่ กือ้ กูลต่อกันนัน่ เอง
ดังนั้น บทบาทของพลเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งบทบาท
ทั่วไปในรูปแบบที่เป็นภาระของการเข้ามีส่วนร่วม บทบาทพื้นฐานในรูปแบบที่เป็น
หน้าที่ของการเข้ามีส่วนเกี่ยวพัน และบทบาทที่ควรจะเป็นในรูปแบบที่เป็นพันธะ
ของการเข้ามีส่วนผูกพัน จึงถือว่าเป็นความจ�ำเป็นพื้นฐานในการระดมสรรพก�ำลัง
จากพลเมืองเข้าเป็นก�ำลังหลักในการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยการสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นรัฐและผูป้ กครองท�ำการสร้างพลวัตให้กบั สังคม-รัฐเพือ่ เป้าหมายสูงสุดใน
การรักษาผลประโยชน์สำ� คัญของชาติให้มเี สถียรภาพ อ�ำนวยประโยชน์สขุ ให้แก่ชาติ
บ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่พื้นฐาน
อย่างมีนยั ส�ำคัญของความเป็นพลเมืองในสังคม-รัฐแบบเสรีประชาธิปไตยโดยแท้จริง
การศึกษานีจ้ งึ มีความมุง่ หมายในการ (1) ศึกษาบทบาทส�ำคัญของพลเมือง
ที่มีประสิทธิภาพในการส่งอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญในองค์รวมทั้งระบบได้ (2) ศึกษา
กระบวนขัน้ ตอนส�ำคัญของรัฐธรรมนูญทีม่ คี วามส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
กระบวนการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการปกครองโดยกฎหมาย 7
ตามระบอบรัฐธรรมนูญได้ (3) ศึกษาตัวแบบและกระบวนวิธีที่มีสัมฤทธิผลในการ
เสริมแรงความเป็นอุปกรณ์แก่กนั ระหว่างพลเมืองกับรัฐธรรมนูญในการส่งคุณปู การ
ต่อการขับเคลื่อนสังคม-รัฐ และการอ�ำนวยประโยชน์สุขต่อประเทศชาติบ้านเมือง
และประชาชนได้ และ (4) ศึกษากระบวนการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง
ของรัฐธรรมนูญให้มีเสถียรภาพ ความมั่นคง และมีสมรรถนะเพียงพอต่อการสร้าง
ความสามารถทางการเมืองการปกครองและการแข่งขันของประเทศ รวมตลอดทั้ง
การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม-รัฐโดยรวมได้ด้วย
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พลเมืองกับ
บทบาทการขับเคลื่อน
สังคม-รัฐ

สังคม-รัฐในช่วงที่มีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองอยู่ในประชาคม
โลกยุ ค ร่ ว มสมั ย ในระยะที่ เ ป็ น รั ฐ แบบเสรี นิ ย ม การเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย 9
การปกครองแบบปกครองโดยกฎหมาย ระบบกฎหมายแบบสัญญาประชาคม
เศรษฐกิจแบบเอกชนนิยมและปทัสถานสังคมแบบพหุภาพและปัจเจกนิยม เสมอภาค
เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังเช่นสังคม-รัฐแบบเสรีประชาธิปไตย
(Liberal Democracy) ทีเ่ คยพัฒนาขึน้ ในยุโรปตะวันตกและแพร่ขยายไปในหลาย
ประเทศนัน้ อาจกล่าวได้วา่ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในยุคปัจจุบนั นีถ้ กู คาดหวังให้
สถานะหน้าที่และบทบาทน�ำที่มีความโน้มเอียงไปในลักษณะที่มีความเป็นพลเมือง
(Citizenship) ในฐานะที่เป็นก�ำลังของบ้านเมืองในการขับเคลื่อนสังคม-รัฐเป็น
ด้านหลัก โดยเป็นก�ำลังทีพ่ งึ มีทงั้ ภาระในการเข้ามีสว่ นร่วม (แสดงออกและรวบรวม
ผลประโยชน์) กับกิจการของบ้านเมืองมีทงั้ หน้าทีใ่ นการเข้ามีสว่ นเกีย่ วพัน (เรียกร้อง
และแสวงการได้มาซึง่ ผลประโยชน์) กับกิจการของบ้านเมือง และมีทงั้ พันธะในการ
เข้ามีส่วนผูกพัน (ก�ำกับ ควบคุมและบรรลุถึงซึ่งผลประโยชน์เป้าหมายทั้งของตน
และส่วนรวม) กับกิจการของบ้านเมืองซึ่งเป็นความสัมพันธ์ตามระนาบแนวขวาง
แบบมีพลวัตสภาพและมีความเคลื่อนไหวโดยพึ่งพาอาศัยสมรรถนะ ความสามารถ
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และแรงจูงใจของตนและกลุ่มจัดตั้ง ทั้งที่เป็นแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ แรงจูงใจใฝ่
อ�ำนาจและแรงจูงใจใฝ่อดุ มการณ์ การแสดงออกทางการใช้เหตุผล การมีสำ� นึกและ
ตระหนักต่อความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการเข้ามีสว่ นร่วมในกิจการสาธารณะ
การหวงแหนในความเป็นเจ้าของสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้จากการด�ำรงรักษา
การปกป้องคุ้มครอง การเรียกร้องต้องการและขอรับการเยียวยาสิทธิเสรีภาพและ
ประโยชน์จากรัฐและผู้ปกครอง มีบทบาทหน้าที่แบบเปิดในกรอบที่ขยาย มีความ
ยืดหยุน่ อ่อนตัว แตกต่างหลากหลายและกระจายในวงกว้าง เช่น การใช้สทิ ธิเสรีภาพ
และการเข้ามีสว่ นร่วมในด้านต่างๆ ทัง้ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวติ ความเป็นธรรม ความมัน่ คง การต่างประเทศและ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทัง้ ในระดับปัจเจกชน เอกชน กลุม่ องค์กร ชุมชน ท้องถิน่ และ
สาธารณชน ครอบคลุมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ
ของพลเมือง ความเสมอภาคเท่าเทียม ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของพลเมือง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปด้วย
10
สถานะ หน้าที่ และบทบาทของพลเมืองในฐานะทีเ่ ป็นก�ำลังหลักในการช่วย
ขับเคลื่อนรัฐและผู้ปกครองท�ำการสร้างพลวัตให้กับสังคม-รัฐนั้น ย่อมมีแบบแผน
ของหลักปฏิบตั ิ เป้าหมายและผลกระทบต่อสังคม-รัฐและของตนแตกต่างกันไปตาม
สภาพการณ์ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยของสังคม-รัฐนั้นๆ เป็นส�ำคัญ
ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลและเป้าหมายของสังคม-รัฐในแต่ละยุคสมัยด้วย

3

แนวคิดและแนวทาง
การสร้างพลเมืองดี
มีคุณภาพในสังคม-รัฐ

1 คุณลักษณะและความส�ำคัญของพลเมืองดี
อริสโตเติล ปราชญ์ทางการเมืองในยุคกรีกโบราณได้จำ� แนกความแตกต่าง
ระหว่างคนดีกับพลเมืองดี โดยกล่าวถึงคนดีด้วยการยึดโยงกับเกณฑ์ของการรักษา
คุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องของมาตรฐานทางความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมิติเชิงวัฒนธรรม
และศีลธรรม ขณะทีก่ ล่าวถึงพลเมืองดีดว้ ยการยึดโยงกับเกณฑ์ของการรักษาความ
ยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของมาตรฐานทางการกระท�ำในการอุทิศตนเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับมิตเิ ชิงการเมืองและการปกครองเพือ่ ด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ การปกครองของ
รัฐทีม่ รี ฐั ธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บท มีเนือ้ หาส�ำคัญในการบ�ำรุงรักษาประโยชน์สขุ
ของส่วนรวม คุม้ ครองสิทธิของเสรีชนทีม่ คี วามเคารพเชือ่ ฟังต่อกฎหมาย และการมี
ทักษะทัง้ ด้านการเป็นฝ่ายของผูป้ กครองเองและฝ่ายของผูท้ ถี่ กู คนอืน่ ปกครอง เพือ่
ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองที่ดีมีความยุติธรรม ทั้งนี้ รัฐที่สมบูรณ์จะด�ำรงอยู่ได้
ก็แต่โดยที่คนในรัฐนั้นต้องมีความเป็นพลเมืองดีด้วย

11
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องผ่านระบบการศึกษา
2 ประสบการณ์การสร้างพลเมื
1
กรณีของประเทศเยอรมัน
โดยฐานแนวคิดที่ว่าระบอบประชาธิปไตยต้องมาจากนักประชาธิปไตย
เยอรมันจึงวางระบบการเรียนการสอนและฝึกฝนความเป็นพลเมืองในหลักสูตร
การศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลต่อเนื่องกันไปจนถึงชั้นอุดมศึกษารวมถึงหลักสูตร
นอกระบบการศึกษา ให้มีความเข้าใจในทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทาง

12

1

โปรดดูรายละเอียด ใน ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2553). ไปดู Civic Education
ที่เยอรมัน. (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา).

3 แนวคิดและแนวทางการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคม-รัฐ

การเมือง การมีจติ สาธารณะ และความรับผิดชอบทางการเมือง นอกจากนีย้ งั มีองค์กร
ในรูปแบบของมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร์ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการให้การศึกษา
ในลักษณะของการอบรมสัมมนาให้แก่ประชาชนทัว่ ไปให้มคี วามรูท้ างการเมืองเพือ่
รักษาสังคมทีเ่ คารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์อย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การต่างประเทศอีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยมีหวั ข้อส�ำคัญ ได้แก่ (1) ประชาธิปไตยส�ำหรับชาวคริสเตียนในระบบการเมือง
(2) นโยบายกิจการภายในและสังคม (3) การเมืองท้องถิ่น (4) ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวมโดยจิตอาสา (5) นโยบายภายในประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (6) ระบบเศรษฐกิจเพื่อสังคม (7) การเมืองระหว่างประเทศ (8)
การสื่อสารทางการเมือง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งพลเมื อ งให้ มี พ ฤติ ก รรม
สนับสนุนประชาธิปไตยของเยอรมันจึงเป็นไปตามหลักการที่เชื่อว่าการได้มาซึ่ง
นักประชาธิปไตยก็ต้องสร้างระบบการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่
พัฒนาแล้ว ดังเช่นที่ ดร.เวอร์เนอร์ กล่าวไว้วา่ “มนุษย์ไม่ได้มยี นี ประชาธิปไตยติดตัว 13
มาแต่เกิด มนุษย์จงึ ไม่ได้เกิดมาเพือ่ เป็นนักประชาธิปไตย เช่นนีแ้ ล้วนักประชาธิปไตย
จึงได้มาด้วยการสร้างขึ้นมา” นั่นเอง

องผ่านระบบการศึกษา
3 ประสบการณ์การสร้างพลเมื
2
กรณีของประเทศเกาหลี
โดยฐานแนวคิดที่ว่าการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยในสังคม
เกาหลีเกิดขึ้นไม่ได้ หากยังไม่ปลดเปลื้องความไม่รู้ในเรื่องประชาธิปไตยออกไป
จากประชาชน การสอนและการฝึกทักษะประชาธิปไตยทางการเมืองให้ประชาชน
มีความรูแ้ ละจิตส�ำนึกเกีย่ วกับประชาธิปไตยจึงเป็นหนทางส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลง
2

โปรดดูรายละเอียด ใน ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ . รายงานการศึกษาดูงาน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี. (หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง
รุ่นที่ 7, 2560).
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เพือ่ เตรียมความพร้อมขั้นพืน้ ฐานจากความเป็นประชาชนทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งประชาธิปไตย
ให้เป็นประชาชนทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยและการเลือกตัง้
อย่างมืออาชีพ ด้วยการปลูกฝังจิตส�ำนึกเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมให้ประชาชนมีความ
ส�ำนึกด้วยตัวเองว่ามีความเป็นเจ้าของสิทธิและต้องใช้สทิ ธิเข้ามีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้
ได้ด้วยส�ำนึกของตัวเองไม่ต้องมีการบังคับ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว เกาหลีจึงได้จัดให้มีการศึกษาประชาธิปไตยทาง
การเมือง โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของพลเมือง ร่วมกันกับการวิจัย
พัฒนาด้านการเมืองการปกครองทีค่ รอบคลุมทัง้ ในส่วนของเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
ส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และส่วนของนักวิชาการ ทั้งนี้ โดยยึดโยงกับหลักยึด
ภูมิวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่กล่าวว่า “การเลือกตั้งที่สวยงาม ประเทศเกาหลีจึงมี
ความสุข...ประเทศเกาหลีจะดีหรือเลวจึงขึน้ อยูก่ บั การเลือกนักการเมืองของประชาชน”

4 ประสบการณ์การสร้างพลเมืองผ่3านระบบ
การศึกษากรณีของประเทศญี่ปุ่น

14

โดยฐานแนวคิดที่ว่าการพัฒนาบุคลิกภาพพลเมืองที่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้
จากการศึกษา โดยบุคลิกภาพที่สมบูรณ์นั้นประกอบขึ้นด้วยจิตใจที่สดใสร่างกายที่
สมบูรณ์ รักในความถูกต้องและยุตธิ รรม เคารพในคุณค่าของตัวเองและผูใ้ ช้แรงงาน
มีความตระหนักต่อความส�ำนึกรับผิดชอบอย่างลึกซึง้ ซึมซับจิตวิญญาณทีเ่ ป็นอิสระ
ในฐานะผู้สร้างสันติภาพแห่งรัฐและสังคม ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อส่งเสริม
การมีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างสังคม การพัฒนาทัศนคติ
ที่มีความต้องการรับผิดชอบต่อการสร้างความเจริญเติบโตให้กับสังคม
ด้ วยเหตุ ผ ลดัง กล่าว ญี่ปุ่นจึง ได้จัดให้มีก ารศึกษาประชาธิปไตยทาง
การเมือง โดยเน้นการบูรณาการรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรและวิธีการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาการการศึกษาของพลเมือง
3

โปรดดูรายละเอียด ใน เลิศพร อุดมพงษ์. (2562) การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง
(www.kpi.ac.th).

3 แนวคิดและแนวทางการสร้างพลเมืองดีมีคุณภาพในสังคม-รัฐ

ภายใต้หลักการส�ำคัญ 4 ประการ คือ (1) การสนับสนุนความเป็นอิสระของสังคม
(2) การสนับสนุนให้ได้รับประสบการณ์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล (3)
สนับสนุนให้เยาวชนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความกระตือรือร้น (4) การสนับสนุน
บรรยากาศการอภิปรายทีอ่ สิ ระและเปิดกว้างทางสังคม ทัง้ นี้ เป็นไปตามหลักปรัชญา
ที่ว่า “...ระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีมีความเหมาะสมน�ำมา
ซึง่ คุณภาพทีด่ ขี องประชาชน คุณภาพของประชาชนน�ำมาซึง่ ความเจริญพัฒนาของ
ประเทศ...”
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของญี่ปุ่นมีเป้าหมายส�ำคัญในการสร้างความ
เจริญของชาติโดยการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศผ่านเครื่องมือทางระบบ
การศึกษาและหลักสูตรทีด่ มี คี วามเหมาะสม การศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองจึงมีรปู แบบ
และวิธกี ารทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ ด้านความรู้ ความคิด จิตใจและทัศนคติ ได้แก่
การปลูกฝังจิตส�ำนึกสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและความมีเมตตาต่อกัน การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกื้อหนุนต่อการท�ำให้มีความเป็นพลเมืองของประเทศ 15
การวางรากฐานวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเสริมสร้างคุณภาพและ
ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเป็นพลเมืองที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ด�ำรงชีพ
ที่อิสระ สร้างความสงบสุขให้แก่ประเทศและสังคม การเพาะบ่มความเข้าใจและ
ความรักชาติบ้านเมือง การปลูกฝังพื้นฐานความเป็นพลเมืองที่จ�ำเป็นต่อการสร้าง
ประชาธิปไตยและความสันติของชาติและสังคม สิทธิมนุษยชนทางประชาธิปไตย
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาและทักษะการด�ำรงชีวติ
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์เชิงรุกในพืน้ ทีส่ าธารณะทีส่ มั พันธ์กนั กับแบบแผนประเพณีทางสังคม
อย่างมีส�ำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม เป็นต้น
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ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตย
ในสังคม-รัฐ

1 บทบาทพลเมืองในการสร้าง การธ�ำรง
และบ�ำรุ งรักษาประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยในสังคม-รัฐมิได้เกิดขึน้ มาได้เองทางธรรมชาติ แต่เป็นต้นทุน
ที่ มี ค นจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ ร วมกั น เป็ น ส่ ว นใหญ่ ส ร้ า งกั น ขึ้ น มาในรู ป แบบของ
ประชาคมการเมืองที่มวลสมาชิกมีความเชื่อถือศรัทธาในเป้าหมายและวิธีการที่มี
ความสอดคล้องต้องกัน มีความยินยอมพร้อมใจกันที่จะด�ำเนินวิถีชีวิตตามวิถีทาง
ที่เป็นการประนีประนอมกันในการประสานประโยชน์และการแก้ไขปัญหาใดๆ
ในทางการเมืองการปกครองร่วมกันในอันที่จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอันพึง
ประสงค์นั้นด้วย
ทั้งนี้ โดยการหล่อหลอมกล่อมเกลา ปลูกฝังและผลิตซ�้ำจนเป็นหลักความ
คิดทีม่ กี ารยึดถือเป็นวัฒนธรรมและความเชือ่ ถือศรัทธา ทีม่ ที งั้ เป้าหมายและวิธกี าร
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการด�ำเนินชีวิตรวมอยู่ในตัวเอง เพื่อท�ำให้เป็น
แบบแผนการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม มีทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง
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การปกครองและการด�ำเนินวิถชี วี ติ ทีเ่ อือ้ และเกือ้ กูลต่อการเคารพหรือยอมรับนับถือ
ซึง่ กันในเกียรติและศักดิศ์ รีความเป็นคน และสิทธิประโยชน์ทงั้ ของตนเองและคนอืน่
อย่างเสมอเหมือนกัน ทั้งนี้ โดยตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานว่าทุกคนมีศักยภาพและ
เสรีภาพทีจ่ ะน�ำเอาความสามารถของตัวเองมาใช้ให้สนองต่อประโยชน์สขุ ของตนได้
ตามสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยอาศัยทั้งกฎหมาย กฎศีลธรรมคุณธรรม
กฎสังคมและกฎธรรมชาติเป็นกรอบก�ำกับครรลองช่วยควบคุมให้เกิดความเป็น
ธรรม ความสงบเรียบร้อย มีสันติภราดรภาพในสังคมโดยรวม เพื่ออ�ำนวยความสุข
สวัสดีอันเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกันของคนทั้งสังคม
ด้วยเหตุนี้ ประชาธิปไตยจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาและเป็นคุณค่าอันพึง
ประสงค์ของแบบแผนทางการเมืองการปกครองทีส่ มาชิกในประชาคมการเมืองสร้าง
ขึน้ และมีพนั ธะผูกพันร่วมกัน ประชาธิปไตยจึงได้รบั การยอมรับและยึดถือเอามาใช้
เป็นแบบแผนทางการเมืองการปกครองและการด�ำเนินวิถชี วี ติ เพราะเป็นประโยชน์
ของประชาชนคนส่วนใหญ่ของสังคมร่วมกัน ตามที่เชื่อกันว่าประชาธิปไตยเป็น
18 ระบอบการปกครองทีช่ ว่ ยอ�ำนวยประโยชน์สขุ อันสูงสุดให้แก่คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ ได้
ประชาธิปไตยจึงเป็นที่หวงแหนของคนส่วนใหญ่ ดังเห็นได้จากการปกป้องและ
สืบทอดต่อเนื่องกันมาในหมู่มวลมนุษยชนเป็นการทั่วไป คนที่มีคุณูปการในการ
สร้างสรรค์ บ�ำรุง รักษาประชาธิปไตยจึงมักจะได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปด้วย
ประชาธิปไตยจึงมีวิถีครรลองที่ไม่ต่างไปจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งใดๆ
ในโลก ทีม่ ที งั้ วัฏจักรของการเกิด การเจริญรุง่ เรืองและการเสือ่ มสลายได้ ความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลวของประชาธิปไตยในสังคมใด จึงขึ้นอยู่กับความสามารถและ
วุฒภิ าวะของคนรวมทัง้ กลไกสถาบันทางการเมืองการปกครองในสังคมนัน้ ๆ เอง แม้วา่
ประชาธิปไตยของแต่ละสังคมอาจจะมีประวัตคิ วามเป็นมาและปัจจัยก�ำหนดความ
ส�ำเร็จหรือความล้มเหลวที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจสถาปนาหรือได้มาโดยความยินยอม
พร้อมใจกันของหมู่ชนด้วยสันติวิธี หรือได้มาโดยความขัดแย้งต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
อ�ำนาจด้วยความรุนแรง หรืออาจสร้างขึ้นโดยการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
คนหมูม่ ากทีเ่ ป็นมวลชนคนชัน้ ล่างบ้าง คนชัน้ กลางบ้างหรือแม้แต่คนชัน้ สูงกลุม่ น้อย
ของสังคมบ้างก็ตาม หากแต่สาระส�ำคัญในการด�ำรงคงอยู่ของประชาธิปไตยในทุก
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สังคมไม่ตา่ งกันบนหลักการของการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่
ประชาชน ซึง่ มุง่ หวังต่อผลในการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ เป็น
ส�ำคัญ ประชาธิปไตยในทุกสังคมจึงต้องด�ำเนินไปตามหลักอนิจจังของความไม่หยุด
นิ่งอยู่กับที่ ณ สภาพหนึ่งสภาพใดได้ตลอดไป หากแต่ต้องผันแปรและปรับเปลี่ยน
ไปตามความเห็นพ้องต้องกันในสภาพพลวัตของความรับผิดชอบและตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆ เองเป็นที่ตั้ง

2 บทบาทพลเมืองในการพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มกัน
เสถียรภาพของประชาธิปไตยให้มคี วามสืบเนื่องยัง่ ยืน
ความสามารถ วุฒิภาวะและความรับผิดชอบของคน รวมทั้งกลไกสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองในสังคมนัน้ ๆ เอง ทีจ่ ะเป็นปัจจัยก�ำหนดและชีว้ ดั ถึงความ
เจริญ และความเสื่อมของประชาธิปไตยดังเช่นที่เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ในทุกๆ สังคม
สังคมใดที่คนส่วนใหญ่มีความสามารถและวุฒิภาวะต�่ำหรือค่อนไปทางอ่อนแอ 19
มีความเฉือ่ ยชาและหยุดนิง่ อยูก่ บั ที่ ประชาธิปไตยในสังคมนัน้ ก็จะตกต�ำ่ ถดถอยจน
เกิดแนวโน้มหรืออาจแปรสภาพไปเป็นคณาธิปไตยอยู่ภายใต้การพิทักษ์คุ้มครอง
หรืออยู่ภายใต้การครอบง�ำชี้น�ำของกลุ่มคณะบุคคลจ�ำนวนน้อย ซึ่งอาจเรียกสังคม
เช่นนีว้ า่ เป็นประชาธิปไตยแบบผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือประชาธิปไตยแบบน�ำวิถไี ด้ และในทาง
กลับกัน หากสังคมใดที่คนส่วนใหญ่มีความสามารถและวุฒิภาวะสูง รวมทั้งกลไก
สถาบันทางการเมืองการปกครองที่ค่อนไปทางเข้มแข็ง มีความกระตือรือร้นและ
เคลื่อนไคลพลวัต ประชาธิปไตยในสังคมนั้นก็จะมั่นคงมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ
และมีความชอบธรรมสูงจนเกิดการพัฒนาเป็นเสรีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่
ประชาชนคนส่วนใหญ่ได้รับสิทธิโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
เข้มแข็งและมีสัมฤทธิผลทางปฏิบัติที่เป็นจริงได้ ซึ่งอาจเรียกสังคมเช่นนี้ว่าเสรี
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมได้ เป็นประชาธิปไตยที่สามารถปรับแก้และปกป้อง
ตนเองให้มีความฉับไวและยืดหยุ่นอ่อนตัวในการสนองตอบต่อความเรียกร้อง
ต้องการของประชาชนทีม่ คี วามผันแปรและแตกต่างได้อย่างทัว่ ถึง รวดเร็ว สอดคล้อง
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กับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิผลเพียงพอ สามารถด�ำรงรักษา
ครรลองหลักทางการเมืองในลักษณะทีม่ คี วามเป็นสายกลางไม่สดุ ขัว้ สุดโต่งไปในทาง
ที่ก้าวร้าวรุนแรงจนเกินเลยขอบเขตที่ระบบการเมืองสามารถรองรับได้และส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพในระยะยาวได้
ปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อการอยู่รอด การเติบโตเข้มแข็ง และสามารถพัฒนา
ความเป็นสถาบันของประชาธิปไตยขึ้นในสังคม ประกอบด้วยปัจจัยร่วมที่ส�ำคัญ
ใน 4 ประการด้วยกัน คือ (1) การจรรโลงรักษาระเบียบแบบแผนหลักอันเป็น
กฎเกณฑ์รากฐานของระบบการเมืองการปกครองและพืน้ ฐานของระบบสังคมให้ดำ� รง
คงอยูไ่ ม่ถกู โต้แย้งท้าทายจนน�ำไปสูก่ ารถูกรือ้ ถอนท�ำลาย (2) การบูรณะปรับแก้อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปให้ดำ� รงคงสภาพและสมรรถนะความสามารถหลัก พร้อมๆ กันไปกับ
การท�ำนุบำ� รุงรักษาเยียวยาปัญหาผลกระทบและการคุกคามทีม่ ตี อ่ ระบบการเมือง
การปกครองและสังคมไม่ให้ผกุ ร่อนเสียหาย เสือ่ มโทรม ถดถอยจนล่มสลายไม่สามารถ
ฟืน้ ฟูให้กลับคืนสภาพได้ หรือการขยายปัญหาให้เกิดความเรียกร้องต้องการให้มกี าร
20 ปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้นในภายหลัง (3) การสร้างสรรค์และผลิต
ซ�้ำความสืบเนื่องของกระบวนการบรรลุเป้าหมายของระบบการเมืองการปกครอง
และระบบสังคมด้วยเครื่องมือ ระบบ กลไก กฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อการสร้างความเป็นสถาบันของระบบการเมืองการปกครองและระบบสังคมใน
องค์รวมทั้งองคาพยพ และ (4) การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถทาง
โครงสร้าง-หน้าที่ของสถาบันส�ำคัญหลักของระบบการเมืองการปกครองและ
ระบบสังคมในการป้องกันรักษาตนเองด้วยฐานทรัพยากรและความสนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง ต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในระยะยาว
จุดเริม่ ต้นทีเ่ ป็นขัน้ ตอนพืน้ ฐานส�ำคัญของการสร้างประชาธิปไตยในสังคม
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถท�ำได้โดยหลายทางเลือกทั้งโดยการพัฒนา
คุณภาพของนิติรัฐและการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง แต่ทั้งนี้ ควรให้ความส�ำคัญ
และค�ำนึงถึงปัจจัยรากฐานทีจ่ ำ� เป็นเสียก่อน โดยเฉพาะการสร้างคนให้เป็นพลเมือง
ทีม่ คี วามสามารถ วุฒภิ าวะและความรับผิดชอบทีเ่ กือ้ กูลต่อการสร้างประชาธิปไตย
ในรูปแบบที่พึงประสงค์ให้ส�ำเร็จเป็นล�ำดับเบื้องต้นก่อน เนื่องจากศักยภาพและ
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คุณภาพที่ดีของพลเมืองย่อมส่งคุณูปการต่อการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยได้
อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนได้ในระยะยาว เพราะพลเมืองที่ดี
มีคุณภาพสามารถท�ำบทบาทหน้าที่เหมาะสมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในบทบาทของ
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในระยะเริ่มแรก และบทบาทของการจรรโลงรักษา
ประชาธิปไตยในระยะยาวพร้อมกันไปได้ด้วย

3 บทบาทพลเมืองในกระบวนการสัญญาประชาคม
และการพิทักษ์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ระบอบประชาธิ ป ไตย เป็ น การปกครองที่ ถื อ เอาทั้ ง อ� ำ นาจและสิ ท ธิ
ประโยชน์ให้เป็นของประชาชนทีด่ ำ� รงชีวติ ร่วมกันอยูใ่ นประชาคมการเมืองเดียวกัน
ซึง่ ทุกคนได้ตกลงร่วมกันทีจ่ ะให้มที งั้ ฝ่ายผูป้ กครองและฝ่ายผูร้ บั การปกครองภายใต้
หลักสัญญาประชาคม ทัง้ นี้ โดยทีป่ ระชาคมการเมืองซึง่ เป็นทีร่ วมของคนทีอ่ ยูใ่ นเขต
2
ปกครองเดียวกัน ท�ำหน้าที่ในการสร้างศูนย์รวมของความรู้สึกผูกพันและยอมรับ 1
ความเป็นสมาชิกร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาและบรรลุเป้าหมาย
ทางการเมืองร่วมกันภายใต้รัฐบาลและระบอบการปกครองเดียวกัน
สัญญาประชาคมมาจากการอาศัยกิจกรรมทีเ่ รียกว่า การแสดงเจตนารมณ์
ร่วมหรือเจตนารมณ์ทั่วไปของคนส่วนใหญ่ ที่ถือว่าได้ตกลงใจร่วมกันที่จะสละสิทธิ
อ�ำนาจติดตัวที่แต่ละคนเคยมีอยู่เดิมตามธรรมชาติไปให้แก่ผู้ปกครองหรือผู้เป็น
อธิปัตย์หรือผู้ทรงอ�ำนาจสูงสุดทางการปกครองเป็นผู้ใช้แทนตน แม้ว่าการแสดง
เจตนารมณ์ร่วมนั้นอาจไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของคนทั้งหมด แต่สามารถยึดถือว่า
เป็นเจตนารมณ์ทั่วไปของส่วนรวมที่ได้มาจากคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ เพื่อใช้เป็น
เครือ่ งมือจัดระบบระเบียบการเมืองการปกครองบนพืน้ ฐานของการใช้เหตุผล การมี
คุณธรรมและการยึดประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม ทั้งนี้ โดยเจตนารมณ์ร่วมหรือ
เจตนารมณ์ทวั่ ไปมาจากความเห็นพ้องต้องกันของคนส่วนใหญ่ในการยกสิทธิอำ� นาจ
ติดตัวของตนที่ทุกคนมีอยู่แต่เดิมตามธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันนั้น ไปรวมไว้ให้
องค์อธิปัตย์หรือผู้ปกครองเป็นผู้ใช้แทนและมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยเฉพาะ
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การใช้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการพิพากษาคดีตาม
กฎหมาย ซึ่งอ�ำนาจเหล่านี้แต่เดิมแม้สมาชิกแต่ละคนจะมีเป็นของตัวเองทุกคน
เท่ากัน แต่ไม่สามารถน�ำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เพราะทุกคน
ต่างต้องการจะใช้และยึดถือแต่กฎเกณฑ์ทเี่ ป็นประโยชน์กบั ตนฝ่ายเดียวจึงไม่มใี คร
ยอมรับร่วมกันได้ และไม่มอี งค์อำ� นาจใดไปช่วยบังคับให้ได้ดว้ ย จึงจ�ำเป็นต้องแสดง
เจตนารมณ์รว่ มหรือเจตนารมณ์ทวั่ ไปยอมยกสิทธิอำ� นาจของตนทีท่ กุ คนมีอยูแ่ ต่เดิม
ตามธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันนัน้ ไปให้องค์อธิปตั ย์หรือผูป้ กครองเป็นผูใ้ ช้แทน แต่
มีเงื่อนไขว่า อ�ำนาจนั้นยังสงวนความเป็นเจ้าของไว้ที่บรรดาสมาชิกที่อยู่ร่วมกันใน
ประชาคมการเมือง ไม่ใช่เป็นขององค์อธิปัตย์หรือผู้ปกครองแต่อย่างใด ดังนั้นหาก
ผู้ปกครองเอาอ�ำนาจไปใช้ไม่ชอบธรรม สมาชิกในประชาคมการเมืองก็สามารถ
เรียกคืนจากผู้ปกครองหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้เสมอ การสละสิทธิอ�ำนาจ
ดัง้ เดิมของแต่ละคนจึงไม่ได้สญ
ู หายไปไหน หรือไปเป็นประโยชน์กบั ใครอืน่ หากแต่
ย้อนกลับมาสนองประโยชน์แก่เจ้าของสิทธิอำ� นาจนัน้ ได้ดงั เดิม แต่เป็นประโยชน์ที่
22 ใหญ่กว่า มากกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วย ถ้าประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ
อ�ำนาจนัน้ สามารถสรรหา ควบคุม ตรวจสอบและก�ำกับการท�ำงานหรือการใช้อำ� นาจ
ของผู้ปกครองได้ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น ผู้ปกครองจะเป็นอย่างไรจึง
ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของประชาชนผู้รับการปกครองเองที่เป็น
ฝ่ายก�ำหนด จึงกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของการปกครองจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของฝ่ายประชาชนผู้รับการปกครองเองพอๆ กันกับความสามารถ
ของฝ่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครองต้องใช้อ�ำนาจนั้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมทัง้ ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก โดยอาศัยกฎหมายทีย่ ตุ ธิ รรม
เป็นเครื่องมือบังคับในการคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้ง
ผลประโยชน์แห่งชาติให้เกิดหลักประกันในความยุติธรรมด้วย
อ�ำนาจที่ผู้ปกครองใช้แทนประชาชาชนนั้น ถือว่าเป็นอาณัติทางการเมือง
ที่มาจากประชาชนและยังคงเป็นของประชาชนและอยู่กับประชาคมการเมืองอยู่
เหมือนเดิม ซึง่ ประชาชนจะเรียกอ�ำนาจนัน้ กลับคืนมาจากผูป้ กครองได้เสมอ โดยเฉพาะ
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เมื่อเกิดสภาวะที่เรียกว่าการขาดความชอบธรรมเนื่องจากประชาชนขาดความ
เชื่อถือศรัทธาต่อผู้ปกครอง เช่น เมื่อเห็นว่าผู้ปกครองขาดความชอบธรรมไม่ว่าใน
ทางการได้อ�ำนาจ การใช้อ�ำนาจหรือการสืบทอดอ�ำนาจ การตราและการบังคับใช้
กฎหมายทีไ่ ม่มคี วามยุตธิ รรมและไม่มปี ระสิทธิภาพในการคุม้ ครองความมีสวัสดิภาพ
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดเหนือทุกคนในรัฐและเป็นอิสระแยก
จากรัฐภายนอกอื่นนั้น มีเงื่อนไขของที่มาและวิธีการใช้แตกต่างกันไปตามลัทธิ
การเมืองการปกครอง หรือทีเ่ รียกว่าระบอบการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ
ซึ่งแบ่งได้เป็นสามแบบที่ส�ำคัญ คือ (1) แบบเบ็ดเสร็จ (2) แบบเสรี และ (3) แบบกึ่ง
เบ็ดเสร็จกึง่ เสรี กล่าวคือ ในระบอบการเมืองการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ระบอบ
นาซี ระบอบฟาสซิสต์ และระบอบคอมมิวนิสต์ ถือว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจของ
รัฐที่ผู้ปกครองสามารถใช้ได้โดยเบ็ดเสร็จภายใต้การก�ำหนดของตัวน�ำ  หรือภายใต้
อุดมการณ์ของพรรคทีถ่ อื ว่ามีความเป็นสูงสุดในตัวเองเพือ่ ประโยชน์ของรัฐเป็นเป้า
หมายส�ำคัญ ส่วนระบอบการเมืองการปกครองแบบเสรี เช่น ระบอบประชาธิปไตย 23
ถือว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจของประชาชนทีผ่ ปู้ กครองสามารถใช้ได้อย่างจ�ำกัด
ภายใต้การควบคุมของประชาชนเองซึ่งเป็นอาณัติทางการเมืองและของกฎหมาย
หรือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นอาณัติทางกฎหมายที่ถือว่ามีความสูงสุด เพื่อประโยชน์
ของประชาชนเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ส�ำหรับระบอบการเมืองการปกครองแบบกึ่ง
เบ็ดเสร็จกึ่งเสรี เช่น ระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตย และระบอบสังคมนิยม ถือว่า
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจของสังคมทีผ่ ปู้ กครองสามารถใช้ได้ภายใต้แผนกลางและ
โครงการที่ก�ำหนดร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นส�ำคัญ
ในระบอบประชาธิปไตย  อ�ำนาจอธิปไตยซึง่ เป็นอ�ำนาจสูงสุดทางการเมือง
การปกครองของประชาชนนัน้ การเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีถอื ว่าเป็นสาระส�ำคัญ
อย่างยิง่ เพราะผูป้ กครองต้องได้อำ� นาจมาจากความยินยอมทีเ่ กิดจากการตัดสินใจ
โดยอิสระเสรีของประชาชนส่วนใหญ่ และต้องใช้อ�ำนาจนั้นตามความต้องการของ
ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ด้วย
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ประโยชน์และความต้องการของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบ
เสรี มีหลักยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันว่า ประชาชนมีความสามารถในการปกป้อง
รักษาประโยชน์ของตนได้ มีสิทธิในการรวบรวมผลประโยชน์เป็นกลุ่มผลประโยชน์
เฉพาะด้านได้อย่างหลากหลาย มีอิสระในการแสดงออกแห่งผลประโยชน์ของตนที่
แตกต่างไปจากกลุ่มผลประโยชน์อื่นได้ และอีกทั้งยังมีเสรีภาพในการเรียกร้องเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นั้นจากผู้ปกครองได้ด้วย

4 บทบาทพลเมืองในการสร้างฐานความรู้
เพื่อสร้างพลวัต และพัฒนาการของประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยตามรากศัพท์ดั้งเดิมเป็นภาษากรีกโบราณ มาจากค�ำว่า
demos หมายถึงประชาชน กับค�ำว่า kratos หมายถึง อ�ำนาจหรือการปกครอง ต่อมา
ในสมัยยุคกลางของยุโรป ประชาธิปไตยถูกแปลงเป็นภาษาลาตินว่า democratia
24 หมายถึง การปกครองโดยประชาชนซึ่งเป็นคนหมู่มาก
ปัจจุบันประชาธิปไตยได้มีการใช้แพร่หลายอย่างเป็นสากลตามภาษา
อังกฤษว่า democracy ซึ่งเป็นลัทธิการเมืองการปกครองแบบหนึ่งที่ยึดถือความ
ส�ำคัญของประชาชนเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะการยอมรับอ�ำนาจของประชาชน
การเคารพสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ ความต้องการทีแ่ ตกต่างหลากหลายของประชาชน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและครอบคลุมทั้งสิทธิความเป็นคน สิทธิความเป็น
พลเมือง และสิทธิความเสมอภาคตามกฎหมาย
เหตุที่มีการอ้างอิงค�ำว่าประชาธิปไตยนี้มาจากภาษากรีกเนื่องจากกรีก
เป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และถือว่ากรีกเป็นต้นแบบของ
ประชาธิปไตยแบบทางตรงหรือแบบคลาสสิคอีกด้วย
ประชาธิปไตยแบบทางตรงคือการปกครองที่ไม่ต้องใช้ผู้แทนหรือตัวแทน
ประชาชนที่มีฐานะเป็นพลเมืองสามารถใช้อ�ำนาจในการปกครองด้วยตนเองได้
โดยตรง
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ประชาธิปไตยตามความหมายดัง้ เดิมของกรีกจึงได้รบั การอ้างอิงยึดถือกัน
ต่อมาเพราะเป็นแหล่งให้กำ� เนิดและได้ให้หลักการส�ำคัญของค�ำว่าประชาธิปไตยใน
2 ความหมายหลัก คือ (1) ประชาธิปไตยคือการปกครองของเสรีชนคนส่วนมาก
เป็นผู้ยึดครองอ�ำนาจ และ (2) ประชาธิปไตยคือการปกครองที่ไม่มีผู้ใดมาเป็นนาย
นอกจากกฎหมาย
ตามความหมายร่วมสมัยโดยการนิยามของอับราฮัม ลินคอล์น อดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายทีถ่ อื ว่าเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปว่า
ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน ค�ำว่า
ของประชาชน คือประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจการปกครอง ค�ำว่าโดยประชาชน
คือประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการใช้อ�ำนาจการปกครอง และค�ำว่าเพื่อประชาชน
คือประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการปกครอง
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5 มิติเชิ งซ้อนของประชาธิปไตยกับแนวทาง
การประยุ กต์บทบาทเชิ งบู รณาการของพลเมือง
5.1 มิติทางการเมือง ประชาธิปไตยหมายถึงความชอบธรรมของอ�ำนาจ

สูงสุดในระบบการเมืองเป็นของประชาชน กล่าวอีกนัยได้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
อ�ำนาจในระบบการเมืองโดยที่อ�ำนาจนั้น มีลักษณะส�ำคัญ 4 ประการ คือ (1) เป็น
อ�ำนาจสูงสุด (2) เป็นอ�ำนาจทัว่ ไปในประชาคมการเมือง (3) เป็นอ�ำนาจถาวรติดตัว
อยู่กับรัฐและประชาชนตลอดไป และ (4) เป็นอ�ำนาจที่แบ่งแยกไม่ได้ จะตัดทอน
หยิบยืมมอบหมายถ่ายโอนไปไหนไม่ได้
5.2 มิ ติ ท างการปกครอง ประชาธิ ป ไตย หมายถึ ง ความชอบด้ ว ย
กฎหมายของอ�ำนาจการปกครองที่ผู้ปกครองต้องใช้แต่น้อยเพียงเพื่อสร้างความ
สามารถทางการปกครองในการบรรลุเป้าหมายที่สนองตอบต่อประโยชน์สูงสุดแก่
คนจ�ำนวนมากที่สุด ภายใต้หลักการส�ำคัญ 7 ประการ คือ (1) การจ�ำกัดควบคุม
ตรวจสอบอ�ำนาจของผู้ปกครอง (2) การปกป้องคุ้มครองเยียวยาสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (3) การยอมรับฝ่ายข้างมากโดยเคารพฝ่ายข้างน้อย (4) การมีส่วนร่วม
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ของประชาชนอย่างเข้มแข็งมีประสิทธิผลทางการเมืองและกว้างขวางเป็นการทัว่ ไป
(5) การใช้กฎหมายเป็นตัวแทนอ�ำนาจการปกครองแทนการใช้อ�ำเภอใจของคน
ที่เป็นผู้ปกครอง (6) การมีรัฐบาลแห่งปวงชน และ (7) การลงโทษเปลี่ยนแปลง
ถอดถอนรัฐบาลโดยประชาชน ทัง้ นี้ ภายใต้เงือ่ นไขการใช้อำ� นาจทีส่ ำ� คัญ 7 ประการ
คือ (1) การมีเหตุผลทางโลก (2) การมีเหตุผลทางคุณธรรม (3) การสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม (4) การสนองตอบต่อคนส่วนมากที่สุดหรือทั้งหมด (5) ความ
รับผิดชอบในการปกครองและผลกระทบทีเ่ กิดกับประชาชน และ (6) การรับฟังข้อ
เรียกร้องต้องการของประชาชนฝ่ายรับการปกครอง และ (7) การรับฟังข้อโต้แย้ง
คัดค้านของประชาชนฝ่ายรับการปกครอง
5.3 มิ ติ ท างการบริห าร ประชาธิ ป ไตยหมายถึ ง การใช้ อ� ำ นาจตาม
กฎหมายและการตัดสินใจทางการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมายผ่านกระบวนการ
ที่มีการกระจายไปสู่ภาคส่วนแยกย่อยในระดับต่างๆ โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วม
และค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้-เสียทุกๆ ฝ่ายอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
กระบวนการตัดสินใจที่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร ความมีเหตุผล และความคิดเห็น 27
จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายด้วย
5.4 มิติทางสังคม ประชาธิปไตย หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุล
ระหว่างความเป็นพหุภาพของความแตกต่างหลากหลายและเอกภาพของความเป็น
ประโยชน์รว่ มและการประสานประโยชน์ของคนทีย่ อมรับความแตกต่างหลากหลาย
และเคารพในสิทธิเสรีภาพด้วยความมีสนั ติภราดรภาพ และมีความเอือ้ อาทรต่อกัน
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ บนพืน้ ฐานของความเสมอภาคเท่าเทียม เคารพทัง้ ผูอ้ นื่ และ
ตนเองทั้งเงื่อนไขที่เห็นพ้องและขัดแย้ง แตกต่าง มีการประสานประโยชน์โดยการ
ประนีประนอมและอาศัยความเห็นทีม่ คี วามเป็นเหตุเป็นผลของส่วนย่อย คุณธรรม
ของสังคมและประโยชน์ทั่วไปของสังคมส่วนรวมผ่านทางมติของฝ่ายข้างมากและ
การบรรลุประโยชน์เป้าหมายที่เป็นจุดร่วมของประโยชน์ส่วนย่อยของตนที่เข้ากัน
ได้กับประโยชน์ส่วนใหญ่ของส่วนรวมด้วย
5.5 มิติในการด�ำเนินชีวิตปกติของประชาชน ประชาธิปไตย หมายถึง
การใช้สทิ ธิและเสรีภาพสร้างโอกาสและทางเลือกทีเ่ ปิดกว้างอย่างมีอสิ ระเสรีให้ทกุ คน
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ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองในการใช้ความสามารถตามศักยภาพ และผลักดันแรง
จูงใจตามความใฝ่ดใี ฝ่ความส�ำเร็จได้ตามทีต่ นปรารถนาเพือ่ น�ำพาวิถชี วี ติ ของตนให้
บรรลุถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสุขที่สมบูรณ์ หรือความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
พึงประสงค์ได้โดยไม่มอี ปุ สรรคใด ไม่วา่ อุปสรรคจากคนอืน่ หรืออุปสรรคจากอ�ำนาจ
การปกครอง มากีดกั้นขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นภายในขอบเขตของ
กฎหมาย ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดี ตลอดจน
ความมั่นคงของรัฐและการไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วย

6 ทักษะที่จ�ำเป็ นและความสามารถพื้นฐาน
ที่พลเมืองควรฝึ กฝนเรียนรู้ในการสร้างพฤติกรรม
ที่เอื้อต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
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6.1

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เอือ้ โอกาส
ให้คนทั่วไปมีสิทธิมีส่วนในการเข้ามีส่วนร่วมได้ ดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นการ
ปกครองที่เปิดกว้างในการให้สิทธิแก่คนหมู่มาก เพราะเป็นระบอบการปกครองที่
รับรองความเป็นเจ้าของอ�ำนาจของปวงชน
6.2 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องยึดหลักการประกัน
มาตรฐานความเท่าเทียมกันของคนแบบคูข่ นานทัง้ มรรคและผลหรือทัง้ วิธกี ารและ
เป้าหมาย โดยทีท่ กุ คนถูกก�ำหนดให้มคี วามเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ภายใต้กฎหมาย
เดียวกัน และการได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยมาตรการทีเ่ ป็นธรรมร่วมกันได้ภายใต้รฐั บาล
เดียวกัน
6.3 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีต
่ อ้ งยึดหลักความรับผิดชอบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของทุกฝ่าย ทัง้ ประโยชน์สว่ นย่อยของฝ่ายข้างน้อยและประโยชน์
ส่วนใหญ่ของฝ่ายข้างมาก
6.4 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องยึดหลักการตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องและความต้องการของทุกคนทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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6.5

ประชาธิ ป ไตยเป็ น ระบอบการปกครองที่ ต ้ อ งยึ ด ถื อ ประโยชน์
สาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมของสมาชิกส่วนรวมทั้งสังคม
6.6 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักเสรีนิยม
เพือ่ คุม้ ครองความมีอสิ ระในการใช้ความสามารถตามศักยภาพให้บรรลุถงึ เป้าหมาย
อันพึงปรารถนาของแต่ละคนอย่างแตกต่างหลากหลาย โดยที่สามารถผสมผสาน
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์สว่ นย่อยของบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวมของคน
ส่วนใหญ่ได้
6.7 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักปัจเจก
นิยมบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งในความเป็น
มนุษย์และความเป็นพลเมือง ทุกคนจึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก
ถึงผลประโยชน์และเรียกร้องผลประโยชน์ของตนตามบทบาทและสถานะด้านต่างๆ
ได้เสมอ ซึง่ ในทีส่ ดุ จะท�ำให้การประสานประโยชน์รว่ มของคนในสังคมมีการปรับเข้าสู่
ความสมดุลร่วมกันได้เพราะไม่มีใครถูกปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการปกป้องเรียกร้อง
29
สิทธิประโยชน์ของตน
6.8 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักการมี
ส่วนร่วมบนพืน้ ฐานของการเคารพสิทธิประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียร่วมกันในทุกฝ่าย
จึงท�ำให้ทกุ ฝ่ายต่างได้รบั ความส�ำคัญและการค�ำนึงถึงความเป็นผูม้ สี ทิ ธิม์ สี ว่ นในการ
สนองประโยชน์อย่างเท่าเทียม เสมอภาคและเป็นธรรมอยู่เสมอ
6.9 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักอธิปไตย
ของปวงชน โดยยอมรับความเป็นเจ้าของอ�ำนาจของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ทุกคนจึงเป็นทั้งเจ้าของ เป็นผู้เข้าร่วมและตัดสินใจ และเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบและได้รับประโยชน์
6.10 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักความ
เห็นพ้องต้องกันโดยอาศัยการประสานประโยชน์และการประนอมความขัดแย้ง
ด้วยเหตุผลร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายอย่างสันติวิธี ทุกคนจึงต้องพึ่งตนเองและต้อง
แสดงออกในการปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของตนเองและประสานประโยชน์ร่วม
กับผู้อื่น
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6.11 ประชาธิ ป ไตยเป็ นระบอบการปกครองที่ ต ้ อ งเคารพในหลั กเสี ย ง

ข้างมากโดยที่ต้องเคารพสิทธิของฝ่ายข้างน้อยพร้อมกันไปด้วย ทุกคนซึ่งไม่ว่าจะ
อยู่ในฝ่ายข้างมากหรือฝ่ายข้างน้อยต่างจ�ำเป็นต้องได้รับการเคารพสิทธิ และต่าง
ต้องเข้ามาร่วมใช้สิทธิของตนทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ไม่สามารถจ�ำกัดอยู่แต่เฉพาะฝ่าย
ใดฝ่ายเดียว
6.12 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีต
่ อ้ งเคารพในหลักเหตุผลที่
แตกต่างกันได้โดยถือเอาเหตุผลและข้อยุตทิ ที่ กุ คนยอมรับร่วมกันได้เป็นเครือ่ งตัดสิน
ปัญหาความขัดแย้งและจัดสรรผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องเข้าร่วมกัน
สร้างความยอมรับและความเป็นเจ้าของเหตุผลและผลประโยชน์ที่เข้ากันได้กับ
คนอื่นทั้งในฝ่ายที่เป็นส่วนย่อยและฝ่ายที่เป็นส่วนใหญ่
6.13 ประชาธิปไตยเป็นของทุกคนเพราะเป็นระบอบการปกครองที่ต้อง
ยึดหลักธรรมคืออ�ำนาจ ไม่ใช่อ�ำนาจคือธรรม โดยถือเอาความถูกต้องเป็นธรรมที่
เอื้อประโยชน์ร่วมกันของคนส่วนใหญ่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมปราศจากการใช้
30 อ�ำนาจบังคับหรืออิทธิพลคุกคามด้วยความรุนแรงเป็นเครื่องบังคับควบคุม ทุกคน
จึงต้องร่วมกันสร้างกติกาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและแสวงหาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เอื้อประโยชน์สามารถสนองเป้าหมายของฝ่ายต่างๆ ร่วมกันได้
6.14 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องรักษาดุลยภาพร่วมกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นใหญ่ของสาธารณชนกับประโยชน์สว่ นย่อยของปัจเจกชนและ
เอกชน เพื่อเอื้อต่อการประสานประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกๆ ฝ่ายไม่ให้ขัดกัน ทุกคน
จึงต้องเข้าร่วมในกระบวนการแสดงออก เรียกร้อง ต่อรอง ประสานประโยชน์ให้เกิด
ความสมดุลไปกันได้ไม่ขัดกัน
6.15 ประชาธิ ป ไตยเป็ น ระบอบการปกครองที่ ต ้ อ งอาศั ย ความมี อิ ส ระ
ในการแสดงออกถึงการปกป้องและเรียกร้องผลประโยชน์ของตนได้เอง โดยการ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายในการแสดงออกถึงความคิดเห็น การรวบรวม
ผลประโยชน์และการเรียกร้องผลประโยชน์ของแต่ละคน ทุกคนจึงต้องท�ำหน้าที่
พื้นฐานในการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเองก่อนเป็นเบื้องแรก

4 ภาระหน้าที่ของพลเมืองที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน
6.16 ประชาธิ ป ไตยเป็ น ระบอบการปกครองที่ ต ้ อ งเคารพในหลั ก การ

ถ่วงดุลตรวจสอบ จึงต้องยอมรับการเข้ามีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ ทัง้ ฝ่ายทีม่ สี ว่ นได้ ฝ่ายทีม่ สี ว่ นเสียและฝ่ายทีต่ อ้ งการคุม้ ครองประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมด้วย ทุกคนจึงต้องช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันและเอาใจใส่ต่อ
ผลกระทบของการได้เสียในผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่กระทบทั้งตนและส่วนรวม
6.17 ประชาธิ ป ไตยเป็ น ระบอบการปกครองที่ ต ้ อ งเคารพในหลั ก สิ ท ธิ
ความเป็นพลเมืองของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของความ
เป็นพลเมืองบังคับให้รฐั รับผิดชอบและตอบสนองต่อสิทธิประโยชน์ตามทีก่ ฎหมาย
รับรองได้ ทุกคนจึงมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับควบคุมการได้อำ� นาจ การใช้อำ� นาจ การรักษา
อ�ำนาจ สืบทอดอ�ำนาจและการพ้นจากอ�ำนาจของรัฐบาลให้เป็นไปตามความต้องการ
ของคนแต่ละภาคส่วนหลายๆ ส่วนซึ่งรวมกันเป็นส่วนใหญ่ของส่วนรวมด้วย
6.18 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องเคารพในหลักยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย จึงไม่มใี ครถูกกีดกันหรือขจัดออกจากการเป็นประชาชน 31
พลเมืองหรือความเป็นเจ้าของอ�ำนาจการปกครองได้ ทุกคนจึงต้องผูกพันกับการ
ปกครองอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในฐานะที่เป็นคนและพลเมือง
6.19 ประชาธิ ป ไตยเป็ น ของทุ ก คนเพราะเป็ น ระบอบการปกครองที่
ต้องเคารพในหลักการปกครองโดยกฎหมาย แม้คนมีอ�ำนาจและความสามารถ
ไม่เท่ากัน แต่กฎหมายให้ความคุม้ ครองทุกคนเหมือนกัน ประชาธิปไตยจึงท�ำให้ทกุ คน
มีหลักประกันตามกฎหมายที่เพียงพอ คือหลักประกันเสรีภาพและความเสมอภาค
เท่าเทียมในความเป็นคนและพลเมืองโดยความคุ้มครองของกฎหมายแม้ตัวเองจะ
เกิดมาไม่เหมือนกับคนอื่นก็ตาม หลักประกันสวัสดิภาพในความปลอดภัยของชีวิต
และกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินโดยความคุ้มครองของกฎหมายแม้ตัวเองจะไม่มีก�ำลัง
หรือความเข้มแข็งเหนือคนอื่นก็ตาม หลักประกันความมั่นคงมีเสถียรภาพในการ
ด�ำรงสถานภาพทางสังคมไม่มใี ครกดขีข่ ม่ เหงใครได้โดยความคุม้ ครองของกฎหมาย
แม้ตัวเองจะไม่มีอำ� นาจเหนือคนอื่นก็ตาม
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6.20 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีต
่ อ้ งเคารพในหลักการปฏิบตั ิ

ทีเ่ ป็นธรรม และการไม่เลือกปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรมไม่วา่ ความแตกต่างเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองที่ไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย

7 สิทธิเสรีภาพเชิ งปฏิบัติของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ให้การยอมรับและเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นการทั่วไป ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ตามสิทธิ
เสรีภาพของตนได้อย่างกว้างขวางตราบเท่าทีก่ ฎหมายไม่หา้ มและไม่ไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผูอ้ นื่ ซึง่ การทีก่ ฎหมายจะห้ามไว้กเ็ พือ่ ประโยชน์ในการปกป้องคุม้ ครอง
32 การละเมิดสิทธิของประชาชนด้วยกันเอง หรือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้อื่น
ที่ เป็ นปั จ เจกบุ ค คล นอกจากนี้อาจจ�ำ เป็นต้องคุ้มครองสิทธิที่เป็นประโยชน์
สาธารณะอืน่ ๆ ด้วย เช่น ประโยชน์ดา้ นความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม ด้านการรักษาศีลธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และด้าน
ความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยที่รัฐเองก็ถูกจ�ำกัดกรอบของอ�ำนาจใน
การออกกฎหมายที่มีผลในการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเหมือนกัน
กล่าวคือ รัฐไม่สามารถออกกฎหมายจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนกระทบ
กระเทือนไปถึงในส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญของสิทธินั้นๆ ด้วย จึงถือเป็นสิทธิที่รัฐต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง
7.1 สิทธิของความเป็นคนและมนุษยชน เช่น สิทธิที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยการเคารพความเสมอภาคเท่าเทียมกัน การไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม การเคารพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างและการเลือก
ประกอบอาชีพ การเลือกถิ่นที่อยู่ ก�ำเนิด เพศ และสีผิวที่แตกต่างกัน การเคารพ
ในการเลือกมีความเชื่อศรัทธาในการนับถือศาสนา และการเดินทาง เป็นต้น
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สตรี เสมอภาค
สร้างสรรค์

ซึง่ สิทธิดงั กล่าวถือเป็นสิทธิทตี่ ดิ มากับคนหรือสิทธิตดิ กับตัวทีม่ ลี กั ษณะเป็นสิทธิของ
ปัจเจกบุคคล อาจเรียกได้วา่ เป็นสิทธิทมี่ คี วามเป็นปัจเจกสภาพซึง่ เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของแต่ละบุคคลทีร่ ฐั ไม่สามารถออกกฎหมายจ�ำกัดสิทธิของประชาชนได้ ท�ำให้สทิ ธิ
ดังกล่าวมีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละได้รบั การเคารพทัง้ จากรัฐและจากบุคคลอืน่ อาจเรียก
ได้ว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิท่ีมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐได้ด้วย เพราะรัฐไม่อาจ
อ้างเอาความมีอ�ำนาจเหนือกว่ามาตัดสิทธิ์ลิดรอนพรากเอาสิทธิ์ออกไปจากตัวคน
7.2 สิทธิของความเป็นพลเมือง ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัด
ให้เพื่อเป็นการสนองตอบต่อข้อเรียกร้องต้องการของประชาชนโดยที่ถือว่าเป็น
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ภาระหน้าที่ของรัฐ เรียกได้ว่าเป็นสิทธิของความเป็นพลเมือง เช่น สิทธิที่ไม่ได้ติด
มากับตัวของคนแต่เป็นสิทธิที่ตามมากับตัวภายใต้ภาระการตอบสนองของรัฐเอง
ซึง่ เป็นไปตามสถานภาพของแต่ละคนตัง้ แต่เป็นเด็ก ผูใ้ หญ่ไปจนถึงคนป่วย คนพิการ
คนด้อยโอกาสและคนชรา รัฐจะสนองตอบต่อสิทธิตามสถานภาพและความจ�ำเป็นตาม
สภาพความต้องการของแต่ละคนโดยไม่จำ� เป็นทีท่ กุ คนจะต้องได้รบั เท่ากัน เหมือน
กัน ในเวลาเดียวกันเหมือนกันทัง้ หมด กล่าวคือ กรณีทเี่ ป็นเด็กมีสทิ ธิได้รบั การศึกษา
ภาคบังคับจากรัฐ แต่เด็กก็ยังไม่ได้รับสิทธิทางการเมืองไม่ว่าการออกเสียงเลือกตั้ง
หรือการสมัครรับเลือกตัง้ เหมือนกับสิทธิทผี่ ใู้ หญ่ได้รบั หรือกรณีของคนป่วยก็จะได้
รับสิทธิในการรักษาพยาบาลทีม่ มี าตรฐานจากรัฐโดยทีค่ นปกติไม่เจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ไม่
จ�ำเป็นต้องได้รบั สิทธินนั้ ด้วย หรือกรณีของคนพิการ คนด้อยโอกาสและคนชราก็จะ
ได้รบั สิทธิในการสงเคราะห์อปุ ถัมภ์จากรัฐให้ได้รบั ความช่วยเหลือสนับสนุนเพือ่ เพิม่
โอกาสและความเท่าเทียมในการด�ำรงชีพให้อยูใ่ นขัน้ ทีเ่ ป็นปกติสขุ มากขึ้นโดยที่ไม่
ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจากรัฐที่ไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์
34 ผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสกว่าคนปกติทวั่ ไป สิทธิดงั กล่าวจึงมีลกั ษณะเป็นปฏิฐานกับรัฐ คือรัฐจะ
เป็นฝ่ายให้การสนองตอบตามความจ�ำเป็นและความต้องการตามสถานภาพที่
แตกต่างกันไปของแต่ละคนตามกฎเกณฑ์ทรี่ ฐั ก�ำหนดรูปแบบการจัดสรรไว้เพือ่ คุม้ ครอง
สิทธิของคนแบบเป็นการทัว่ ไป จึงอาจเรียกสิทธิในลักษณะนีไ้ ด้วา่ เป็นสิทธิทมี่ คี วาม
เป็นสาธารณะสภาพ เพราะมีทมี่ าจากการสนองตอบจากรัฐตามสถานภาพของคนที่
พึงมีพึงได้ตามกฎเกณฑ์ที่รัฐได้กำ� หนดรูปแบบการจัดสรรไว้เป็นการทั่วไป   
7.3 สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิอยู่นอกตัวของคน แต่เป็นสิทธิ
ที่รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อประกันการคุ้มครองให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย
ถือว่ามีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการอ�ำนวยโอกาสให้ประชาชนได้รับและ
ขยายฐานประโยชน์ให้กว้างขวางออกไปจากสิทธิที่ติดมากับตัวและสิทธิที่ตามมา
กับตัวออกไปสู่สิทธิที่อยู่นอกตัวแต่อยู่ในรัฐ เพื่อส่งเสริมให้คนได้เข้าถึงโอกาสใน
การประดิษฐ์ความส�ำเร็จในเป้าหมายใหม่ๆ ที่ได้จากความปรารถนาส่วนตัวในการ
ใช้ความสามารถทางทักษะในการประกอบอาชีพในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตและความมั่งคั่งในทรัพย์สินตามความเชื่อมั่นหรือความใฝ่ฝัน
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ของคน ซึ่งเป็นสิทธิที่สนองตอบต่อคนทั่วไปให้เข้าถึงสิทธิที่มีความเป็นอุดมสภาพ
ได้เพราะเป็นสิทธิที่ไม่ได้ติดมากับตัวและไม่ได้ตามมากับตัวโดยตรง แต่เป็นสิทธิ
ที่รัฐสร้างขึ้นสามารถสนองตอบต่อความปรารถนาตามความใฝ่ฝันของคนได้ เช่น
การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบการทางธุรกิจด้านต่างๆ ท�ำให้คน
ทัว่ ไปสามารถเปลีย่ นแปลงสถานะของความเป็นบุคคลทีม่ อี ยูเ่ ดิม ไปเป็นนิตบิ คุ คลได้
ซึง่ ใครก็ตามเมือ่ มีความต้องการกระท�ำการดังกล่าวก็ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเมื่อมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด ส่วนใครจะ
สามารถสร้างผลประกอบการให้ประสบความส�ำเร็จหรือประสบความล้มเหลวมาก
น้อยต่างกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการใช้ความสามารถของผู้ประกอบการของแต่ละ
นิติบุคคลนั้นๆ เอง แม้นิติบุคคลเหล่านั้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิหน้าที่จากรัฐ
ตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันก็ตาม จึงอาจเรียกสิทธิในลักษณะนี้ได้ว่าเป็นสิทธิ
ของความเสมอภาค เพราะมีที่มาจากการคุ้มครองของกฎหมายที่มีความเสมอภาค
เท่าเทียม ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามการแสดงความจ�ำนงเฉพาะของแต่ละคน
โดยที่รัฐไม่ปฏิเสธหรือกีดกันการเข้าถึงสิทธิของคน ในทางกลับกัน รัฐก็ไม่ได้บังคับ 35
ให้คนต้องไปใช้สิทธิดังกล่าวโดยที่ไม่สมัครใจ สิทธิดังกล่าวจึงมีลักษณะของความ
เป็นปฏิภาคทัง้ ระหว่างบุคคลด้วยกันเองและระหว่างบุคคลกับรัฐด้วย กล่าวคือ สิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิทที่ ำ� ให้คนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย และในขณะเดียวกัน
รัฐเองก็พึงปฏิบัติต่อคนตามการแสดงความจ�ำนงของคนอย่างเสมอเท่าเทียมกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
และสนองตอบต่อสิทธิประโยชน์ของคนอย่างกว้างขวางได้ใน 3 ด้านที่ส�ำคัญ คือ
(1) ด้านความเป็นคนซึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมากับคน มีลักษณะเป็นปัจเจกสภาพที่
เป็นปฏิปักษ์กับรัฐโดยรัฐไม่ท�ำการก�ำจัดหรือลิดรอน (2) ด้านความเป็นพลเมือง
ซึง่ เป็นสิทธิทตี่ ามตัวมาตามสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละคน มีลกั ษณะเป็น
สาธารณะสภาพที่เป็นปฏิฐานกับรัฐ โดยรัฐต้องสนองตอบต่อสภาพความจ�ำเป็น
และความต้องการของคนในแต่ละสถานภาพ และ (3) ด้านความเสมอภาคซึ่งเป็น
สิทธิที่อยู่นอกตัวของคน มีลักษณะเป็นอุดมสภาพที่เกิดจากการแสวงหาตามความ
ปรารถนาของคนเองและเป็นปฏิภาคกับรัฐโดยรัฐสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการใช้
ศักยภาพความสามารถของคนให้สามารถบรรลุถึงความส�ำเร็จตามความต้องการ
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ของคนได้ ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นการสร้างหลักประกัน
ในการรับรองและสนองตอบต่อสิทธิประโยชน์ของคนได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ทั้งสิทธิประโยชน์ในระดับพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิความเป็นคน ระดับกลางซึ่งเป็นสิทธิ
ความเป็นพลเมือง และสิทธิประโยชน์ในระดับสูงซึง่ เป็นสิทธิความเสมอภาค ดังเช่น
เกิดเป็นเด็กมีสถานภาพของความเป็นคน เป็นพลเมืองและมีสทิ ธิได้รบั การ
เลี้ยงดูจากบิดามารดาและผู้ปกครอง
เกิดเป็นนักเรียนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
เกิดเป็นผู้ใหญ่มีสิทธิทางการเมืองโดยได้รับสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง
และการออกเสียงเลือกตัง้ ได้สทิ ธิในการท�ำนิตกิ รรมและสิทธิในการใช้ความสามารถ
ตามความมีนติ ภิ าวะหรือการมีสถานะทางกฎหมายซึง่ เป็นการมีสถานะของความเป็น
บุคคลอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการมีหน้าทีต่ ามกฎหมายและการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
เกิดเป็นคนวัยท�ำงานมีสิทธิเลือกหาอาชีพการงาน การได้รับค่าจ้างและ
36 สวัสดิการ การประกันสังคม การมีหน้าที่ชำ� ระภาษี  
เกิดเป็นคนแก่คนชรามีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
การเดินทาง การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ผู้ชราภาพ
เกิดเป็นคนเจ็บไข้ได้ปว่ ยมีสทิ ธิได้รบั การรักษาพยาบาลทีไ่ ด้มาตรฐานอย่าง
เท่าเทียม
เกิดเป็นชายหรือหญิงก็มีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
เกิดเป็นผูพ้ กิ ารมีสทิ ธิได้รบั การสงเคราะห์ชว่ ยเหลือหรือการปฏิบตั ทิ พ่ี เิ ศษ
เพื่อขจัดอุปสรรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากคนปกติทั่วไป
เกิดเป็นผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในการพัฒนา
อาชีพ และการได้รับโอกาสในการด�ำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
เกิดเป็นผู้ใจบุญช่วยเหลือสาธารณประโยชน์หรือการบริจาคช่วยเหลือ
การกุศลมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
เกิดเป็นฝ่ายผู้ใช้อ�ำนาจปกครองประเทศมีอ�ำนาจและความรับผิดชอบ
ในการออกกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายและก�ำหนดนโยบายตลอดจนการพิพากษา
คดีตามกฎหมาย
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เกิดเป็นประชาชนผู้รับการปกครองมีสิทธิของพลเมือง มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อรัฐ สังคมและบุคคลอื่น
เกิดเป็นผูถ้ กู กระทบสิทธิหรือผูเ้ สียหายมีสทิ ธิได้รบั การเยียวยาสิทธิโดยการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์และฟ้องร้องผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบได้
เกิดเป็นพลเมืองดีมหี น้าทีเ่ สียภาษี เคารพกฎหมาย เข้ารับการเกณฑ์ทหาร
การบริจาคโลหิตและได้รับการยกย่องสดุดี
เกิดเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียผลประโยชน์ตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองสามารถใช้
สิทธิแสดงออกในการเสนอข้อเรียกร้องต้องการและเรียกร้องผลประโยชน์ของตนได้
เกิดเป็นผู้ท�ำหน้าที่พลเมืองดี มีจิตสาธารณะต้องการปกป้องผลประโยชน์
ส่วนรวมของสาธารณะ มีสิทธิในการรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กลุ่ม ผลประโยชน์ของชุมชน ผลประโยชน์ของท้องถิ่นและผลประโยชน์ของสังคม
ประเทศชาติได้

8 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่เหมาะสม
กับครรลองของการสร้างความเป็ นสายกลาง
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
8.1

การสร้างทักษะความสามารถเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการใช้เหตุผล
การประสานประโยชน์ การประนีประนอม การใช้วธิ กี ารสันติ การเคารพความแตกต่าง
และการมีความอดกลั้น
8.2 การสร้างส�ำนึกและอุปนิสย
ั เชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการเข้ามีสว่ นร่วม
ในกิจการสาธารณะ การให้ความสนใจและมีความรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าที่
ของพลเมืองดี
8.3 การสร้างวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบต
ั เิ ชิงประชาธิปไตยโดยเน้น
การฝึกฝน ปลูกฝังทัศนคติ ความเชื่อและแนวปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตและการ
ด�ำเนินภารกิจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบที่เอื้อต่อหลักการและ
วิธีการประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด
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8.4

การสร้างเครือข่ายองค์กรและการจัดตั้งเชิงประชาธิปไตยโดยเน้น
การรวมตัว การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อตนเอง กลุ่มและประโยชน์สาธารณะร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
8.5 การสร้างพฤติกรรมเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้างความต่อเนือ
่ง
ของแบบแผนการใช้ความคิด การแสดงออกทางการพูด การเขียน การท�ำงาน
และการด�ำเนินภารกิจประจ�ำวันให้เป็นไปตามครรลองของหลักการและแนวทาง
ประชาธิปไตยจนเป็นเอกลักษณ์ติดตัว
8.6 การสร้างสถาบันเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้างความเป็นสถาบัน
ของการรวมตัวและการด�ำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีการสร้างบุคลากร สร้างผู้น�ำ 
สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ สร้างความสัมพันธ์เชือ่ มโยงบทบาท
และประโยชน์ให้เกิดแก่กลุม่ เป้าหมายและสังคมอย่างชัดเจน มีการสืบสานและการ
พัฒนาได้อย่างยั่งยืน
8.7 การสร้างกติกากฎเกณฑ์เชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้างข้อบังคับ
38 เพือ่ ก�ำกับควบคุมการประพฤติปฏิบตั ติ นให้เอือ้ ต่อหลักการและวิธกี ารประชาธิปไตย
รวมทั้งการสร้างข้อห้ามมิให้ตนท�ำในสิ่งที่ขัดหรือไม่เอื้อต่อหลักการและวิธีการ
ประชาธิปไตย  
8.8 การสร้างขบวนการเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการด�ำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และเข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มและ
ภาคส่วนอื่นของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอย่างต่อเนื่องในวงกว้างมากขึ้นด้วย
8.9 การสร้างการสือ
่ สารเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบทางด่วนข้อมูล ฐานข้อมูลการด�ำเนินกิจกรรมให้มีความ
ทันสมัย มีการประสานความเชื่อมโยง การเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ภายในและระหว่างกลุ่มด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
8.10 การสร้างยุทธศาสตร์การปฏิบัติการเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการ
ก�ำหนดเป้าหมาย วิธีการ การจัดการ การแสวงหาแนวร่วมพันธมิตรและการแบ่ง
งานกันท�ำให้เป็นระบบมีกลยุทธ์เชิงอ�ำนาจ อิทธิพล การกดดัน การต่อรองและ
การประสานประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบโต้กับสถานการณ์และ
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แนวทางการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในขอบเขตและระยะ
เวลาที่ต้องการได้
8.11 การสร้างบรรทัดฐานเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการบันทึกและศึกษา
เปรียบเทียบประสบการณ์ต้นแบบที่ประสบผลส�ำเร็จ ปลูกฝัง สั่งสม ถ่ายทอดการ
เรียนรู้ สืบสานจารีตประเพณีที่เอื้อต่อการด�ำเนินภารกิจในแนวทางประชาธิปไตย
ของกลุ่ม
8.12 การสร้างกระบวนการกล่อมเกลาเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้าง
ภาวะผูน้ ำ 
� สร้างบุคลากรแกนน�ำและเครือข่ายบุคลากรทีม่ แี นวคิด ทัศนคติ ค่านิยม
จารีต พฤติกรรมและแนวทางการท�ำงานทีม่ เี ป้าหมายร่วมกับกลุม่ ท�ำการหล่อหลอม
กล่อมเกลาสมาชิกอื่นเพื่อขยายแนวร่วมไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ให้มีการขยายวง
กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ
8.13 การสร้างอุดมการณ์เชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะของกระแสความคิดหลักของกลุ่มให้มีความชัดเจนเป็นเอกเทศ สมาชิกฝ่าย
ต่างๆ สามารถใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันได้อย่างมีความเป็นเอกภาพ สามารถ 39
สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกใช้เป็นหลักยึดในการก�ำหนดเป้าหมายและวิธีการใน
การด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม  
8.14 การสร้างวีรบุรษ
ุ เชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการสร้างเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
ร่วมกันท�ำการคัดสรรสมาชิกทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ได้ประสบผลส�ำเร็จ
ทั้งในกรอบของเป้าหมายและวิธีการแบบประชาธิปไตย สามารถสนองตอบต่อ
ประโยชน์เป้าหมายของกลุม่ จนเป็นทีย่ อมรับและเป็นทีป่ ระจักษ์แก่กลุม่ เพือ่ ยกย่อง
และสร้างขวัญก�ำลังใจรวมทัง้ การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกคนอืน่ ๆ ของกลุม่
ได้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของตนได้ด้วย
8.15 การสร้างการเมืองเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการจัดระเบียบอ�ำนาจ
และความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในกลุ่มให้เป็นไปตามความ
เห็นพ้องร่วมกันบนพื้นฐานของเหตุผล คุณธรรม และผลประโยชน์ที่สามารถสนอง
ตอบต่อความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มที่แท้จริง
8.16 การสร้างการปกครองเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพในด้านต่างๆ ของสมาชิกให้สามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการปกครองที่
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เข้มแข็งได้ รวมทัง้ การจ�ำกัด การควบคุม การตรวจสอบและการก�ำกับการใช้อำ� นาจ
ของฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามครรลองของกฎเกณฑ์กติกาที่กำ� หนดไว้
8.17 การสร้างการบริหารเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการกระจายอ�ำนาจ
การบริหารและการตัดสินใจ การระดมการมีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกระดับ การเคารพ
เหตุผลและความแตกต่าง การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลและความ
เป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน
8.18 การสร้างสังคมเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ความเท่าเทียมเสมอภาค การประนีประนอม การประสานประโยชน์ การสร้าง
ดุลยภาพระหว่างประโยชน์ส่วนย่อยของตนและกลุ่มกับประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
ส่วนรวมไม่ให้ขัดกัน
8.19 การสร้างตนเองเชิงประชาธิปไตยโดยเน้นการเคารพตนเองและการ
เคารพผู้อื่น ใช้สิทธิเสรีภาพของตนบนพื้นฐานของการไม่ละเมิดกฎหมายและสิทธิ
เสรีภาพของผู้อื่น รู้จักการเจรจาต่อรอง การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา รู้จักการ
40 ใช้ความอดทนอดกลัน้ รูจ้ กั เคารพความแตกต่างและการใช้เหตุผลทีด่ ี รูจ้ กั แบ่งแยก
ระหว่างประโยชน์ตนกับประโยชน์ส่วนรวม รู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งผิดถูก สิ่งชั่วดี
เข้าใจกฎหมาย กฎเกณฑ์สังคมและกฎศีลธรรม ตลอดจนรู้จักเป็นผู้ให้ เสียสละ
แบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ในสังคมร่วมกัน

9 คุณลักษณะที่เป็ นบุ คลิกภาพประชาธิปไตย
ของพลเมือง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น บุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตยในตั ว คน ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะประชาธิปไตยในความนึกคิดจิตใจ คุณลักษณะประชาธิปไตยในทางการ
พูดการแสดงออก และประชาธิปไตยในทางการประพฤติปฏิบัติ โดยที่คุณลักษณะ
ดังกล่าวทั้งทางความคิดจิตใจ ทางการพูด การแสดงออก และทางการประพฤติ
ปฏิบัตินั้น ถือว่าเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการจัดระบบระเบียบทั้งในความนึกคิด
จิตใจ ทางการพูดการแสดงออก และทางการประพฤติปฏิบัติที่เป็นรากฐานในการ
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ก�ำหนดทัศนคติและความเชื่อของตน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างเบ้าหลอมในการ
มองโลก การแสดงออก การโต้ตอบและการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ เหตุการณ์ทางการเมือง
การปกครองทีเ่ กิดขึน้ ในความเป็นจริงในชีวติ ประจ�ำวันของเรา ซึง่ เบ้าหลอมดังกล่าว
จะมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างแนวโน้มพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะ
การตัดสินใจและการกระท�ำที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ทางการเมือง
การปกครองที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง
9.1 ประชาธิปไตยในความนึกคิดจิตใจ คุณลักษณะส�ำคัญในความนึกคิด
จิตใจทีเ่ อือ้ ต่อประชาธิปไตย ได้แก่ ความคิดเชิงบวก มองโลกแง่ดี ยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย ยึดมั่นในหลักเหตุผลและหลักศีลธรรมคุณธรรม คิดแบบทางโลก
บนฐานของความเป็นจริง มีแรงจูงใจใฝ่อุดมการณ์ยึดมั่นผูกพันในประชาธิปไตย
มีความอดทนอดกลั้น มีความเยือกเย็นมั่นคงหนักแน่นทางจิตใจ มีความเอื้ออาทร
เอาใจเขาใส่ใจเรา มีใจกว้างและมีจิตสาธารณะ เชื่อมั่นในสันติวิธีและการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งด้วยการแสวงหาทางออกที่เป็นการประนีประนอมประสาน
ประโยชน์ มีความตระหนักในสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ทั้งของส่วนย่อยและ 41

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ I The Citizen and Constitution

ส่วนใหญ่ในสังคม ยึดมัน่ ในกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองและสังคมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงาม มีความคิดอิสระ เห็นความส�ำคัญของประโยชน์ผอู้ นื่ และประโยชน์
ส่วนรวม มีความเสียสละเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลต่อเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันเอง รูจ้ กั การให้ความ
เมตตาและการให้อภัย เป็นต้น
9.2 ประชาธิปไตยในการพูดการแสดงออก คุณลักษณะส�ำคัญในการพูด
การแสดงออกที่เอื้อต่อประชาธิปไตย ได้แก่ การรู้จักเลือกใช้เหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ
เป็นการทัว่ ไป การแสดงออกถึงการปกป้องคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ การเคารพ
และยอมรับในสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ทวั่ ไปของทุกฝ่าย การเป็นตัวแทนของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม การเลีย่ งการขยายปัญหาความขัดแย้งแตกแยก การแสดงความ
จริงใจและจริงจังในการพูดการแสดงออกที่ไม่เป็นการโกหกหลอกลวง การสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือและความเลือ่ มใสศรัทธาของสาธารณะ การพูดและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ทันยุคทันสมัยและเป็นประโยชน์ของคนทั่วไป การไม่ยุยงปลุกปั่นและ
การปั้นแต่งเรื่องเท็จขึ้นมาสร้างความเสียหายหรือให้ร้ายผู้อื่น การรู้จักแสดงความ
42 ห่วงใยในปัญหาของประชาชน การแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ
ประชาชน การปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน การพูด
และการแสดงออกที่มีความคงเส้นคงวา มีความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นต้น
9.3 ประชาธิ ป ไตยในทางประพฤติ ป ฏิ บั ติ คุ ณ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ในทาง
ประพฤติปฏิบัติที่เอื้อต่อประชาธิปไตย ได้แก่ การกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองที่เข้มแข็ง การเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะด้วยความ
อิสระเสรีและมีความสมัครใจ การสร้างภาวะผู้น�ำที่มีความเป็นสายกลางไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หาและการสนองตอบต่อผลประโยชน์ การช่วยเหลืองาน
สาธารณกุศลคนเดือดร้อน ด้อยโอกาส ประสบปัญหา ตกทุกข์ได้ยาก การเอาใจใส่
ในรายละเอียดของปัญหาสังคมและของคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีความมุ่งมั่นใน
การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทั้งของคนและสังคมอย่างหวังผล การฝึกฝนทักษะทาง
สังคม มนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการเจรจาต่อรองประนีประนอมประสาน
ประโยชน์ การผ่อนปรนถ้อยทีถ้อยอาศัย การรู้จักเสียสละและมีความสุขกับการ
ท�ำงานในภารกิจที่เป็นการปิดทองหลังพระได้ด้วย การเป็นผู้น�ำหรือผู้แทนในการ

4 ภาระหน้าที่ของพลเมืองที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน

ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมทีม่ คี วามส�ำคัญด้านหนึง่ ด้านใดให้บรรลุผลส�ำเร็จ
เป็นรูปธรรม การสร้างแบบแผนของแนวประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็นฝ่ายให้ไม่เอารัดเอาเปรียบ การเลี่ยงแสวง
ประโยชน์หรือการฉกฉวยโอกาสเอาปัญหาสังคมหรือความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นเครือ่ งมือสร้างความนิยมทางการเมือง การให้การยอมรับ สนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการการมีสว่ นร่วมในทุกระดับ การฝึกสร้างความเข้าใจในปัญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของประชาชน การรู้จักรับรู้และร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนทุกภาคส่วนได้
อย่างผสมกลมกลืน เป็นต้น
9.4 ประชาธิ ป ไตยในทางการแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง ประชาธิ ป ไตย
ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ แก้ปัญหาได้ทั้งวิธีการ
และเป้าหมาย และแก้ปัญหาได้ทั้งรูปแบบและเนื้อหา กล่าวคือ ประชาธิปไตย
แก้ปัญหาความขัดแย้งได้ที่รูปแบบ วิธีการและการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาได้โดย
การด�ำรงและรักษาครรลองของความเป็นสายกลางในกระบวนการทางการเมือง
4
การปกครองที่เน้นการประนีประนอมประสานประโยชน์ การสร้างความเห็นพ้อง 3
การสร้างการยอมรับ การเคารพความแตกต่าง การสร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การสร้างสันติภราดรภาพ การสร้างมิตรภาพ
การสร้างความเป็นธรรมและการตัดสินด้วยเสียงข้างมากโดยเคารพเสียงข้างน้อย
ประชาธิปไตยแก้ปญั หาความขัดแย้งทีเ่ นือ้ หา เป้าหมายและการแก้ทปี่ ลายเหตุ
หรือผลของปัญหาได้ โดยการใช้เหตุผล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรับฟัง
ความคิดเห็น การกระจายผลประโยชน์ การกระจายอ�ำนาจ การไกล่เกลีย่ การเจรจา
ต่อรอง การประนีประนอม การประสานประโยชน์ การเอาใจเขาใส่ใจเรา การให้
อภัยและการเอื้ออาทร และการตัดสินด้วยเสียงข้างมากโดยเคารพเสียงข้างน้อย
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รัฐธรรมนูญ
(Constitution)

1 ระบบและกระบวนการหลักในองค์รวม
ของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง
การสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบและกระบวนการหลักใน
รัฐธรรมนูญที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญได้ไม่ว่าในแง่ของการ
ศึกษาเรียนรู้ การให้การปรึกษาแนะน�ำ  การวิเคราะห์วิจัย การจัดท�ำ  การพัฒนา
หรือการใช้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญก็ตาม หากเริ่มจากการเข้าใจมุมมองที่ภาพ
ใหญ่ในองค์รวมตลอดทั้งระบบและกระบวนการของของรัฐธรรมนูญทั้ง 9 องค์
ประกอบหลักแล้ว ย่อมเปิดมุมขยายให้สามารถเห็นภาพในมิติที่ส่องทะลุเข้าไปใน
รัฐธรรมนูญทั้งองคาพยพได้ ว่าสิ่งส�ำคัญที่พลเมืองควรรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาระ
ส�ำคัญของรัฐธรรมนูญทั้ง 9 องค์ประกอบนั้น เป็นภาพความคิดรวบยอดที่จ�ำเป็น
ต่อการสร้างพืน้ ฐานในการน�ำไปสูค่ วามเข้าใจในสาระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบและ
กระบวนการของรัฐธรรมนูญทั้งองคาพยพตั้งแต่จุดเริ่มต้นในชั้นแรกของการจัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ ในชัน้ กลางของการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญ ต่อไปถึงชัน้ ปลายทีเ่ ป็นการสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญให้ส่งประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนในที่สุด
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ว่า “รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอะไร ประกอบด้วยอะไร มีความยึดโยงกับอะไร มีฐาน
ทีม่ าจากอะไร มีกระบวนวิธไี ด้มาอย่างไร มีหน้าทีห่ ลักอะไร ท�ำงานอย่างไร ขับเคลือ่ น
ด้วยอะไร และก่อให้เกิดผลอะไรต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน” ด้วย
กล่าวคือ
(1) รัฐธรรมนูญเป็นอะไร รัฐธรรมนูญเป็นสถาบันทางการเมืองในระดับ
โครงสร้างส่วนบนและเป็นกฎหมายในระดับปฐมภูมทิ เี่ กีย่ วข้องกับกฎเกณฑ์รากฐาน
ของการเมืองการปกครองและระเบียบแบบแผนพื้นฐานของสังคมซึ่งมีความสูงสุด
ของอ�ำนาจบังคับในประเทศ
(2) รัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไร รัฐธรรมนูญประกอบด้วยเรือ
่ งส�ำคัญ
ในระดับทีเ่ กีย่ วข้องกับรัฐ การเมืองการปกครอง ผูป้ กครอง ผูร้ บั การปกครอง อ�ำนาจ
สิทธิเสรีภาพ ระบบกฎหมายและสถานะทางเอกราชของประเทศในประชาคมรัฐ
ระหว่างประเทศ
(3) รัฐธรรมนูญมีความยึดโยงกับอะไร รัฐธรรมนูญมีความยึดโยงกัน
46 กับรากฐานใหญ่ของบ้านเมืองใน 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่มีความเป็นกายภาพตาม
องคาพยพที่มีการด�ำรงคงอยู่ตามความเป็นจริงในสภาพพื้นฐานทางโครงสร้างสถาบัน อาทิเช่น รัฐ อ�ำนาจรัฐ อ�ำนาจการเมือง อ�ำนาจการปกครอง อ�ำนาจบริหาร
ราชการแผ่นดิน อธิปไตย อธิปัตย์ ระบบกฎหมาย ระบบและองค์กรสถาบันทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น กลุ่มผลประโยชน์ ท้องถิ่น ชุมชน
เอกชน และประชาชน 2) ส่วนที่มีความเป็นสภาพพึงประสงค์ตามหลักการที่ควร
จะเป็นในทางเป้าหมาย-อุดมการณ์ กฎเกณฑ์พื้นฐานและกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่เป็น
รากฐานส�ำคัญหลักของบ้านเมือง อาทิเช่น หลักจารีตประเพณีในทางสังคม-รัฐ
การเมื อ งการปกครองที่ ยึ ด ถื อ สื บ ทอดเป็ น ครรลองส� ำ คั ญ หลั ก ของบ้ า นเมื อ ง
หลักเสรีนิยม หลักประชาธิปไตย หลักปกครองโดยกฎหมาย หลักความเสมอภาค
หลักความยุติธรรม หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ หลักพหุนิยม หลักล�ำดับศักดิ์ของ
กฎหมาย หลักสัญญาประชาคม หลักศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม และหลัก
รัฐธรรมนูญนิยม และ 3) ส่วนที่มีความเป็นสภาพบังคับให้ต้องเป็นไปตามหน้าที่
ในทางกฎเกณฑ์-กติกา อาทิเช่น ความเป็นกฎหมายสูงสุด ความเป็นไปตาม

5 รัฐธรรมนูญ (Constitution)

รัฐธรรมนูญ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และความสามารถในการพิทักษ์คุ้มกัน
ตนเองของรัฐธรรมนูญ
(4) รัฐธรรมนูญมีฐานทีม
่ าจากอะไร รัฐธรรมนูญมีฐานทีม
่ าจากอ�ำนาจ
ในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ คือ มาจากอ�ำนาจรัฏฐาธิปตั ย์ มาจากอ�ำนาจประชาธิปตั ย์
และมาจากอ�ำนาจผสม
(5) รัฐธรรมนู ญมีกระบวนวิ ธีได้ มาอย่างไร รั ฐ ธรรมนู ญ มี ก ระบวน
วิธีการได้มาจากกระบวนวิธีตามหลักการทางสัญญาประชาคม เจตนารมณ์ร่วม
มติมหาชน และประชามติ
(6) รัฐธรรมนูญมีหน้าทีห
่ ลักอะไร รัฐธรรมนูญมีหน้าทีห
่ ลักในการธ�ำรง
รักษาเสถียรภาพ เอกภาพ ความสืบเนื่อง ดุลยภาพ ประสิทธิภาพ สวัสดิภาพ สันติ
ภราดรภาพ การพัฒนาสมรรถภาพและความมัน่ คงของรัฐ การเมืองการปกครองและ
ระบบกฎหมายภายใน ความเป็นเอกราชอธิปไตยของรัฐภายนอก การเป็นกระจก
สะท้อนการเมืองการปกครองและเป็นกลไกก�ำกับควบคุมการเมืองการปกครอง
4
รวมทั้งการธ�ำรงความมั่นคงทางนิติธรรมของประเทศ การปกป้อง คุ้มครอง รักษา 7
และเยียวยาสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชน และการสร้างความเจริญ
วัฒนาถาวรของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(7) รัฐ ธรรมนู ญ ท� ำ งานอย่ า งไร รั ฐ ธรรมนู ญ ท� ำ งานผ่ า นทางกลไก
การเมืองการปกครองทีค่ รอบคลุมทัง้ กลไกด้านการใช้อำ� นาจ กลไกด้านการควบคุม
ตรวจสอบอ�ำนาจ และกลไกด้านการพิทกั ษ์รกั ษาสิทธิเสรีภาพร่วมอยูใ่ นกระบวนการ
ก� ำ กั บ ความเป็ น ไปตามรัฐธรรมนูญ และความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ ตลอดทั้ง
กระบวนการทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการแข่งขันทาง
อ�ำนาจ การได้อำ� นาจ ความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ การใช้อำ� นาจ การสืบทอดอ�ำนาจ
การเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจและการส่งมอบอ�ำนาจให้เป็นไปตามแบบแผนที่เป็นวิถี
ครรลองของรัฐธรรมนูญและกลไกกฎหมายทางศาลและทางองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยการด�ำเนินกระบวนการบังคับทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจ การด�ำรงรักษาสถานะอ�ำนาจ
และการพ้นจากอ�ำนาจ ให้เป็นไปตามกระบวนวิธีปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
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พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อยุติในปัญหาข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญตามวิธีพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรศาลรัฐธรรมนูญ
(8) รัฐธรรมนูญขับเคลื่อนด้วยอะไร รัฐธรรมนูญขับเคลือ
่ นการท�ำงาน
ด้วยพลังจากอิทธิพล ผลประโยชน์และความเรียกร้องต้องการของกลุ่มอ�ำนาจ
และชนชั้นทางการเมือง พลังจากเหตุผลของปัจเจกชน คุณธรรมของสังคมและ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม พลังจากแรงจูงใจใฝ่อดุ มการณ์ ใฝ่อำ� นาจและใฝ่ผลประโยชน์
ของประชาชน กลุ่มและองค์กรสถาบันทางการเมือง และพลังจากเจตจ�ำนงและ
อาณัติทางการเมือง ประชามติและมติมหาชนของพลเมือง
(9) รัฐ ธรรมนู ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอะไรต่ อ ประเทศชาติ บ้ า นเมื อ งและ

ประชาชน
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รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลในการก�ำหนดรูปแบบ บทบาทสถานะหน้าที่
ของรัฐ ระเบียบแบบแผนและความชอบธรรมทางอ�ำนาจของรัฐ ระบบ กระบวนการ
องค์กรสถาบัน และกลไกทางการเมืองการปกครอง ผู้ปกครอง ระบบกฎหมาย
หลักประกันสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนผู้รับการปกครองด้วย

2 ลักษณะส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
4
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกีย
่ วกับรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเป็นการก�ำหนด

สถานะของรัฐหรือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง องค์กร
และการใช้อำ� นาจทางการเมืองในรัฐ สถาบันของผู้ปกครอง กลไกหลักๆ ของการ
ปกครอง ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของผู้อยู่ใต้ปกครอง รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มี
อ�ำนาจบังคับสูงกว่ากฎหมายอืน่ ๆ การแสดงถึงลักษณะทีส่ งู กว่าของรัฐธรรมนูญนัน้ ๆ
ได้มีการใช้ค�ำเรียกต่างๆ เช่น “Supreme Law” หรือ “Fundamental Law” ซึ่ง
มีความหมายอย่างเดียวกัน
รัฐธรรมนูญในความหมายตามรูปแบบหรือตามองค์กร รัฐธรรมนูญ คือ ตัวบท
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรซึ่งมีชื่อว่า รัฐธรรมนูญ และอยู่ภายใต้กระบวนการ
4

โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมซึง่ คัดและดัดแปลงจาก ชาญชัย แสวงศักดิ,์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ. (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559), หน้า 64 - 86.

5 รัฐธรรมนูญ (Constitution)

พิ เ ศษในการอนุ มั ติ แ ละในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นในความหมายตามเนื้ อ หา
รัฐธรรมนูญ คือ กฎเกณฑ์ทั้งหมดไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปแบบอย่างไรที่เกี่ยวกับ
การใช้อำ� นาจทางการเมืองในรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ลายลักษณ์อักษรหรือจารีต
ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ แนวค�ำวินิจฉัยของศาล ข้อบังคับของสภา ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
ความหมายตามเนื้อหาของรัฐธรรมนูญค่อนข้างกว้างและไม่ค่อยชัดเจน
โดยหมายความถึงเรื่องต่างๆ ที่แตกต่างหลากหลายออกไปมาก เช่น สถานะของ
พรรคการเมือง กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายรัฐสภา ระบบเสรีภาพสาธารณะ และ
เรื่องอื่นๆ ในทางปฏิบัติ รัฐสมัยใหม่มักจะอ้างถึงรัฐธรรมนูญในความหมายตามรูป
แบบซึง่ มีความชัดเจนมากกว่า แต่ในบางกรณี ก็มคี วามจ�ำเป็นต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญ
ในความหมายตามเนือ้ หาเพือ่ อธิบายความหลากหลายของเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญต่างๆ
ในทางปฏิบตั ริ ฐั ธรรมนูญตามความหมายตามรูปแบบไม่อาจระบุกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันของผู้ปกครองได้ทั้งหมด เนื่องจากจะท�ำให้
4
รัฐธรรมนูญมีเนื้อหามากเกินไป ด้วยเหตุนี้บทบัญญัติที่มีเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจึง 9
ถูกน�ำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายลูก รัฐธรรมนูญในความหมายตามรูปแบบมีองค์ประกอบส�ำคัญในส่วนที่
เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานทั้งหมดที่ใช้เป็นฐานในการจัดองค์กรของสถาบันและในการ
ปฏิบัติงานของระบบการเมือง
ส�ำหรับรัฐธรรมนูญทางการเมืองและรัฐธรรมนูญทางสังคมนัน้ ตามค�ำนิยาม
รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญทางการเมืองเสียก่อน เพราะรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดการจัดองค์กรของสถาบันของผูป้ กครอง ซึง่ ในสมัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ
คลาสสิก รัฐธรรมนูญหมายถึงรัฐธรรมนูญทางการเมือง ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญ
ก็เป็นการสะท้อนถึงโครงการของสังคมซึ่งปรากฏจากอารัมภบทหรือปฏิญญา
สิทธิมนุษยชน จึงมีการกล่าวถึงรัฐธรรมนูญทางสังคมเพื่อหมายถึงแง่มุมทาง
สังคมวิทยาและอุดมการณ์ที่รัฐธรรมนูญทางการเมืองต้องการจะให้เกิดขึ้น
2.2 รูปแบบของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร รัฐธรรมนูญลายลักษณ์
อักษรนิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ การเป็น
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กระบวนการทีร่ บั รองเสถียรภาพและความมัน่ คงของสถาบันทางการเมือง การให้ความ
ชัดเจนและความแน่นอนท�ำให้ทราบและเข้าใจกฎเกณฑ์ทางการเมืองได้อย่างชัดเจน
การเป็นกระบวนการที่รับรองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่มีศักดิ์
เหนือกว่ากฎหมายระดับอืน่ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลที่
ส�ำคัญตามมา 2 ประการ ผลประการแรก คือ มีการแยกแยะระหว่างองค์กรผู้ทรง
ไว้ซึ่งอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญกับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยที่
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรถือก�ำเนิดจากองค์กรผู้ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดว่าจะให้มีองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญองค์กรใด
บ้าง (เช่น ประธานาธิบดี คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ศาล) และจะให้
องค์กรดังกล่าวมีภารกิจใดบ้าง องค์กรผู้ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
นั้นยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (ก) องค์กรผู้ทรงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญตัง้ แต่แรก ซึง่ หมายถึงองค์กรผูท้ รงไว้ซงึ่ อ�ำนาจในการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญ
ขึน้ เป็นครัง้ แรก ในรัฐนัน้ ยังไม่เคยมีรฐั ธรรมนูญมาก่อน หรือองค์กรผูท้ รงไว้ซงึ่ อ�ำนาจ
50 ในการให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ขนึ้ แทนทีร่ ฐั ธรรมนูญฉบับเดิม องค์กรผูท้ รงอ�ำนาจ
เช่นว่านีอ้ าจเป็นประชาชนโดยใช้อำ� นาจผ่านทางการลงประชามติ หรือองค์กรเฉพาะกิจ
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ คือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ข) องค์กรผู้ทรงไว้ซึ่ง
อ�ำนาจในการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีย่ งั มีผลใช้บงั คับอยู่ ซึง่ จะมีการบัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับนัน้ ว่า การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะต้องกระท�ำตามกระบวนการ
ที่ก�ำหนดไว้เป็นพิเศษ และหรือโดยองค์กรที่ก�ำหนดไว้เป็นกรณีพิเศษ จะเห็นได้ว่า
ลักษณะเฉพาะและเป็นทางการของการใช้อ�ำนาจข้างต้นนี้ เป็นการยืนยันฐานะ
ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ผลประการที่สอง คือ การก�ำหนดให้มี
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ในเมือ่ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นจึงต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและต้องมีการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเพือ่ ให้มกี ารเพิกถอนหรือไม่บงั คับใช้
กฎหมายทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเป็นกระบวนการทีส่ ร้าง
หลักประกันเพือ่ มิให้มกี ารใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ แนวความคิดหลักของนักกฎหมาย
มหาชนในศตวรรษที่ 18 ถือว่ารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรเป็นวิธกี ารท�ำให้สญ
ั ญา

5 รัฐธรรมนูญ (Constitution)

ประชาคมระหว่าง “ผู้ปกครอง” และ “ผู้อยู่ใต้ปกครอง” ได้รับการรับรองไว้อย่าง
เป็นทางการ การก�ำหนดสิทธิและหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ายเพือ่ ท�ำให้การบิดเบือนอ�ำนาจ
อาจถูกตรวจสอบและถูกโต้แย้งโดยง่าย รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อกั ษรจึงมิได้เป็นแต่
เพียงกระบวนการในการจัดองค์กรของผูท้ รงอ�ำนาจทางการเมืองเท่านัน้ แต่ยงั เป็น
กระบวนการในการจ�ำกัดการใช้อ�ำนาจทางการเมืองอีกด้วย
แนวความคิ ด เช่ น ว่ า นี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารให้ เ นื้ อ หาทางการเมื อ งแก่ ค� ำ ว่ า
“รัฐธรรมนูญ” และค�ำว่า “ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” ในแง่ของกฎหมายนั้น
รัฐธรรมนูญเป็นกลางทางการเมือง กล่าวคือ รัฐธรรมนูญอาจจะบัญญัตใิ ห้มรี ะบอบ
การปกครองแบบเสรีนิยม หรือระบอบการปกครองแบบอ�ำนาจนิยม หรือแบบ
เผด็จการก็ได้ แต่ในแง่ของการเมืองนั้น เมื่อมีการกล่าวถึง “ระบอบการปกครอง
ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” จะมีการสื่อความหมายว่าเป็นระบอบการปกครองแบบ
เสรีนิยมที่รัฐยอมรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีการจ�ำกัดอ�ำนาจของ
“ผู้ปกครอง” การให้ความหมายทางการเมืองแก่คำ� ว่า “ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ”
ในปัจจุบันถูกใช้ในการแบ่งแยกระหว่างประเทศ “ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม 51
มาร์กซิสต์” กับ “ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม” ซึ่งต่างก็มีรัฐธรรมนูญด้วยกัน

3 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆ ไม่ว่าจะมีเนื้อหาสั้นหรือยาว มีเนื้อหาในส่วนที่
เป็นแกนหลักเหมือนกันอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญกับส่วน
ที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน
3.1 กฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญทีส
่ ำ
� คัญ 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ส่วนที่
เป็นเนือ้ หาของกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญทีส่ ำ� คัญ 3 ส่วน ได้แก่ (ก) บทเฉพาะกาล
รัฐเกิดใหม่ที่เพิ่งได้รับเอกราชหรือเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใหม่
ในระยะเริ่มแรก จ�ำเป็นต้องให้เวลาในการก่อตั้งสถาบันและกลไกต่างๆ จึงต้องมี
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติให้มีกลไกหรือสถาบันพิเศษต่างๆ ขึ้น
เป็นการชัว่ คราวไปพลางก่อน แต่ตอ่ มากลับมีการน�ำไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ โดยขยาย
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ระยะเวลาของการใช้บทเฉพาะกาลไปเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องน�ำบทบัญญัติ
หลักของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นบทถาวรมาบังคับใช้ (ข) กฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การก�ำหนดโครงสร้างทางการปกครองของรัฐในรัฐธรรมนูญอาจมีกฎเกณฑ์ที่ไม่
เกี่ยวกับการก�ำหนดโครงสร้างทางการปกครองของรัฐอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นเพราะ
การร่างรัฐธรรมนูญโดยมิได้ค�ำนึงถึงหลักการที่ว่าด้วยเนื้อหาของกฎเกณฑ์ทาง
รัฐธรรมนูญเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องการก�ำหนดโครงสร้างทางการปกครองของรัฐ
เท่านั้น หรืออาจจะเป็นเพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะให้มีกฎเกณฑ์
ในเรื่องอื่นที่มีความส�ำคัญเป็นพิเศษโดยการน�ำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้
กฎเกณฑ์ดงั กล่าวมีฐานะเป็นกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญด้วย และ (ค) กฎเกณฑ์เกีย่ วกับ
การก�ำหนดโครงสร้างทางการปกครองของรัฐ กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกฎเกณฑ์ที่
ส�ำคัญที่สุดเพราะเป็นกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดสถานะของรัฐ สถาบันทางการเมืองและ
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กระบวนการเกี่ยวกับการเข้าสู่อ�ำนาจของผู้ปกครอง อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
กับผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง เนือ้ หาสาระของรัฐธรรมนูญในส่วนนีจ้ งึ ถือว่ามีความส�ำคัญมาก
(2) ส่วนที่เป็นนัยทางการเมืองของกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญที่ตรา
ขึ้นเพื่อสนองข้อเรียกร้องทางอุดมการณ์มักจะสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม หลักการทางการเมืองทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมักจะใช้
ถ้อยค�ำกว้างๆ และกล่าวถึงอนาคต โดยมักจะมีลกั ษณะเป็นการประกาศเจตนารมณ์
มากกว่าการก�ำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การยืนยันถึงอุดมการณ์
ไว้ในรัฐธรรมนูญอาจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมืองก็ได้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ในการจ�ำแนกประเภททางการเมืองของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันอาจแยกได้เป็น 3
ประเภท คือ (1) รัฐธรรมนูญที่เป็นสัญญาประชาคมของระบอบเสรีประชาธิปไตย
ซึ่งได้รับการยอมรับในความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (2) รัฐธรรมนูญที่
เป็นแผนการท�ำงานของระบอบสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ และ (3) รัฐธรรมนูญที่
เป็นเพียงข้ออ้างของระบอบเผด็จการ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกฎหมายสูงสุด 53
ตามนัยเดียวกันกับรัฐธรรมนูญสัญญาประชาคมในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี
3.2 สิทธิพ้ ืนฐานของประชาชน นอกจากเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญแล้ว
ในรัฐธรรมนูญบางฉบับยังมีสทิ ธิพนื้ ฐานของประชาชนอยูด่ ว้ ย ซึง่ ท�ำให้รฐั ธรรมนูญ
นั้นเป็นรัฐธรรมนูญทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐเกิดใหม่ที่เพิ่งได้รับเอกราช
และมีการน�ำไปใช้ในระดับระหว่างประเทศอีกด้วย (1) เนื้อหาของกฎเกณฑ์ทาง
รัฐธรรมนูญ ปฏิญญาเป็นเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งหลักบางประการ
ในการด�ำเนินงานหรือในการด�ำรงตนโดยไม่มสี ภาพบังคับทางกฎหมาย ซึง่ แตกต่าง
จากอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาที่มีผลทางกฎหมาย การแยกปฏิญญาสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชนจากกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญก็เพราะว่าตามปกติประกาศดังกล่าว
มักจะไม่ถกู รวมอยูใ่ นรัฐธรรมนูญโดยอาจจะเป็นเพียงเอกสารพิเศษทีเ่ ป็นภาคผนวก
ของรัฐธรรมนูญหรือถูกใส่ไว้ในตอนต้นเป็นอารัมภบทของรัฐธรรมนูญก่อนถึง
บทบัญญัติในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาดังกล่าวจะระบุสิทธิที่ได้รับ
การยอมรับของปัจเจกชนและพลเมืองซึ่งถือเป็นสิทธิพื้นฐาน ปฏิญญาดังกล่าว
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จะก�ำหนดอาณาเขตที่สงวนไว้ให้แก่ปัจเจกชนที่รัฐจะก้าวล่วงเข้ามามิได้ (2) นัย
ทางการเมืองของกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสิทธิพื้นฐานของประชาชน
ที่อยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเพียงบทน�ำของรัฐธรรมนูญมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายหรือไม่ เพียงใด ปัจเจกชนซึง่ สิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองไว้ในอารัมภบทของ
รัฐธรรมนูญจะสามารถน�ำมาอ้างเป็นสิทธิเรียกร้องในการฟ้องคดีต่อศาลได้หรือไม่
(ก) ข้อถกเถียงทางทฤษฎีฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ในเมื่อปฏิญญามิได้รวมอยู่ใน
ตัวบทของรัฐธรรมนูญ จึงมิได้เป็นกฎเกณฑ์ทมี่ สี ภาพบังคับทางกฎหมาย แต่เป็นเพียง
แถลงการณ์ทมี่ ลี กั ษณะทางปรัชญา ปฏิญญาแถลงหลักทีร่ ฐั สภาและศาลจะต้องค�ำนึงถึง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ไม่มีผลผูกพันรัฐสภาและศาลแต่อย่างใดความเห็น
เช่นว่านีเ้ ป็นของนักปฏิวตั ฝิ รัง่ เศสและของนักวิชาการส่วนหนึง่ เช่น การเร่ เอดมาลแบร์
(Carre de Malberg) และริแปร์ (Ripert) แต่อกี ฝ่ายหนึง่ เช่น ดูกิต (Duguit) และ
เรอน่า กาปิต็อง (Rene Capitant) มีความเห็นในทางตรงกันข้ามว่าจะต้องยอมรับ
สภาพบังคับทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ปฏิญญาฯ ถ้ามิใช่สภาพบังคับ
54 ดังเช่นกฎหมายธรรมดา ก็จะต้องมีสภาพบังคับดังเช่นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ถ้าปฏิญญาไม่มีคุณค่าทางกฎหมายใดๆ เลย แล้วจะมาเขียนปฏิญญาไว้ทำ� ไม
นักวิชาการบางคนเสนอความเห็นว่า อารัมภบทของรัฐธรรมนูญมีสภาพ
บังคับดังเช่นรัฐธรรมนูญ ซึ่งตุลาการที่มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายจะต้องบังคับการให้มกี ารเคารพหลักการทีอ่ ยูใ่ นอารัมภบท
ด้วย (ข) ข้อยุติ ในการใช้อ�ำนาจอธิปไตยของตน เป็นหน้าที่ของรัฐแต่ละรัฐที่จะ
ก�ำหนดจุดยืนทางวิชาการของตน ซึ่งเมื่อได้ส�ำรวจรัฐธรรมนูญและแนวค�ำวินิจฉัย
ของศาลของรัฐต่างๆ แล้ว พอสรุปได้เป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก การน�ำเอาสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการรับรองไว้ในอารัมภบท ไปบัญญัติไว้ทั้งหมด
หรือบางส่วนในตัวบทของรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง สิทธิดังกล่าวจึงมีค่าบังคับทาง
รัฐธรรมนูญ ส่วนการให้หลักประกันการคุม้ ครองสิทธิดงั กล่าวเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
ศาลที่จะต้องคุ้มครองให้ แนวทางที่สอง คือ การตีความว่าสิทธิพื้นฐานที่กล่าวไว้ใน
อารัมภบทซึง่ มีความชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปบังคับได้โดยตรง (เช่น สิทธิทจี่ ะได้รบั
ค่าทดแทนทีเ่ ป็นธรรมเป็นการล่วงหน้าในกรณีทถี่ กู เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิ
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ที่จะได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม) ซึ่งมีค่าบังคับในระดับ
พระราชบัญญัติเป็นอย่างน้อย โดยให้มีค่าเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” แนวทางที่
สาม คือ การรับรองสภาพบังคับทางกฎหมายของอารัมภบทและของปฏิญญาสิทธิ
พืน้ ฐานของประชาชน โดยยอมรับว่าอารัมภบทได้กลายมาเป็นเอกสารทางกฎหมาย
มิใช่เป็นเพียงการประมวลหลักทีด่ งี ามเอาไว้เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่รฐั สภา และ
รัฐบาลเท่านัน้ (3) แนวโน้มการคุม้ ครองสิทธิพนื้ ฐานของประชาชน แนวโน้มแรก
คือการเพิ่มสิทธิและเสรีภาพจะควบคู่ไปกับการก�ำหนดหน้าที่และข้อจ�ำกัดการใช้
สิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยใช้ถอ้ ยค�ำกว้างๆ ทีเ่ ปิดช่องให้มกี ารตีความได้อย่างกว้างขวาง
แนวโน้มที่สอง คือการยอมรับค่าบังคับทางกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใด (ระดับ
พระราชบัญญัติหรือระดับรัฐธรรมนูญ) ให้แก่อารัมภบทและปฏิญญาฯ หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารดังกล่าว ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ในรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ
แนวโน้มนีท้ ำ� ให้ศาลซึง่ มีหน้าทีค่ มุ้ ครองสิทธิดงั กล่าวมีอำ� นาจในการใช้ดลุ พินจิ อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของปัจเจกชน
และของพลเมือง แนวโน้มทีส่ าม คือการรับประกันสิทธิแทนการแถลงไว้ในปฏิญญา 55
โดยการน�ำเอาสิทธิพ้ืนฐานมารวมไว้ในตัวบทของรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการมอบค่า
บังคับทางกฎหมายให้แก่สิทธิดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการควบคุมโดยศาลและมีการ
เขียนบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจน

4 การจัดให้มีรัฐธรรมนูญ
รัฐต่างๆ อาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญในห้วงเวลาใด โดยองค์กรใดและวิธีการ
ใดได้ ดังนี้คือ
4.1 ห้วงเวลาที่จัดให้มีรัฐธรรมนูญ ได้แก่ (ก) ในขณะที่มีการเกิดขึ้นของ
รัฐส�ำหรับรัฐเกิดใหม่ การมีรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนเอกสารแสดงสถานะของรัฐ
(ข) ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองภายในรัฐที่มีอยู่แล้ว
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองภายในรัฐที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากการใช้ความรุนแรง ไม่วา่ จะเป็นการปฏิวตั หิ รือรัฐประหาร
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หรือมีภยั คุกคามสถาบันทางการเมืองอย่างร้ายแรงจนเกิดภาวะสุญญากาศทางการ
เมือง เกิดการล้มล้างระบอบการปกครองเดิม จึงมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้บงั คับ
อยูเ่ ดิมแล้วจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ขนึ้ แทนที่ ซึง่ ต่างจากการเปลีย่ นแปลงรัฐบาล
ที่เกิดขึ้นได้ตามปกติภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ค)
ในขณะที่มีการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งของการสถาปนา
ระบอบคอมมิวนิสต์ในแนวความคิดแบบมาร์กซิสต์ การสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์
จะกระท�ำเป็นขัน้ เป็นตอนของการพัฒนาสังคม จะต้องมีการจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับ
ใหม่ขนึ้ ใช้บงั คับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึง่ ไม่สอดคล้องกับขัน้ ตอนของการพัฒนา
สังคมอีกต่อไปแล้ว
4.2 องค์กรที่มีอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญก็คือองค์กรที่ทรงไว้ซึ่ง
“อ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก” ในรัฐที่ยังไม่เคยมีรัฐธรรมนูญ
มาก่อน เช่น รัฐที่เกิดใหม่หลังจากที่ได้รับเอกราช หรือในรัฐที่เคยมีรัฐธรรมนูญ
มาก่อนแล้ว แต่มกี ารจัดให้มรี ฐั ธรรมนูญฉบับใหม่ขนึ้ ใช้บงั คับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม
56 ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมามีความหลากหลายขององค์กร อาทิเช่น (ก) ผู้ทรงอ�ำนาจ
ในรูปของบุคคลคนเดียวเป็นผู้ยกร่างและมอบรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน ไม่ว่า
จะเป็นประธานาธิบดีในระบอบการปกครองแบบเผด็จการ หรือกษัตริย์ในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือพระราชาธิบดีในระบอบราชาธิปไตยที่มีอ�ำนาจจ�ำกัด
ไม่ว่าจะโดยวิธีการมอบให้หรือพระราชทานแก่ประชาชน หรือโดยวิธีการท�ำข้อ
ตกลงระหว่างกษัตริย์กับประชาชน (ข) สภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็น
กรณีที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญมอบหมายให้สภา
ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งสมาชิกได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนเป็นผู้ท�ำหน้าที่จัดท�ำ
รัฐธรรมนูญ และ (ค) ผู้ทรงอ�ำนาจในรูปของประชาชนเป็นผู้ใช้อ�ำนาจดังกล่าวด้วย
ตนเองโดยตรงโดยวิธกี ารลงประชามติ เป็นกรณีทมี่ คี วามเป็นประชาธิปไตยมากและ
เป็นที่นิยมนับตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
4.3 โดยมีวิธีการในรูปแบบที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ (ก) การลง
ประชามติเป็นผลสืบเนื่องมาจากการริเริ่มของประชาชนเอง (ข) การลงประชามติ
ต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นโดยรัฐบาลหรือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
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ที่รัฐบาลแต่งตั้ง และ (ค) การลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นโดยสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรูปแบบนี้ได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากประชาชนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ในชั้นเลือกตั้งตัวแทนของตนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเมื่อยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ประชาชนก็ยังมีอ�ำนาจในการลงประชามติว่า
จะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างขึ้นมาหรือไม่ หากร่าง
แรกที่สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ำขึ้นไม่ผ่านการลงประชามติ จะต้องจัดท�ำร่างใหม่
ซึง่ ผ่านการลงประชามติในครัง้ ทีส่ อง รัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นผลของการแสดงเจตนารมณ์
ของประชาชนโดยอิสระเสรีเท่านัน้ จึงจะกล่าวได้วา่ เป็นสัญญาประชาคมโดยสภาพ
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงอาจมีชอ่ งว่างระหว่างความเป็นจริงกับทฤษฎี
ด�ำรงอยู่ เนื่องจากองค์กรที่เป็นผู้ทรงอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญก็คือองค์กร
ที่สามารถยึดครองอ�ำนาจทางการเมือง จึงมีอ�ำนาจที่จะน�ำเอาแนวความคิดทาง
การเมืองของตนมาใช้ในการปกครองประเทศ ถ้าจะกล่าวให้เป็นรูปธรรมก็คอื บุคคลใด
หรือองค์กรใดซึ่งทรงอ�ำนาจทางการเมืองย่อมเป็นผู้ทรงอ�ำนาจในการจัดให้มี
รัฐธรรมนูญนั่นเอง ดังนั้น ตามความเป็นจริง รัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นจากการที่ผู้ทรง 57
อ�ำนาจมอบรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน รัฐธรรมนูญมิได้เกิดจากสัญญาประชาคม
ตามอุดมคติอย่างแท้จริงเสมอไป แต่เพื่อให้รัฐธรรมนูญที่จัดท�ำขึ้นนั้นมีความเป็น
สถาบันทางการเมืองและสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองในขณะนั้น จึงมี
ความจ�ำเป็นอันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ทจี่ ะต้องท�ำให้ผอู้ ยูใ่ ต้การปกครองให้การยอมรับ
หรือสนับสนุนรัฐธรรมนูญที่จัดท�ำขึ้นนั้น ซึ่งเท่ากับเป็นสัญญาประชาคมโดยสภาพ
ทฤษฎีเกี่ยวกับอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก มีความส�ำคัญ
ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) เป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญอย่างยิ่งของ
อ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรก โดยที่ไม่มีตัวบทกฎหมายใดบังคับว่า
จะต้องมีการจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้น และผู้ทรงอ�ำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญนั้น
มีอ�ำนาจท�ำได้ทุกสิ่ง ดังนั้น ผู้ทรงอ�ำนาจนี้จึงไม่สามารถมอบอ�ำนาจนี้ให้แก่องค์กร
อื่นใดได้ และ (2) เป็นทฤษฎีที่มีความจ�ำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงที่มาและคุณค่า
ทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ
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5 การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5.1

การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
ดังนี้ (ก) รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายส�ำคัญที่สุดจ�ำเป็นต้องธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ โดยมีการสร้างมาตรการและกระบวนการทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได้ว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม นิติกรรมใดๆ ที่เกิดจากฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ดังนั้น รัฐธรรมนูญที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรจึงต้องมีกลไกในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายอืน่ ทีม่ ศี กั ดิต์ ำ�่ กว่ารัฐธรรมนูญ (ข) ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎและค�ำสั่งของฝ่ายบริหาร หรือของฝ่ายการปกครองนั้น
ทุกประเทศใช้ระบบเดียวกันหมดคือการฟ้องคดีตอ่ ศาล ซึง่ อาจจะเป็นศาลยุตธิ รรม
ถ้าเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือศาลปกครอง ถ้าเป็นคดีปกครองคู่ความสามารถ
หยิบยกขึน้ เป็นประเด็นข้อโต้แย้งว่ากฎหรือค�ำสัง่ ของฝ่ายปกครองทีเ่ กีย่ วข้องกับคดี
58 นัน้ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็ให้เป็นอ�ำนาจของศาลทีพ่ จิ ารณาคดีนนั้ ทีจ่ ะวินจิ ฉัยได้
ว่ากฎหรือค�ำสัง่ นัน้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ กรณีทมี่ กั จะมีขอ้ โต้แย้งอยูเ่ สมอคือ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เนื่องจากถือกันว่ากฎหมาย
นั้นเป็นการแสดงออกซึ่งเจตจ�ำนงของปวงชน จะให้มีการควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญได้อย่างไร แต่ในทางกลับกัน เมื่อยอมรับว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุด แล้วจะยอมรับให้ไม่มกี ลไกในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้อย่างไร
ดังนั้น จึงต้องเลือกระหว่างการยอมรับว่ากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญย่อมไม่มีผล
ใช้บังคับ หรือยอมรับว่ากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญยังมีผลใช้บังคับอยู่ได้ ซึ่งจะมี
ผลท�ำให้รัฐธรรมนูญสูญเสียฐานะความเป็นกฎหมายสูงสุดไปด้วยเหตุผลดังกล่าว
ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้เคยวินจิ ฉัยว่า บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีข่ ดั รัฐธรรมนูญ
ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ และจากแนวค�ำพิพากษาดังกล่าวจึงเกิดระบบการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยองค์กรศาลขึ้นในสหรัฐอเมริกา (ค)
เหตุที่การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมีผลกระทบทางการ
เมือง เนื่องจากการมอบอ�ำนาจให้แก่องค์กรใดที่จะวินิจฉัยได้ว่ากฎหมายใดขัดต่อ
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รัฐธรรมนูญหรือไม่ เท่ากับเป็นการมอบความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติ
งานของรัฐให้แก่องค์กรนัน้ จนองค์กรนัน้ อาจกลายเป็นองค์กรสูงสุดทีม่ ฐี านะเหนือ
กว่ารัฐสภาและรัฐบาล เพราะเป็นองค์กรเดียวที่มีอ�ำนาจผูกขาดในการตีความ
รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ในแต่ละรัฐจึงจัดการกับปัญหานี้ โดยในบางรัฐก็ไม่มีการ
ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายเลย ในบางรัฐก็มีการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอย่างจ�ำกัด ในบางรัฐก็มีระบบการควบคุมความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอย่างเต็มรูป
5.2 การควบคุ ม ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของกฎหมายโดยองค์ ก ร
ตุลาการ เป็นการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ
โดยองค์กรตุลาการ อันประกอบด้วยตุลาการอาชีพและมีการควบคุมได้ทั้งก่อน
และหลังการประกาศใช้กฎหมาย ทั้งนี้ องค์กรตุลาการซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายอาจเป็นรูปแบบของศาลธรรมดาหรือ
ศาลพิเศษก็ได้ ส�ำหรับ “ศาลพิเศษ” ในทีน่ มี้ คี วามหมายได้ 2 อย่าง คือ ศาลทีม่ อี ำ� นาจ
หน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยเฉพาะ และศาลสูงสุด 59
ในระบบศาลธรรมดาซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายร่วมอยู่ด้วย กล่าวคือ (ก) ระบบที่ให้ศาลสูงสุดในระบบศาลธรรมดาเป็น
ผู้ควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย (ข) ระบบที่ให้มีศาลซึ่งมีอ�ำนาจ
หน้าทีค่ วบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยเฉพาะ ระบบนีเ้ ป็นระบบ
ทีจ่ ดั ให้มศี าลรัฐธรรมนูญเป็นเอกเทศจากศาลอืน่ โดยให้มอี ำ� นาจควบคุมความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายโดยเฉพาะ นอกจากนีย้ งั มีปรากฏในรูปแบบอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
ศาลโดยรียกว่า “ตุลาการรัฐธรรมนูญ” แต่กไ็ ด้รบั การยอมรับว่ามีลกั ษณะเป็นองค์กร
ตุลาการ เช่น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส อยู่ในระบบนี้ด้วย ประเทศที่ใช้
ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมมาร์กซิสต์บางประเทศได้เปลีย่ นจากระบบสภา
เป็นผูค้ วบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายมาเป็นระบบนีด้ ว้ ย ในส่วนของ
รัฐแบบสหพันธ์จะมีเหตุผลด้านความจ�ำเป็นที่จะต้องมีศาลรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุม
การแบ่งเขตอ�ำนาจกันระหว่างสหพันธรัฐกับรัฐอีกทางหนึ่งด้วย  

6

พลเมือง
กับรัฐธรรมนูญ

1 พลเมืองกับการสรรหาแบบที่ดีของรัฐ
ในรัฐธรรมนูญ
1.1 แบบของรัฐที่ดีในอุดมคติ

เป็นแนวความคิดของนักคิดทางการ
เมืองในยุคกรีกโบราณ ซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับรัฐที่ดี ผู้ปกครองที่ดี และการปกครอง
ที่ดีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนส่วนใหญ่ของสังคม นักคิดทางการเมืองคน
ส�ำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ โสกราติส (Socrates) เพลโต (Plato) อริสโตเติ้ล (Aristotle)
โดยที่โสกราติสได้เสนอหลักการพื้นฐานของรัฐที่ดีว่า รัฐที่ดีที่สุดคือรัฐที่ท�ำให้คนมี
ความรูม้ ากทีส่ ดุ โดยคนทีม่ คี วามรูม้ ากควรทีจ่ ะเป็นผูป้ กครอง เพราะความรูน้ นั้ เป็น
คุณธรรม เนือ่ งจากความรูย้ งิ่ มีมากเท่าใดก็จะยิง่ ช่วยยับยัง้ ชัง่ ใจไม่ให้คนท�ำความชัว่
ได้ดีกว่าคนที่มีความรู้น้อยกว่า ดังนั้นความเจริญรุ่งเรืองของรัฐจึงขึ้นอยู่กับการให้
ความรูแ้ ก่ประชาชนซึง่ ถือเป็นหน้าทีข่ องรัฐในการทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ส�ำหรับเพลโต เสนอว่า
การพัฒนารัฐให้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของความเป็นรัฐที่สมบูรณ์ได้นั้น รัฐจะ
ต้องสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้แก่สังคมส่วนรวม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชน สร้างผู้ปกครองและข้าราชการที่มีคุณธรรม สร้างความรู้ความสามารถ
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ให้เกิดความช�ำนาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทีห่ ลากหลายครอบคลุมทัง้ ทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนทีท่ วั่ ถึงและเป็น
ธรรมแก่คนทุกกลุ่มตามสัดส่วนที่เหมาะสม รวมตลอดทั้งการอบรมกล่อมเกลา
เพื่อฝึกฝนจิตใจของคนให้ตั้งอยู่ในกรอบของความดีงามและมีส�ำนึกที่รับผิดชอบ
ต่อผลประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมด้วย ส่วนอริสโตเติ้ล เสนอว่า รัฐที่สามารถ
พัฒนาไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองได้ จะต้องเสริมสร้างสันติภาพและความสงบสุขให้แก่
สังคมส่วนรวม โดยการป้องกันมิให้เกิดสงคราม ป้องกันความเสื่อมโทรมของสังคม
โดยสร้างคุณธรรมให้พลเมืองได้ยึดถือเป็นแก่นสารของชีวิตแทนความฟุ้งเฟ้อ
สร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้แก่ประชาชนโดยสร้าง
ระบบการปกครองโดยกฎหมาย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนและการสร้างบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในรัฐ
จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างรัฐที่ดีและมีความ
สมบูรณ์ในอุดมคตินนั้ รัฐมีภาระหน้าทีท่ พี่ งึ จะต้องกระท�ำตามแนวนโยบายพืน้ ฐาน
62 ครอบคลุมทัง้ (1) ด้านการเมืองการปกครอง (2) การศึกษา (3) การป้องกันประเทศ
(4) การจัดท�ำบริการโครงสร้างพื้นฐาน (5) การอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรมศีลธรรม
(6) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค (7) การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
(8) การสร้างความยุติธรรม เป็นต้น
1.2 แบบของรัฐสัญญาประชาคม เป็นแนวความคิดทางการเมืองของ
นักคิดทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 - 18 ซึ่งเป็นช่วงการปฏิวัติ
ประชาธิปไตยในประเทศยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส
นักคิดทางการเมืองในกลุ่มนี้คือ Thomas Hobbes John Locke และ Jean
Jacques Rousseau ซึ่งกลุ่มนี้มีข้อเสนอความคิดที่สำ� คัญคือ รัฐถือก�ำเนิดมาจาก
การแสดงเจตจ�ำนงทั่วไปที่เป็นความยินยอมพร้อมใจกันของประชาชน (general
will) เพื่อต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากรัฐร่วมกัน รัฐมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองรักษา
ประโยชน์และการสร้างความสุขสมบูรณ์สูงสุด (felicity) ให้แก่ประชาชนทั่วไป รัฐ
พึงใช้อ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดทางการเมืองการปกครองของประชาชน
เพื่อการสนองตอบและรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
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จากข้อเสนอแนวความคิดทางการเมืองดังกล่าวในข้างต้น ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การก�ำเนิดของรัฐ เป้าหมายของรัฐ และการใช้อำ� นาจของรัฐนัน้ ได้นำ� ไปสูภ่ าระหน้าที่
ที่ส�ำคัญของรัฐในหลายประการด้วยกัน คือ (1) ภาระหน้าที่ในการสร้างเครื่องมือ
ทางการปกครอง อาทิเช่น การตรากฎหมาย การก�ำหนดนโยบาย การสร้างองค์กรและ
มาตรการทางการบริหาร (2) ภาระหน้าทีใ่ นการสร้างระบอบการปกครอง อาทิเช่น
การจัดระบบโครงสร้าง การแบ่งอ�ำนาจ การตรวจสอบถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างองค์กร
ที่ท�ำหน้าที่ตรากฎหมาย บังคับใช้กฎหมายและตีความกฎหมาย (3) ภาระหน้าที่
ในการสร้างกิจกรรมทางการปกครอง อาทิเช่น การให้การศึกษาแก่ประชาชน
การจัดหางาน การให้ความสมบูรณ์ทางวัตถุ การจัดสรรที่ดินท�ำกิน การปกป้อง
คุ้มครองประชาชน การส่งเสริมคุณธรรมของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โดยอิสระของประชาชน และการเคารพอ�ำนาจอธิปไตยของปวงชน และ (4) ภาระ
หน้าที่ในการก�ำหนดค่านิยมทางการปกครอง อาทิเช่น การสร้างความยุติธรรม
การสร้างความเสมอภาค การสร้างความมั่นคงปลอดภัย การสร้างความสงบสุข
6
เป็นระเบียบเรียบร้อย การสร้างสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สิน 3
การสร้างความเจริญรุง่ เรือง การลดช่องว่างทางฐานะและชนชัน้ และการสร้างฐานะ
อ�ำนาจของรัฐให้มีความมั่งคง
1.3 แบบของรัฐสหประโยชน์นย
ิ ม เป็นแนวความคิดทางการเมืองทีผ
่ สม
ผสานระหว่างลัทธิเสรีประชาธิปไตย (liberal democracy) สังคมนิยม (socialism)
และประโยชน์นยิ ม (utilitarianism) ซึง่ เกิดขึน้ ในยุโรปตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่
18 – 19 นักคิดทางการเมืองในกลุ่มนี้คือ Jeremy Bentham และ John Austin  
มีข้อเสนอความคิดที่ส�ำคัญคือ การใช้เครื่องมือทางกฎหมายของรัฐเพื่อสนับสนุน
การสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่คนจ�ำนวนมากทีส่ ดุ (the greatest utilities for the
greatest numbers) บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ เหตุผล ความเสมอภาคของ
ประชาชน โดยมุ่งยึดถือเอาผลประโยชน์สูงสุดของคนจ�ำนวนมากที่สุดเป็นที่ตั้ง
การเป็นแกนน�ำของรัฐในการก�ำหนดกฎหมาย นโยบายและแผนกลางเพื่อน�ำการ
สร้างประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคมร่วมกัน การเป็นตัวกลางของรัฐในการ
ป้องกันแก้ไขข้อพิพาทขัดแย้งทางผลประโยชน์และการสร้างดุลยภาพระหว่าง
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ผลประโยชน์สว่ นตัว (individual interests) ของประชาชนกับผลประโยชน์สว่ นรวม
(public interests) ของสังคมเพื่อจรรโลงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของ
รัฐและสวัสดิการของสังคมทั้งมวล
จากข้อเสนอแนวความคิดทางการเมืองดังกล่าวในข้างต้น ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้เครื่องมือทางกฎหมายของรัฐ การเป็นแกนน�ำของรัฐและการเป็นตัวกลาง
ของรัฐ ได้นำ� ไปสูก่ ารก�ำหนดภาระหน้าทีข่ องรัฐหลายประการ อาทิเช่น (1) การสร้าง
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ (2) การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์ (3)
การจัดท�ำสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นแก่การด�ำรงชีพ (4)
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้ประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อส่วนรวม
(5) การให้ความคุม้ ครองผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร คนชรา (6) การสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกฎหมาย นโยบาย (7) การสร้างสันติภาพและความสงบเรียบร้อย
ในการจัดระเบียบแบบแผนของรัฐและสังคม
1.4 แบบของรัฐประชาชาติ เป็นแนวความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับ
64 รัฐประชาชาติ (Nation State) ซึ่งเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีรากฐานมาจากลัทธิชาตินิยม
(Nationalism) ประชาชนในรัฐมีความภักดีและผูกพันกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม
สัญลักษณ์และรัฐบาลทีช่ นในชาติสว่ นใหญ่ให้การยอมรับและรัฐธรรมาภิบาล (Good
Governance) ซึ่งเป็นระบบการปกครองและการบริหารประเทศของรัฐที่เน้นการ
จัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่ให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักนิตธิ รรม หลักการมีสว่ นร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุม้ ค่าและ
หลักความรับผิดชอบ ซึง่ เป็นแนวความคิดทีม่ คี วามแพร่หลายในช่วงหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ทีม่ รี ฐั เอกราชเกิดขึน้ ใหม่จากการปลดแอกตนเองและได้รบั การปลดปล่อย
จากเจ้าอาณานิคมเดิม ด้วยแรงผลักดันของลัทธิชาตินิยมผสมกับความพยายามใน
การเร่งรัดสร้างรัฐและสร้างชาติใหม่ให้มีความเป็นปึกแผ่น มีเอกภาพ และสร้าง
ความภักดีของคนในชาติให้รวมศูนย์ความผูกพันสูงสุดอยู่ที่รัฐหรือสังคมส่วนรวม
เหนือกลุ่มฝักฝ่ายใดๆ รวมตลอดทั้งการเร่งรัดพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ส่งผลให้
รัฐพยายามเข้ามีบทบาทน�ำในฐานะของผู้พิทักษ์รักษาและคุ้มครองผลประโยชน์
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แห่งชาติและของประชาชนเสียเอง (guardian & guidance) จนท�ำให้รัฐมีฐานะ
พิเศษเยีย่ งปิตรุ ฐั หรือรัฐบิดร (Patriarchal State) ทีค่ อยตัดสินใจและก�ำหนดตนเอง
แทนประชาชน ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยปกป้องทัง้ ผลประโยชน์ทวั่ ไปของรัฐและผลประโยชน์
ทั่วไปของประชาชนทั้งภายในและภายนอกรัฐด้วย ทั้งนี้ เพื่อผลต่อเป้าหมายความ
ส�ำเร็จในการสร้างชาติและการยกฐานะของประเทศ ให้เป็นทีย่ อมรับและได้รบั การ
รับรองฐานะของความเป็นรัฐนานาชาติหรือรัฐอิสระในประชาคมการเมืองระหว่าง
ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว รัฐจึงผนวกเอาภารกิจส�ำคัญที่มี
ความจ�ำเป็นหลายๆ ด้านมาด�ำเนินการให้มีความครอบคลุมอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เพื่อให้ผลประโยชน์นั้นมีการกระจายตกทอดไปสู่เป้าหมายส�ำคัญทั้งของรัฐ
และของประชาชนอย่างเสมอภาคอย่างเป็นธรรมเป็นการทั่วไป และไม่เป็นการ
จ�ำกัดเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ตามอิทธิพลของกลุ่มอ�ำนาจหรือ
ฝักฝ่ายทางการเมืองเพียงบางกลุ่มหรือบางฝ่ายเท่านั้น เป้าหมายส�ำคัญของรัฐใน
6
การพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของรัฐจึงมุง่ ไปในสิง่ ทีเ่ รียกว่าประโยชน์สาธารณะของ 5
ประชาชนและชุมชนเป็นหลัก มิได้เจาะจงว่าเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มอ�ำนาจหรือ
กลุม่ ผลประโยชน์ใด ซึง่ มุง่ ไปทีผ่ ลประโยชน์ทวั่ ไปของพลเมืองซึง่ เป็นราษฎรของรัฐ
เป็นหลัก ไม่วา่ ราษฎรนัน้ จะมีฐานะทางชนชัน้ ใดหรือมีบทบาทในสังคมอย่างไร หากแต่
ความส�ำคัญนั้นอยู่ที่ความเท่าเทียมกันในฐานะเดียวคือความเป็นพลเมืองของรัฐ

2 พลเมืองกับการสรรหาแบบที่ดีของ
ระบบการคุ้มครองสนองตอบต่อสิทธิประโยชน์
ของประชาชนทางปฏิบัติท่เี ป็ นจริงในรัฐธรรมนูญ
2.1 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนโดยองค์กรนิติบัญญัติ

องค์กรนิติบัญญัติมีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยต้องค�ำนึงถึง
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนด้วย ดังนั้นหากตรา
กฎหมายที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพจะต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ I The Citizen and Constitution

ที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายไว้ด้วย และการจ�ำกัดสิทธิก็ต้องกระท�ำในกรอบที่
จ�ำกัดจะกระทบกระเทือนถึงสาระส�ำคัญแห่งสิทธิมิได้ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ต้องเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วน ต้องมีผลเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้
บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้
การบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเป็นไปตามหลักการความเสมอภาค
และหลักนิติธรรมด้วย อาจกล่าวได้ว่า สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญองค์กรนิติบัญญัติ ต้องผูกพันทั้งในเงื่อนไขของการก�ำหนดให้ฝ่าย
นิติบัญญัติกระท�ำการและไม่กระท�ำการในขณะเดียวกันด้วย
2.2 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนโดยองค์กรบริหาร

หลักการพืน้ ฐานของความผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนัน้ ต้อง
เป็นไปตามหลักการความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายผูใ้ ช้อำ� นาจปกครอง ซึง่ ประกอบด้วย
หลักย่อยสองหลัก คือ ประการแรก หลักเงื่อนไขของกฎหมาย โดยที่ฝ่ายผู้ใช้
อ�ำนาจปกครองจะมีอำ� นาจกระท�ำการอันใดอันหนึง่ ได้กต็ อ่ เมือ่ มีกฎหมายให้อำ� นาจ
66 หากไม่มกี ฎหมายให้อำ� นาจ ฝ่ายผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองกระท�ำการดังกล่าว การกระท�ำ
นัน้ ย่อมไม่ชอบด้วยหลักเงือ่ นไขของกฎหมาย ประการทีส่ อง หลักความมาก่อนของ
กฎหมาย ซึง่ เป็นหลักทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองต้องผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพ
กล่าวคือ ไม่ว่าการกระท�ำหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝ่ายผู้ใช้อำ� นาจปกครอง
จะขัดหรือแย้งกับกฎหมายทัง้ หลายทีม่ อี ยูไ่ ม่ได้ รวมทัง้ การออกกฎหมายล�ำดับรอง
ค�ำสั่งทางปกครอง ตลอดจนการกระท�ำของฝ่ายปกครองอื่นๆ ก็ตาม
2.3 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนโดยองค์กรตุลาการ

องค์กรตุลาการนัน้ มีความผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพอยูส่ องลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแรก องค์กรตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิง่ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทีจ่ ะต้อง
ตรวจสอบความผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพขององค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละองค์กรบริหาร
ว่าองค์กรเหล่านี้ได้ด�ำเนินการอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ ลักษณะ
ทีส่ อง องค์กรตุลาการเองก็ตอ้ งผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเช่นกัน กล่าวคือ
องค์กรตุลาการเองก็ไม่อาจที่จะละเมิดสิทธิและเสรีภาพในกรณีที่ศาลใช้อ�ำนาจ
มหาชนในการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ สิทธิและเสรีภาพที่มีความส�ำคัญต่อองค์กร
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ตุลาการเป็นพิเศษคือ สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ได้แก่
การบัญญัตริ บั รองว่า บุคคลจะต้องได้รบั โทษอาญา เว้นแต่จะได้กระท�ำการอันกฎหมาย
ได้บญ
ั ญัตเิ ป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีเหล่านีศ้ าลจะต้อง
ผูกพันต่อสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
นัน้ ศาลก็ตอ้ งวินจิ ฉัยให้สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพเช่นกัน การวินจิ ฉัยของศาล
ให้สอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได้น�ำมาใช้เฉพาะกับกรณีที่ศาลตรวจสอบ
การกระท�ำของรัฐเท่านั้น เช่น ในกรณีที่ศาลที่ใช้กฎหมายบังคับแก่คดีใด หากศาล
เห็นว่ากฎหมายฉบับนัน้ มีขอ้ ความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญให้ศาลส่งความเห็นนัน้
ให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา กรณีนี้ศาลย่อมมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบต่อไปว่า
กฎหมายฉบับนี้นอกจากจะขัดกับรัฐธรรมนูญในประเด็นนั้นๆ แล้ว บทบัญญัติแห่ง
กฎหมายนั้นๆ ขัดกับสิทธิและเสรีภาพหรือไม่ เพราะบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับ
สิทธิและเสรีภาพย่อมเป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเช่นกัน กล่าวโดยสรุป สิทธิ
และเสรีภาพเมื่อรัฐได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด
6
ของประเทศ สิทธิและเสรีภาพย่อมมีคณ
ุ ค่าสูงสุดอันมีผลผูกพันต่อการใช้อำ� นาจของ 7
องค์กรของรัฐ กล่าวคือ ในการใช้อ�ำนาจตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้อง
พิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตาม
ที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้หรือไม่ ซึ่งการตรากฎหมายต้องค�ำนึงถึงหลักการตรา
กฎหมายที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้

3 พลเมืองกับการสรรหาแบบที่ดีของรัฐธรรมนูญ
ตามมาตรฐานคุณค่าของความดีงามทางนิติธรรม
ความชอบธรรม และสัญญาประชาคม
โดยที่คุณค่าของความดีงามทางนิติธรรม ความชอบธรรมและสัญญา
ประชาคมเป็นคุณค่าเชิงปรัชญาการเมืองที่มุ่งแสวงหาสิ่งที่ก�ำหนดขึ้นมาจาก
มาตรฐานของความมีคุณค่าตามบรรทัดฐานทางคุณธรรมและศีลธรรมจรรยาเพื่อ
เป้าหมายอันพึงประสงค์ในระดับของจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุด เป็นสภาวะอุดมคติหรือ

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ I The Citizen and Constitution

เป็นอุดมสภาพซึง่ ตัง้ อยูบ่ นสิง่ ทีค่ วรจะเป็นมากกว่าสิง่ ทีน่ า่ จะเป็นหรือสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้
อาทิเช่น (1) ความดี (2) ความสุข (3) ความยุติธรรม ความชอบธรรม (4) ความมี
คุณธรรม (5) ศีลธรรม (6) จริยธรรม (7) ความสุขที่สมบูรณ์ (8) ประโยชน์สูงสุด
และประโยชน์ส่วนรวม (9) เสรีภาพ (10) ความเสมอภาค (11) เสถียรภาพ (12)
ความมีดุลยภาพ และความเป็นสายกลาง (13) มโนธรรมและความมีเหตุผล (14)
นิติธรรม (15) สัญญาประชาคม
เนือ่ งจากคุณค่าและความดีงามดังกล่าวเป็นคุณค่าเชิงปรัชญาการเมือง จึงมี
การน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางที่เกี่ยวข้องกับรัฐ ผู้ปกครอง
การเมืองการปกครองและโดยเฉพาะกับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
แม่บทในการจัดระบบการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของประเทศใน 4
ลักษณะส�ำคัญด้วยกัน คือ (1) การเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่าเกี่ยวกับเป้าหมาย
ของรัฐ ผูป้ กครอง ระบบการเมืองการปกครอง กฎหมายและรัฐธรรมนูญ (2) การเป็น
บรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐ ผู้ปกครอง ระบบการเมือง
68 การปกครอง กฎหมายและรัฐธรรมนูญ (3) การเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่าเกีย่ วกับ
อ�ำนาจรัฐและอ�ำนาจการเมืองการปกครอง (4) การเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่า
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสาธารณชนและประชาชนส่วนรวม
หลักนิติธรรม ความชอบธรรมและสัญญาประชาคม เป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานที่จ�ำเป็นของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากหลักนิติธรรม
ความชอบธรรมและสัญญาประชาคมนั้น เป็นคุณค่าของความดีงามของหลักการ
ปกครองที่มีสัมพันธภาพร่วมระหว่างสิทธิของประชาชนกับอ�ำนาจของผู้ปกครองมี
ดุลยภาพและส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกัน ผ่านทางประชาคมการเมืองที่มีความเป็นชุมชน
ทางกฎหมายและยอมรับการผูกพันกับสัญญาประชาคม เพื่อจัดระบบระเบียบ
อ�ำนาจให้อยู่ในครรลองของความมีสันติและความเป็นสายกลาง ไม่สุดขั้วสุดโต่ง
เป็นเครื่องน�ำทางให้สังคมมนุษย์หลุดพ้นจากการด�ำรงอยู่ในวังวนของสภาวะ
สงครามดังที่เคยยึดถือเอาหลักอ�ำนาจเป็นธรรมและกฎหมาย (Might is right)  
ไปเป็นการยึดถือหลักธรรมเป็นอ�ำนาจและกฎหมาย (Right is might) และเลือกที่
จะด�ำรงอยู่ในสภาวะสันติภราดรภาพแทน โดยที่ถ่ายโอนเอาอ�ำนาจโดยอ�ำเภอใจ
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รัฐธรรมนูญ

ตามมาตรฐานคุณค่าของ
ความดีงามทางนิติธรรม
ความชอบธรรม

และสัญญาประชาคม
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ที่อยู่กับตัวผู้ปกครองตามหลักปกครองโดยคน (Rule of men) ไปเป็นอ�ำนาจโดย
กฎหมายที่อยู่กับองค์กรสถาบันตามหลักปกครองโดยกฎหมาย (Rule of law)
เปลี่ยนคุณค่าใหม่ของอ�ำนาจการเมืองการปกครองจากฐานที่เป็นไปตามเหตุผลที่
เป็นอยูจ่ ริง ไปเป็นฐานทีเ่ ป็นไปตามคุณธรรมทีค่ วรจะเป็น อันน�ำไปสูก่ ารสถาปนารัฐ
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ผูป้ กครองและประชาชนพลเมืองทีต่ งั้ อยู่
บนพื้นฐานของหลักการปกครองโดยกฎหมายและจัดให้มีกฎหมายสูงสุดขึ้นมาใช้
แทนคนทีเ่ ป็นผูป้ กครองในรูปของกฎหมายรัฐธรรมนูญตามแนวทางนิตธิ รรม เพือ่ ยก
ระดับการยอมรับความชอบธรรมของอ�ำนาจการปกครองโดยกฎหมายตามครรลอง
ของกระบวนการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญด้วยวิถีทางของสัญญาประชาคม
ด้วยหลักการและเหตุผลในแนวคุณค่าของความดีงามตามหลักปรัชญา
การเมืองดังกล่าว รัฐธรรมนูญนอกจากควรมีฐานรากมาจากองค์ประกอบร่วม
ของหลักนิติธรรม หลักความชอบธรรมและหลักสัญญาประชาคมอยู่ในตัวเองแล้ว
รัฐธรรมนูญยังถูกน�ำไปใช้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความหมายและบทบาท
70 ส�ำคัญต่อการสร้างหลักนิติธรรม หลักความชอบธรรมและหลักสัญญาประชาคม
ให้แก่รัฐ ระบบการเมืองการปกครอง ผู้ปกครองและระบบกฎหมายในอีกทางหนึ่ง
ด้วย หรือกล่าวอีกนัยได้วา่ เมือ่ รัฐธรรมนูญทีด่ คี วรได้มาและด�ำรงอยูบ่ นฐานรากทีม่ ี
องค์ประกอบร่วมของหลักนิตธิ รรม หลักความชอบธรรมและหลักสัญญาประชาคม
ในล�ำดับแรกแล้ว ในล�ำดับถัดไปรัฐธรรมนูญนั้นก็พึงต้องมีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่งหลักนิติธรรม หลักความชอบธรรมและหลักสัญญาประชาคมนั้นไปจัดวางให้
เป็นกฎเกณฑ์รากฐานแก่รัฐ ระบบทางการเมืองการปกครองและระบบกฎหมาย
ต่อไปอีกชัน้ หนึง่ ด้วย ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ นอกจากวางกฎเกณฑ์ขนั้ พืน้ ฐานในโครงสร้าง
สถาบันหลัก เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐแบบเสรี การเมืองแบบประชาธิปไตย
การปกครองแบบโดยกฎหมาย สังคม-เศรษฐกิจแบบเสมอภาคเป็นธรรม และระบบ
กฎหมายแบบสัญญาประชาคมแล้ว ยังรวมไปถึงกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับอ�ำนาจการ
ปกครองและสิทธิประโยชน์ประชาชนในด้านต่างๆ หลายประการด้วยกัน อาทิเช่น
กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ เจกนิ ย ม การแบ่ ง แยกอ� ำ นาจ การจ� ำ กั ด อ� ำ นาจ
การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ความสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบ
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ด้วยรัฐธรรมนูญ ความเป็นอิสระเป็นกลางของศาล ความยุติธรรม ความชอบด้วย
ธรรมาภิบาล ความได้สดั ส่วน ความเป็นทัว่ ไปแน่นอนชัดเจนมัน่ คงและไม่ใช้เฉพาะ
คนเฉพาะกรณี และการบังคับย้อนหลังของกฎหมาย หลักประกันการคุ้มครอง
เยียวยาทางศาล หลักสันนิษฐานความผิด ความเสมอภาคทางกฎหมาย การช�ำระคดี
ความครัง้ เดียวในการกระท�ำความผิดครัง้ เดียว หลักไม่มกี ฎหมาย ไม่มคี วามผิด ไม่มี
โทษ การไม่กระท�ำอันเป็นอาชญากรรมเสียเองขององค์กรปราบปรามอาชญากรรม
หลักความยุติธรรมทางอาญา การไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ความมั่นคงแห่ง
สิทธิ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ความชอบด้วยกฎหมาย ความชอบด้วยกฎหมาย
ธรรมชาติ คุณธรรม ยุติธรรม และศีลธรรม เป็นต้น ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมทั้งใน
การน�ำไปใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่าเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวปฏิบัติทาง
การเมืองการปกครอง และระบบกฎหมาย รวมทัง้ การเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงคุณค่า
เกีย่ วกับอ�ำนาจรัฐ อ�ำนาจการเมืองการปกครอง และสิทธิประโยชน์ของสาธารณชน
และส่วนรวมอีกด้วย
รัฐธรรมนูญที่ดีมีหลักนิติธรรม ความชอบธรรมและสัญญาประชาคม 71
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแนวสายกลางตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา ซึง่ เป็นแนวทางทีม่ คี วาม
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยทีม่ แี นวครรลองหลักทางการเมืองใน
กระแสสายกลาง (Moderation) นัน้ ควรเป็นรัฐธรรมนูญทีม่ เี นือ้ หาสาระดีพอทีจ่ ะ
รักษาเสถียรภาพของรัฐและระบบการเมืองการปกครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนหมูม่ ากให้ดไี ด้ และมีความเป็นไปได้ในการน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลทีเ่ ป็นจริงได้ดว้ ย
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญควรมีส่วนผสมผสานที่ได้สัดส่วนระหว่างเนื้อหาที่ดีและการ
ปฏิบตั ไิ ด้ดพี ร้อมกันเหมือนสองด้านของเหรียญเดียวกัน หากรัฐธรรมนูญมีแต่ความ
เป็นเลิศทางด้านเนื้อหา แต่ปฏิบัติไม่ได้ ผลดีย่อมไม่เกิดแก่บ้านเมืองได้ และใน
ทางกลับกัน หากรัฐธรรมนูญนั้นมีความเป็นเลิศแต่เพียงทางปฏิบัติ แต่เนื้อหาไม่ดี
แม้จะปฏิบัติได้ดี ผลดีก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่ประการใด เป็นได้แต่เพียงรัฐธรรมนูญ
แต่ไม่ส่งประโยชน์ใดแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนได้เลย
หลักการใหญ่เกีย่ วกับหลักนิตธิ รรม ความชอบธรรมและสัญญาประชาคม
ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ฐานรากในองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญที่ปรากฏหลักฐานใน
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รูปแบบของข้อเสนอแนะ ค�ำสอนเชิงคุณค่าอันพึงประสงค์ของนักคิดนักปราชญ์
ทางการเมืองนัน้ ได้มอี ทิ ธิพลทางความคิดต่อการก�ำหนดให้ใช้เป็นกรอบบรรทัดฐาน
อ้างอิงในการแสวงหาเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติในการวางรากฐานเกี่ยวกับอ�ำนาจ
การเมืองการปกครอง และสิทธิประโยชน์ของสาธารณะและประชาชนส่วนรวม
ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบทีด่ ขี องรัฐธรรมนูญในหลาย
แง่มมุ ด้วยกัน อาทิเช่น (1) รัฐธรรมนูญแบบผสมระหว่างความพอดีและการควบคุม
ตนเอง จะช่วยสร้างเอกภาพและความกลมกลืนทีถ่ กู ต้องให้แก่ประชาคมการเมืองได้
(2) รัฐธรรมนูญใดที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ชอบ ซึ่งตัดสิน
ได้จากมาตรฐานความยุตธิ รรมอันสมบูรณ์ รัฐธรรมนูญใดทีค่ ำ� นึงถึงแต่ผลประโยชน์
ส่วนตัวของผู้ปกครอง เป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดหรือบิดเบือนจากรูปแบบที่ชอบ (3)
รูปแบบของรัฐที่ชอบ ไม่จ�ำต้องมีรัฐธรรมนูญแบบเดียวกันทั้งหมดตลอดไป (4)
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายรากฐานในการก�ำหนดการแบ่งสรรอ�ำนาจภายในรัฐรวม
ทั้งสิทธิและผลตอบแทน (5) แบบของรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของ
72 ราษฎรในรัฐนั้น (6) การแบ่งสรรทางรัฐธรรมนูญตรงกับองค์ประกอบของราษฎร
ได้ดีเพียงใด ก็จะสร้างความส�ำเร็จให้แก่รัฐได้ดีเพียงนั้น (7) รัฐธรรมนูญแบบผสม
จะช่วยให้เกิดความพอดีที่เกิดจากการถ่วงดุลระหว่างหลักคณาธิปไตยและหลัก
ประชาธิปไตย ซึ่งอ�ำนาจของคณาธิปไตยย่อมจะต้องถูกจ�ำกัดโดยการควบคุมของ
ประชาชน (8) รัฐธรรมนูญที่ชอบก็เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าผู้ปกครองท�ำการ
ปกครองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเลือกขึ้นโดยถือความสามารถเป็นเกณฑ์ (9)
รูปของรัฐธรรมนูญที่มีความน่าพึงปรารถนามากที่สุดตามล�ำดับสูงสุดไปสู่ล�ำดับ
ต�ำ่ สุด คือ ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย และประชาธิปไตยปานกลาง (หรือโพลิตี้)
เนื่องจากเป็นการปกครองที่ทรงคุณธรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(10) รูปของรัฐธรรมนูญที่บิดเบือน ไม่น่าพึงปรารถนามากที่สุด เลวที่สุด
ตามล�ำดับ เนื่องจากปกครองโดยเห็นแก่ตัว คือ ทรราชย์ทรชนาธิปไตย และฝูง
ชนบ้าคลั่งที่ปราศจากเหตุผล เนื่องจากเป็นการปกครองที่เห็นแก่ตัวปราศจาก
เหตุผลและคุณธรรม ไม่สนองต่อเป้าหมายของประโยชน์สว่ นรวม (11) รัฐธรรมนูญ
ทัง้ หลายแตกต่างกันไปตามลักษณะส่วนประกอบของโครงสร้างชนชัน้ ซึง่ ย่อมมีอยู่
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แตกต่างกันมาก (12) ฐานะของอ�ำนาจสูงสุดย่อมต้องมอบให้กบั กฎหมาย เพราะไม่มี
ชนชัน้ ใดมีสทิ ธิในอ�ำนาจสูงสุด ไม่วา่ ข้ออ้างของผูม้ ที รัพย์สนิ ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนน้อยหรือ
ข้อเรียกร้องของประชาชนทั่วไปที่มีอยู่จ�ำนวนมาก (13) รัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเพียง
กฎหมายรากฐานในการก�ำหนดลักษณะโครงสร้างการปกครองและจัดสรรอ�ำนาจทัง้
หลาย  หากยังแสดงถึงแนวด�ำเนินชีวิตของราษฎรด้วย (14) แนวทางที่รัฐธรรมนูญ
จะใช้ปฏิบัติกับแนวทางที่ใช้ปฏิบัติจริงนั้น อาจแตกต่างเป็นคนละเรื่องกัน (15)
รัฐธรรมนูญใดใกล้เคียงโพลิตี้ (Polity) หรือประชาธิปไตยแบบปานกลางเพียงใด  
ความยั่งยืนของรัฐธรรมนูญนั้นก็มีความแน่นอนขึ้นเพียงนั้น (16) รัฐธรรมนูญย่อม
ถูกท�ำลายแม้เพียงประชาชนใช้เสรีภาพในทางที่ผิดโดยการแสดงประโยชน์ส่วนตัว
จนก่อผลเสียแก่มหาชน (17) รูปของรัฐธรรมนูญในอุดมคติจะต้องแสดงถึงชีวิตที่ดี
ของบุคคล (18) กฎหมายจะดีตราบเท่าที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ (19) กฎหมายจะ
ได้รบั การเคารพยกย่อง เพราะสิง่ ทีก่ ฎหมายกระท�ำและการทีก่ ฎหมายมีจดุ ประสงค์
ทางสังคม ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นกฎหมาย
(20) กฎหมายของระบอบประชาธิปไตย ควรด�ำรงความเสมอภาคของ 73
ประชาชนไว้ (21) กฎหมายของรัฐบาลต้องมีขอบเขตชัดเจน สามารถควบคุมได้
ทั้งองค์กรของรัฐบาลและส่วนรวม องค์กรของรัฐเป็นเพียงตัวแทนของประชาชน
ในรัฐ เพื่อท�ำหน้าที่น�ำทางให้ประชาชน (22) สัญญาประชาคมที่มีความชอบธรรม
ย่อมเป็นพื้นฐานแห่งสิทธิพลเมืองและการสถาปนารัฐขึ้นมา (23) สัญญาประชาคม
เป็นเครื่องมือในการด�ำรงรักษาสิทธิเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์เอาไว้ (24)
สัญญาประชาคมเป็นสิ่งที่ยกเลิกได้และประชาชนมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสัญญานั้น
ได้ทุกเมื่อ (25) สัญญาประชาคมจะมีความหมายส�ำคัญ เมื่อทุกคนมีความผูกพัน
ต่อกัน (26) สัญญาประชาคมมีอยู่เพียงฉบับเดียว อ�ำนาจนิติบัญญัติเป็นอ�ำนาจ
สูงสุดในการออกกฎหมาย ส่วนฝ่ายบริหารเกิดขึ้นโดยกฎหมาย มีหน้าที่หลักใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่ใช่เป็นนายของประชาชนแต่เป็นเจ้าหน้าที่
ของประชาชนในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ส่วนรวม และสามารถถอดถอนได้ตาม
ความพอใจ ประชาชนจึงสามารถยกเลิกสัญญาประชาคมและถอดถอนรัฐบาล
ได้เสมอ (27) สัญญาทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยหนึง่ มีอำ� นาจสิทธิขาด และให้อกี ฝ่ายหนึง่ เชือ่ ฟังโดย
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ไม่มขี อ้ แม้ยอ่ มไม่เป็นธรรม (28) สัญญาประชาคมช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์เรือ่ ง
หลักประกันความปลอดภัย เสรีภาพและมีความมั่นคงมาก (29) สัญญาประชาคม
มีความสูงสุดที่รัฐบาลจะละเมิดมิได้ (30) การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญา
ประชาคมเป็นสิทธิทสี่ งวนไว้สำ� หรับประชาชน (31) สัญญาประชาคมเป็นเครือ่ งมือ
ของประชาชนในการเรียกร้องประโยชน์และได้รับหลักประกันด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและเสรีภาพจากรัฐ

4 พลเมืองกับการสรรหาแบบที่ดีของ
ความสัมพันธ์ต่างตอบแทนเชิ งปฏิฐานระหว่าง
การสร้างความเป็ นสถาบันของรัฐธรรมนูญ
กับการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับระบบการเมืองการปกครองไม่ต่าง
74 จากสุภาษิตที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เรียกว่า น�ำ้ พึ่งเรือ-เสือพึ่งป่า หรือค�ำว่า เสือพี
เพราะป่าปรก (ค�ำว่าเสือพีย่อมเข้าใจได้ว่าเสืออ้วนสมบูรณ์ ส่วนค�ำว่าป่าปรกย่อม
เข้าใจได้ว่าป่าที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้การป้องกันรักษา) ที่ต่างต้องตอบแทนความ
เอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลและเป็นกระจกส่องสะท้อนซึง่ กัน เริม่ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ รัฐธรรมนูญ
ที่ต้องผ่านกระบวนการทางสัญญาประชาคมที่มีระเบียบแบบแผนทางการเมือง
การปกครองในวิถีครรลองของกระบวนประชาธิปไตย มีสถานะทางการเมือง
การปกครองทีไ่ ด้รบั ความชอบธรรมและมีรปู แบบและเนือ้ หาทางการเมืองปกครอง
ที่ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยและนิ ติ ธ รรมรองรั บ ในขณะที่ รั ฐ ธรรมนู ญ เองก็ ต ้ อ งวาง
กฎเกณฑ์ที่เป็นการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งรากฐานของรัฐในแบบที่เป็นเสรีนิยม การเมือง
ในแบบทีเ่ ป็นประชาธิปไตย การปกครองในแบบทีเ่ ป็นนิตธิ รรมหรือการปกครองโดย
กฎหมาย และสังคม-เศรษฐกิจในแบบที่เป็นความเสมอภาค-เป็นธรรม ฯลฯ พร้อม
กันไปด้วย จึงเห็นได้ว่าทั้งการสร้างความเป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญและการสร้าง
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ต่างเป็นผลได้ที่ส่งประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเมือง
การปกครองของประเทศโดยรวมร่วมกัน ความสัมพันธ์ตา่ งตอบแทนในเชิงปฏิฐาน
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ระหว่างการสร้างความเป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาระบบการเมือง
การปกครองจึงมีนัยส�ำคัญต่อการเสริมแรงในการเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมซึ่งกันที่น�ำ
ไปสู่การสร้างแบบและทิศทางหลักของความส�ำเร็จทั้งในส่วนของการพัฒนาความ
เข้มแข็งของสังคม-รัฐ การสร้างความยั่งยืนของประชาธิปไตย และการสร้างความ
เป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญ
การสร้างความเป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญและการสร้างความยั่งยืนของ
ประชาธิปไตยจึงเป็นการสร้างแบบของความสัมพันธ์เชิงคู่ขนานทั้งในด้านของการ
สร้างความสามารถในการปกป้องตนเองได้ของรัฐธรรมนูญ และในด้านของการสร้าง
ความคุม้ กันทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาธิปไตยพร้อมกันไป โดยทีค่ ำ� นึงถึงความได้
ดุลและความยั่งยืนประกอบกันด้วย
การสร้างความสามารถในการปกป้องตนเองได้ของรัฐธรรมนูญ และการ
สร้างความคุม้ กันทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาธิปไตย ซึง่ เป็นการปฏิรปู เชิงบูรณาการ
ระหว่างการสร้างความยั่งยืนของประชาธิปไตย และการสร้างความเป็นสถาบัน
ของรัฐธรรมนูญนั้น นอกจากในส่วนของรัฐธรรมนูญและในส่วนของประชาธิปไตย 75
ต่างมีการตอบแทนและเกื้อกูลกันในทิศทางที่เป็นการเสริมแรงแก่กันแล้ว ในส่วน
ของบริบทอืน่ ไม่วา่ ในส่วนของรัฐ ระบบการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ
ต่างมีสว่ นในการปรับตัวในทิศทางทีส่ อดคล้องรับช่วงต่อกันไปในห่วงโซ่เดียวกันบน
ครรลองของการผสมผสานกันในสภาพทีม่ คี วามเป็นสายกลางทางการเมืองประกอบ
กันด้วย โดยเฉพาะทิศทางการปรับตัวทีม่ กี ารคลีค่ ลายขยายตัวไปสูภ่ าวะความโน้มเอียง
ที่มีความอ่อนตัวในทางที่เป็นการปรับไปสู่การเป็นรัฐประชาสังคมแบบสังคม-รัฐ
แทนการเป็นประชารัฐที่มีความขึงตึงแบบดั้งเดิม ประชาธิปไตยแบบผู้แทนแบบ
ดัง้ เดิมมีการปรับไปสูก่ ารเป็นประชาธิปไตยแบบส่วนร่วมหรือประชาธิปไตยแบบทาง
เลือก รัฐธรรมนูญทีเ่ น้นสารัตถะทางการเมือง-การปกครองแบบดัง้ เดิมมีการปรับไป
สู่การเป็นรัฐธรรมนูญที่มีสารัตถะทางสังคม-เศรษฐกิจ-ความเป็นธรรม-มนุษยชนทิศทางหลักของประเทศมากขึ้น รูปแบบรัฐบาลที่เน้นความสูงสุดของรัฐสภา
ตามแบบแผนดั้งเดิมปรับไปสู่การเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่เน้นความสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ การปกครองโดยสิทธิขาดของฝ่ายข้างมากปรับไปสูก่ ารเป็นการปกครอง
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โดยกฎหมาย ปรับจากระบบองค์กรรัฐบาลที่เข้มแข็งไปสู่ระบบการมีส่วนร่วมที่
เข้มแข็งของภาคพลเมือง การปรับจากการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคมแบบเสรีไปเป็น
รูปแบบผสมผสานที่ได้สัดส่วนและมีความสมดุลร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นนโยบาย,
กฎหมาย, พหุนิยม, ปฏิรูป, ธรรมาภิบาล, สวัสดิการ การปรับจากเป้าหมายการ
สร้างระบบสองพรรคไปสูร่ ะบบพรรคทางเลือกและพรรคของพลังเงียบของข้างมาก
ระเบียบอ�ำนาจแบบเข้มข้นขึงตึงทีเ่ น้นการบังคับ-ควบคุมปรับไปสูก่ ารเป็นระเบียบ
อ�ำนาจในสัดส่วนทีม่ คี วามยืดหยุน่ อ่อนตัว มีพลวัต โดยมุง่ เน้นการคุม้ ครอง-ผ่อนคลายผสมกลมกลืน-เกื้อกูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นต้น
การด�ำรงความมั่นคงทางนิติธรรม นับเป็นบทบาทส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ
ที่มีส่วนในการสร้างความคุ้มกันทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาธิปไตย โดยเฉพาะใน
รัฐเสรีที่มีการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งเปิดกว้างอย่างไร้ขอบเขตโดยขาดการ
ควบคุมของเครื่องมือทางอุดมการณ์ และมาตรการคุ้มกันที่เข้มแข็งเปิดช่องให้
มีการใช้สิทธิเสรีภาพซึ่งเน้นให้การคุ้มครองความเป็นปัจเจกชน-คน-พลเมือง76 มนุษยชนด้วยนั้น ในอีกด้านได้สร้างความเปราะบาง ความผุกร่อนและความ
ช�ำรุดทรุดโทรมยากต่อการปกป้องตนเองไว้ ได้น�ำไปสู่การถูกท�ำลายจนเสื่อมสลาย
ไปในทีส่ ดุ ได้เช่นกัน ดังเช่นทีเ่ คยเกิดขึน้ ในประสบการณ์ของประเทศเยอรมัน ในสมัย
ทีฮ่ ติ เลอร์ปกครองประเทศ ได้นำ� กระบวนการประชาธิปไตยไปสร้างเผด็จการฟาสซิตส์
ในรูปของลัทธินาซีอันเป็นลัทธิการเมืองตรงข้ามกับประชาธิปไตย ในระบอบ
ประชาธิปไตยการสร้างความคุ้มกันทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาธิปไตยนอกจาก
อาศั ย เครื่ อ งมื อ วั ฒ นธรรมการเมื อ งในรู ป แบบของการสร้ า งความคุ ้ ม กั น ด้ ว ย
มาตรการผลิตซ�้ำที่เน้นสร้างส�ำนึกทางอุดมการณ์ แล้วยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
อาศัยเครือ่ งมือทีเ่ ป็นมาตรการทางกฎหมายโดยรัฐธรรมนูญทัง้ ในองค์ประกอบด้าน
สัญญาประชาคม ความชอบธรรมและนิตธิ รรมร่วมกันด้วย ได้แก่ (1) การสร้างความ
คุม้ กันด้วยมาตรการถ่วงดุลทีไ่ ด้สดั ส่วนกันระหว่างการรับรองคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
เพื่อประกันกระบวนการประชาธิปไตยในขั้นพื้นฐานไว้ ควบคู่กันไปกับมาตรการ
ควบคุมและริบคืนสิทธิเสรีภาพในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นการท�ำลายล้าง
รัฐธรรมนูญ ระบบรัฐสภา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองควบคู่กันไปในอีก
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ทางหนึง่ ด้วย (2) การสร้างความคุม้ กันด้วยมาตรการทางนิตธิ รรม สร้างความสมดุล
ระหว่างการควบคุมอ�ำนาจให้ยอมตกอยูใ่ ต้กฎหมายและความรับผิดชอบของอ�ำนาจ
กับการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและเยียวยาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และ (3) การสร้าง
ความคุ้มกันด้วยมาตรการทางรัฐธรรมนูญ ทั้งหลักพิทักษ์รัฐธรรมนูญหลักรักษา
กฎเกณฑ์รากฐานอันเป็นนิรันดรของระบบการเมืองการปกครองประจ�ำชาติ เช่น
การเป็นรัฐเดียวแบบราชอาณาจักรและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น หลักคุณค่าของความเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
รัฐเสรีประชาธิปไตย หลักกฎหมายปฐมภูมขิ องรัฐธรรมนูญ และหลักความสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น
มาตรการคุ้มกันดังกล่าวมีส่วนช่วยทั้งการด�ำรง การบ�ำรุงและการรักษา
ความยั่งยืนของประชาธิปไตยทั้งในทางตรงและทางอ้อม ส่งผลให้ประชาธิปไตย
ได้รบั การเสริมพลังเพือ่ ทดแทนประชาธิปไตยทีถ่ กู ทอนพลังจากการใช้สทิ ธิเสรีภาพ
ที่มีผลต่อการท�ำลายประชาธิปไตยได้ รัฐธรรมนูญที่มีค่าต่อการเสริมแรงและการ
ตอบแทนซึง่ กันกับระบบการเมืองการปกครองของประเทศ จึงควรเป็นรัฐธรรมนูญ 77
ที่มีบทบาทในการส่งสมรรถนะและความสามารถในการคุ้มกันประชาธิปไตยอย่าง
เป็นองค์รวม ทั้งในส่วนที่เป็นการด�ำรงความมั่นคงทางนิติธรรม การรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการคุ้มครองเยียวยาสิทธิ
เสรีภาพประชาชนบนพื้นฐานของหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
การให้ความคุ้มกันทางรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกลไกเชิงภาระหน้าที่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ของรัฐธรรมนูญทีจ่ ะต้องสร้างผลสัมฤทธิใ์ นความส�ำเร็จลุลว่ งจากผลพวงของการใช้
รัฐธรรมนูญให้เกิดประสิทธิผล มีหลักประกันในทางปฏิบัติที่สามารถส่งคุณูปการ
ในการรักษาสภาพบังคับในความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญให้สามารถ
ส่งประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งต่อรัฐ-การเมือง-การปกครอง-ระบบ
กฎหมาย-สังคม-เศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ อย่างแท้จริงได้ด้วย รัฐธรรมนูญตามภาระ
หน้าทีด่ งั กล่าวจึงควรประกอบด้วยการเป็น (1) รัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมาย
การเมืองที่มีพื้นฐานทางนิติปรัชญาตามหลักการที่ธรรม เป็นอ�ำนาจและกฎหมาย
(Might is right) (2) รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นกฎหมายรักษาแบบแผนกติกาของ
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ระบบการเมืองไม่ให้ถกู ท�ำลายโดยฝ่ายข้างมากตามหลักการกระท�ำของฝ่ายข้างมาก
และกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับได้ตอ้ งมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (3) รัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่เป็นกฎหมายคุ้มครองสังคมทุกฝ่ายไม่เฉพาะแต่ฝ่ายข้างมาก (4) รัฐธรรมนูญใน
ฐานะที่เป็นกฎหมายท�ำหน้าที่ทางการเมืองทั้งการจ�ำกัดอ�ำนาจรัฐและสามารถให้
หลักประกันไม่ให้อ�ำนาจรัฐถูกละเมิดโดยกลไกทางการเมืองเสียเองด้วย อาทิเช่น
ปรากฏการณ์ของเผด็จการรัฐสภาและพรรคการเมืองที่ใช้สิทธิล้มล้างการปกครอง
หรือได้อ�ำนาจการปกครองนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญ (5) รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น
กฎหมายที่รวมปทัสถานในความเป็นการเมืองของพหุสังคม (6) รัฐธรรมนูญใน
ฐานะที่เป็นกฎหมายป้องกันรักษาหลักอันเป็นนิรันดรของกติกาสูงสุดแห่งรัฐใน
ฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์รากฐานปฐมภูมิของสังคม-การเมือง (7) รัฐธรรมนูญในฐานะ
ที่เป็นกฎหมายพิทักษ์รักษาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้อยู่ในวิถีครรลองของ
ความเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุด
แห่งรัฐ ไม่ให้เป็นไปตามกติกาแยกย่อยล�ำดับรองหรือนโยบายของกลุ่มอ�ำนาจทาง
78 การเมืองหรือองค์กรอ�ำนาจทางรัฐบาลซึ่งอยู่ใต้บังคับของรัฐธรรมนูญ แต่ขัดกับ
กฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญเสียเอง (8) รัฐธรรมนูญในฐานะทีเ่ ป็นกฎหมายในประชาคม
การเมืองซึง่ เป็นชุมชนทางกฎหมายทีผ่ กู พันกับสัญญาประชาคมด้วยนัน้ จ�ำเป็น
ต้องสร้างกลไกในการพิทกั ษ์ตนเองของรัฐธรรมนูญเพือ่ สร้างดุลยภาพ เสถียรภาพ
และประสิทธิภาพในระบบการปกครองโดยกฎหมาย ให้มกี ารด�ำรงความมัน่ คงทาง
นิติธรรมของประเทศด้วย

7

สรุป
และเสนอแนะ

ควรประกอบด้วย (1) การมี 79
ส�ำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะในกิจการบ้านเมือง (2) การมีฐาน
ความรูท้ างประชาธิปไตยและมีทกั ษะในการใช้ประชาธิปไตยโดยเฉพาะในแนวทาง
ของความเป็นสายกลางที่ยึดโยงกับแรงจูงใจใฝ่อุดมการณ์และประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชน (3) การมีความสามารถในการสร้างสัมฤทธิผลทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ (4) การมีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ของสาธารณะ
2. บทบาทของความเป็นพลเมืองดี ควรประกอบด้วย (1) บทบาท
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดท�ำและการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามหลักสัญญา
ประชาคม ความชอบธรรมและนิติธรรม ในรูปแบบของภาระในการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามสิทธิพื้นฐานทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (2) บทบาท
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการบังคับใช้รฐั ธรรมนูญให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญในรูปแบบของหน้าทีท่ ตี่ อ้ งเข้ามีสว่ นเกีย่ วพันกับการรักษาครรลอง
ของการพิทักษ์รักษาสิทธิประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนบังคับ
ใช้รัฐธรรมนูญ และ (3) บทบาทในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างสัมฤทธิผลของการใช้
1.

องค์ภาวะของความเป็นพลเมืองดี
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รัฐธรรมนูญในรูปแบบของพันธะทีเ่ ป็นส�ำนึกทีม่ คี วามผูกพันต่อประโยชน์สาธารณะ
จากผลพวงของการใช้รัฐธรรมนูญด้วย
3. รัฐธรรมนูญดี ควรประกอบด้วย (1) มีที่มาตามกระบวนการเมืองที่
ยึดโยงกับหลักสัญญาประชาคม (2) มีสถานะทางการเมืองทีม่ คี วามชอบธรรมทัว่ ไป
(3) มีรูปแบบและเนื้อหาตามหลักนิติธรรมที่ครอบคลุมทั้งหลักประชาธิปไตยและ
หลักการปกครองโดยกฎหมาย (4) มีสัมพันธภาพต่างตอบแทนเชิงปฏิฐานกับการ
พัฒนาระบบการเมืองการปกครองของประเทศในทิศทางที่มีการเสริมแรงเป็น
อุปกรณ์เกือ้ หนุนซึง่ กันในเป้าหมายทีเ่ ป็นการสร้างความเป็นสถาบันของรัฐธรรมนูญ
และการสร้างความยัง่ ยืนของประชาธิปไตยโดยการสร้างแบบของความสัมพันธ์เชิง
คูข่ นานทัง้ ในด้านของการสร้างความสามารถในการปกป้องตนเองได้ของรัฐธรรมนูญ
และในด้านของการสร้างความคุม้ กันทางรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาธิปไตยพร้อมกันไป
โดยทีค่ ำ� นึงถึงความได้ดลุ และความยัง่ ยืนประกอบกันด้วย (โปรดดูแผนภาพ พลเมือง
กับรัฐธรรมนูญ)

แผนภาพพลเมืองกับรัฐธรรมนูญ
การบรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนา
หลักประชาธิปไตย
• สรางความมั่นคงทาง
นิติธรรมของประเทศ
• การรักษาความยั่งยืน
และการปกปองตนเอง
ไดของประชาธิปไตย
• การปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน
• การรักษาผลประโยชน
ของชาติ
• การสรางสัมฤทธิผลทาง
การเมืองในภาคปฏิบัติ

ด้านการพัฒนา
ระบบการเมือง

พลเมืองมีสถานะเป็ น
กําลังหลักผลักดัน
กลไกรัฐ-การเมือง

พลเมืองดี

บทบาทความเป็ น
พลเมืองดี
• มีสวนรวมในการไดมา
ซึ่งรัฐธรรมนูญ
• มีสวนเกี่ยวพันในการใช
รัฐธรรมนูญ
• มีสวนผูกพันในการสราง
ผลสัมฤทธิ์ของการใช
รัฐธรรมนูญ

การบรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย
• การสรางวิถีครรลองความ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ของระบบการเมือง
• การบังคับใชรัฐธรรมนูญ
มีระบบควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญที่มี
ประสิทธิภาพ
• การพิทักษรักษาตนเอง
ของรัฐธรรมนูญที่มี
ประสิทธิผล

การส่งผลพลังในการขับเคลื่อนสังคม-รัฐ

ด้านการพัฒนา
ความเป็ นสถาบัน
ของรัฐธรรมนูญ
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รัฐธรรมนูญมีสถานะ
เป็ นปทัสถานหลัก
ของบ้านเมืองใน
การสร้างกฎเกณฑ์
รากฐานให้ระบบ
การเมืองและระบบกฎหมาย

การเป็ นอุ ปกรณ์เสริมแรงต่างตอบแทนซึ่ งกัน

องค์ประกอบ
• มีสํานึกสาธารณะ
• มีความรูและทักษะ
ความสามารถในการใช
และสรางประชาธิปไตย
แนวสายกลาง
• มีความรับผิดชอบตอ
ประโยชนของสาธารณะ

บทบาทการให้
ความคุ้มกันทาง
รัฐธรรมนูญ
• นิติธรรม
• ประชาธิปไตย
• สิทธิประโยชน
ประชาชน
• ผลประโยชนของชาติ

รัฐธรรมนูญดี

องค์ประกอบ
• มีที่มาตามหลักสัญญา
ประชาคม
• มีความชอบธรรม
ทางการเมือง
• มีรูปแบบและเนื้อหา
ทางนิติธรรม

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม
กวี อิศริวรรณ. 20 ความคิดทางการเมือง, (กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2530).
ชาญชั ย แสวงศั ก ดิ์ . กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แนวคิ ด และประสบการณ์ ข อง
ต่างประเทศ. (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559).
เชาวนะ ไตรมาศ. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. (กรุงเทพฯ : องค์กรค้าคุรุสภา,
2545).
เชาวนะ ไตรมาศ. “รัฐสัญญาประชาคมกับการปลุกกระแสส�ำนึกใหม่ของการเมืองภาค
ประชาชน” ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์การปฏิรูปการเมือง.
(กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2546).
เชาวนะ ไตรมาศ. “มิตปิ ระชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ : กรณีรฐั ธรรมนูญต่างประเทศกับ
รัฐธรรมนูญไทย” การเมืองในรัฐธรรมนูญ.  (กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบาย 83
ศึกษา, 2551).
เชาวนะ ไตรมาศ. “พัฒนาการใหม่ของประชาธิปไตยและนิตธิ รรมในระบบการเมือง
การปกครองไทย” เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรหลักนิตธิ รรมเพือ่
ประชาธิปไตย (ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563).
เชาวนะ ไตรมาศ. “นิติธรรมกับคุณค่าของความชอบธรรมและความดีงามของรัฐ
การเมือง การปกครอง กฎหมายและรัฐธรรมนูญ” 60 ปี อุดม รัฐอมฤต ชีวติ
และมิตรภาพบนเส้นทางวิชาการ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562).
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน. (กรุงเทพฯ : สถาบัน
นโยบายศึกษา, 2553).
บรรเจิด สิงคะเนติ. การใช้สทิ ธิทางศาลของบุคคลซึง่ ถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว.
(กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อบปี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด, 2551).
เลิศพร อุดมพงษ์, (2562) การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมือง. (www.kpi.ac.th).
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วรเดช จันทรศร, ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ. พ.ศ. 2539.
วิทยากร เชียงกูล, ปรัชญาการเมืองเศรษฐกิจสังคม. (กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548).
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ , รายงานการศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี. (หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 7,
2560).
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Institute of Public Policy Studies

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies-IPPS)
เป็นองค์กรอิสระที่ด�ำเนินงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา (Foundation for the Promotion of Public Policy Studies-FPPS) ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Foundation)
แห่งประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีนับแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ก�ำเนิด
สถาบันนโยบายศึกษาก่อก�ำเนิดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมี
จุดเริ่มต้นจากโครงการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ต่อมาสถาบันฯ ได้แยกตัวออกจากการบริหารงานของ 85
ส�ำนักเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์ฯ ภายใต้ชอื่ “โครงการศึกษาสาธารณะ”
โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นผู้อ�ำนวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
เป็นผูอ้ ำ� นวยการร่วม หลังจากนัน้ สถาบันฯ มี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต เป็นประธาน
และมีผู้บริหารร่วมสองคน คือ นางยศวดี บุณยเกียรติ และ นางทิพย์พาพร
ตันติสนุ ทร ปัจจุบนั สถาบันนโยบายศึกษามี รศ.ตระกูล มีชยั เป็นประธาน
นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร เป็นผู้อำ� นวยการ และ นายสมชาติ เจศรีชัย เป็น
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายแผนงาน

วัตถุประสงค์
สถาบั น นโยบายศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รเอกชนที่ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมโดย
ไม่มุ่งหวังผลก�ำไร มีวัตถุประสงค์ที่จะด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ โดยมีการท�ำกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจัย ผลิตสื่อ
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และสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจการเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตย
2. เพือ่ ให้การศึกษาและเผยแพร่ขา่ วสารกิจการนโยบายสาธารณะ และ
สนับสนุนการศึกษาทางการเมืองให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญต่อสังคมส่วนรวม
3. เพือ่ สร้างพลเมืองให้มคี วามสามารถทีจ่ ะใช้เสรีภาพบนพืน้ ฐาน ของ
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
4. เพื่อสนับสนุนการเสวนา สัมมนาและฝึกอบรม วิจัย ผลิตสิ่งพิมพ์
และสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมืองและการกระจาย
อ�ำนาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม

กิจกรรม
สถาบั น นโยบายศึ ก ษา มี ก ารด� ำ เนิ น งานในรู ป การจั ด กิ จ กรรม
4 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
แสดงความคิ ด เห็ น และถกเถี ย งระหว่ า งกลุ ่ ม ตั ว แทนต่ า งๆ ของสั ง คม
ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณะและรัฐบาล
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น เวที ใ นการน� ำ เสนอข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส� ำ คั ญ จากหน่ ว ยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ประชาชน เพื่ อ ท� ำหน้ า ที่ ใ นการให้
ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม
2. วิจัย โดยให้การสนับสนุนการศึกษาและวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อสาธารณชน ผลงานส�ำคัญๆ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การกระจาย
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อ�ำนาจการปกครองส่วนท้องถิน่ การปฏิรปู การเมือง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
ซึง่ ผลของงานวิจยั ดังกล่าวได้มสี ว่ นส�ำคัญยิง่ ในการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
ทางการเมืองของประเทศ
3. สิ่ ง พิ ม พ์ จั ด ท� ำ จดหมายข่ า วรายเดื อ นเป็ น ประจ� ำ ตั้ ง แต่
“ผู้แทนราษฎร” ในปี พ.ศ. 2529 ซึ่งในต้นปี พ.ศ. 2533 ได้เปลี่ยนเป็น
“จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง” และปัจจุบัน คือ จดหมายข่าว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�ำนาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ คือ
การติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของ
ประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ข้อมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี
4. สื่ อ การศึ ก ษา จั ด ท� ำ สื่ อ ในหลายรู ป แบบเพื่ อ เป็ น สื่ อ ให้ ค วามรู ้
ทางการเมืองแก่ประชาชนได้มากขึ้น อาทิ
87
ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เป็นการรวบรวมข้อมูลเสียง
ของบุคคลต่างๆ ในระดับผูต้ ดั สินนโยบายของประเทศ รวมทัง้ นักวิชาการ และ
นักธุรกิจ ในหัวข้อที่น่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง โดย
จัดท�ำเป็นซีดี ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงที่ได้รวบรวมจากรายการวิทยุของ
โครงการ “ศึกษานโยบายสาธารณะทางวิทยุ” ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียง อสมท. เอเอ็ม 1494 เป็นประจ�ำทุกวันเสาร์ ด�ำเนินรายการโดย
ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์
ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อตั้งห้องสมุดเสียง เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อไป
ปฏิ ทิ น ประวั ติ ศ าสตร์ ท างการเมื อ งและเกมการเมื อ ง เช่ น
เกมวงเวี ย นประชาธิ ป ไตย ไพ่ ก ารเมื อ ง ปฏิ ทิ น รั ฐ ธรรมนู ญ ไทย และ
เกมเลือกตั้ง เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่
เยาวชนและบุคคลทั่วไป
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เว็บไซต์ของสถาบันนโยบายศึกษา เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ http://www.fpps.or.th ซึ่งจะน�ำเสนอ:		 - จดหมายข่าวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�ำนาจ”
		 - บทความ
		 - หนังสือทางวิชาการ
		 - กิจกรรมของสถาบันฯ
		 - e-library โดยน�ำหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจได้หาความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

88

สถาบันนโยบายศึกษา

สิ่งพิมพ์สถาบันนโยบายศึกษา
Policies of Thai Political Parties in the 1995 General Election
(1995)
Kiratipong Naewmalee, Nattaya Kuanrak,
Prachak Kongkirati, Win Phromphaet
(Translated and edited by Santhad Atthaseree,
David Peters, Parichart Chotiya)
Thai Constitutions in Brief (1997)
		 Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
Ratha Vayagool
เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2) (2541)
ปาริชาต ศิวะรักษ์
กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม่ (2541)
เชาวนะ ไตรมาศ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส :
ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (2541)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ปฏิรูปประเทศไทย…จากวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541)
วุฒิพงษ์ เพรียบจริิยวัฒน์
มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล (2541)
มานิตย์ จุมปา
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ทฤษฎีใหม่ : มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541)
เชาวนะ ไตรมาศ
ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)
จรัส สุวรรณมาลา
Portfolio Government and Multiple Legislative Processes
ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมือง และการบริหารใหม่ (2542)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน (2542)
บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
90 การเลือกตั้งแบบใหม่ : ท�ำไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง (2542)
เชาวนะ ไตรมาศ
บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (2542)
		 เชาวนะ ไตรมาศ
องค์กรชี้ขาดอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543)
สนิท จรอนันต์
กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคม
การเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)
เชาวนะ ไตรมาศ
เลือกตั้งอย่างไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส (2543)
		 เชาวนะ ไตรมาศ

สถาบันนโยบายศึกษา

การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�ำหรับประชาชน (2545)
เชาวนะ ไตรมาศ
Thailand: State-Building, Democracy and Globalization (2002)
Chai-Anan Samudavanija
รัฐบาลท�ำงานอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2546)
สนิท จรอนันต์
นิติรัฐกับประชาสังคม (2546)
นันทวัฒน์ บรมานันท์
สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :
ความมั่นคงของรัฐกับความไม่มั่นคงของราษฎร (2546)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย : แนวโน้มของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กับอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
ถิรพัฒน์ วิลัยทอง, ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ
คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3, 2547)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การปฏิรูประบบราชการ : เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (2547)
สถาบันนโยบายศึกษา
ฅนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค (2547)
อภิญญา รัตนมงคลมาศ
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
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วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547)
วิชัย ตันศิริ
นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547)
เชาวนะ ไตรมาศ
…กว่าจะเป็นพลเมือง (2547)
สถาบันนโยบายศึกษา
คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2) (2548)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ความเข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548)
สนิท จรอนันต์
Thai Political Parties in the Age of Reform (2006)
Siripan Nogsuan Sawasdee
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บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549)
จรัล ดิษฐาอภิชัย
ข้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย (2550)
เชาวนะ ไตรมาศ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550)
เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550)
ณรงค์เดช สรุโฆษิต
วัฒนธรรมพลเมือง (2551)
		 วิชัย ตันศิริ
การจัดการศึกษาในท้องถิ่น (2551)
สนิท จรอนันต์

สถาบันนโยบายศึกษา

การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551)
เชาวนะ ไตรมาศ
รัฐ (2551)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
วิทยุชุมชน : กฎหมายและการพัฒนา (2552)
ธนาวัชณ์ แก้วพงศ์พันธุ์
ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ :
วิวัฒนาการของอ�ำนาจรัฐและอ�ำนาจการเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2554)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
รัฐกับสังคม :
ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม (พิมพ์ครั้งที่ 2, 2554)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
การชุมนุมสาธารณะ (2554)
โสพล จริงจิตร
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน :
เรียนให้เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน (2555)
ยศวดี บุณยเกียรติ
ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปีประชาธิปไตยไทย (2556)
เชาวนะ ไตรมาศ
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จาก 100 ปี ร.ศ. 130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (2556)
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
(Civic Education) (2557)
วิชัย ตันศิริ
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
Canan Atilgan
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557)
วิชัย ตันศิริ
กฎแห่งความช้า (2557)
ชัยอนันต์ สมุทวณิช
94 พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (2558)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4, 2558)
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
คุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง:
เรียนให้ “เพลิน” Learn ด้วย “นิทาน” (2558)
		 ยศวดี บุณยเกียรติ
ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ (2558)
สถาบันนโยบายศึกษา
การเมือง - การเลือกตั้งไทยและประเทศในอาเซียน (2559)
สมชาติ เจศรีชัย
ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (2560)
คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

สถาบันนโยบายศึกษา

การพัฒนาการเมืองที่ยั่งยืน (2560)
วิชัย ตันศิริ
การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำ� สู่สังคมธรรมาธิปไตย (2561)
วิชัย ตันศิริ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย (2563)
Personal Data Protection for Thai Society
นคร เสรีรักษ์
อนุสิษฐ คุณากร
คณาธิป ทองรวีวงศ์ ภัทระ ค�ำพิทักษ์
ชวน หวังสุนทรชัย
พลเมืองกับรัฐธรรมนญ (2563)
The Citizen and Constitution
เชาวนะ ไตรมาศ
สื่อสังคมกับประชาธิปไตย (2563)
Social Media and Democracy
ภัทระ ค�ำพิทักษ์
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สื่อความรู้ทางการเมือง
ของสถาบันนโยบายศึกษา
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วงเวียนประชาธิปไตย
แผนที่เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย
Road of Democracy Map
ไพ่การเมือง
เกมการเมือง (Political Monopoly)
เกมเลือกตั้ง
ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545
ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank)
การ์ตูนอนิเมชั่น “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
(Sustainable Development)
การ์ตูนอนิเมชั่น “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองส�ำหรับประเทศไทย”
(Civic Education : A Thai Model)
สนใจกรุณาติดต่อ : สถาบันโยบายศึกษา
อาคาร เดอะ แพลทินั่ม เพลส เลขที่ 21/1 ห้อง 2B-10
ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2086 9127
e-mail: ipps_fpp@yahoo.com

ประวัติผู้เขียน
ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
การด�ำรงต�ำแหน่งราชการปั จจุ บัน

เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประสบการณ์การด�ำรงต�ำแหน่งราชการ

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู ้เชี่ ยวชาญด้านคดีและวิชาการ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู ้อ�ำนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ผู ้อ�ำนวยการกลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 1 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นักการข่าว ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช.)
มหาวชิ รมงกุฎ (ม.ว.ม.)
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ด้านการพัฒนา
ระบบการเมือง

การบรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนา
หลักประชาธิปไตย
• สรางความมั่นคงทาง
นิติธรรมของประเทศ
• การรักษาความยั่งยืน
และการปกปองตนเอง
ไดของประชาธิปไตย
• การปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน
• การรักษาผลประโยชน
ของชาติ
• การสรางสัมฤทธิผลทาง
การเมืองในภาคปฏิบัติ

การส่งพลังในการขับเคลื่อนสังคม-รัฐ

แผนภาพพลเมืองกับรัฐธรรมนูญ

ด้านการพัฒนา
ความเป็ นสถาบัน
ของรัฐธรรมนูญ

การบรรลุเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาหลักการ
ปกครองโดยกฎหมาย
• การสรางวิถีครรลองความ
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ของระบบการเมือง
• การบังคับใชรัฐธรรมนูญ
มีระบบควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญที่มี
ประสิทธิภาพ
• การพิทักษรักษาตนเอง
ของรัฐธรรมนูญที่มี
ประสิทธิผล

บทบาทความเป็ น
พลเมืองดี
• มีสวนรวมในการไดมา
ซึ่งรัฐธรรมนูญ
• มีสวนเกี่ยวพันในการใช
รัฐธรรมนูญ
• มีสวนผูกพันในการสราง
ผลสัมฤทธิ์ของการใช
รัฐธรรมนูญ

พลเมืองดี

พลเมืองมีสถานะเป็ น
กําลังหลักผลักดัน
กลไกรัฐ-การเมือง

องค์ประกอบ
• มีที่มาตามหลักสัญญา
ประชาคม
• มีความชอบธรรม
ทางการเมือง
• มีรูปแบบและเนื้อหา
ทางนิติธรรม

การเป็ นอุ ปกรณ์เสริมแรงต่างตอบแทนซึ่ งกัน

บทบาทการให้
ความคุ้มกันทาง
รัฐธรรมนูญ
• นิติธรรม
• ประชาธิปไตย
• สิทธิประโยชน
ประชาชน
• ผลประโยชนของชาติ

รัฐธรรมนูญดี

พลเมืองกับรัฐธรรมนูญ

องค์ประกอบ
• มีสํานึกสาธารณะ
• มีความรูและทักษะ
ความสามารถในการใช
และสรางประชาธิปไตย
แนวสายกลาง
• มีความรับผิดชอบตอ
ประโยชนของสาธารณะ

รัฐธรรมนูญมีสถานะ
เป็ นปทัสถานหลัก
ของบ้านเมืองใน
การสร้างกฎเกณฑ์
รากฐานให้ระบบ
การเมืองและระบบกฎหมาย

... 2 พลังหลักระหว่าง พลเมืองดี
กับ รัฐธรรมนูญดี นัน้ ย่อมอํานวยผล
ต่อการวางรากฐานสําคัญให้ระบบการเมือง
การปกครองได้รับความคุ้มกันทางรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะความคุ้มกันในการธํารงรักษาความมั่นคงของ
รากฐานหลักใน 3 ด้าน คือ (1) ระบบการปกครองโดยกฎหมาย
และนิติธรรม (2) ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข
และ (3) ระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ
เพื่อเป็นต้นทุนหลักให้สังคม-รัฐ...

ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
ธันวาคม 2563

