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บทคดัย่อ    
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาการบญัญตัิรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ประการต่างๆ ของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคในการใช้สิทธิเสรีภาพ โดยเน้น
การศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการ
เลือกตั้ งสมาชิกรัฐสภา ในระบบกฎหมายไทยและรัฐเสรีประชาธิปไตยอ่ืน รวมทั้งการจดัการ
เลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในเรือนจ า 
 ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาในเร่ืองการตรากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไม่ปรากฏหลักการรับรองสิทธิ
เลือกตั้งของชนชาวไทย อนัเป็นหลกัการส าคญัที่ตอ้งบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ แต่กลบัมีบทบญัญติั
เก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นเพียง
รายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้งปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญ ในขณะที่รัฐเสรีประชาธิปไตยอ่ืน บญัญตัิ
รับรองสิทธิเลือกตั้ งของพลเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
เช่นเดียวกบัการบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนๆ ส่วนบทบญัญติัเก่ียวกบัคุณสมบติัของผู ้
เลือกตั้งและลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง จะน าไปบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญตัิ
การเลือกตั้ง อนัเป็นการใชก้ฎหมายในล าดบัรองขยายความหลกัการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ซ่ึง
เป็นแนวทางที่อารยประเทศปฏิบติักนั แต่แตกต่างกบัประเทศไทยโดยส้ินเชิง  อีกทั้ งในมาตรา 100 
(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ยงับญัญตัิให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาลในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส่งผลให้ผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นพลเมืองที่มี
สิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืน ไม่ไดรั้บความเสมอภาคในการใชสิ้ทธินั้น เพราะไม่อาจร้องขอ
ออกไปที่หน่วยเลือกตั้งเพือ่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้และคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่จดัการเลือกตั้งใน
เรือนจ าใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ไดอ้  านวยความสะดวก
ใหแ้ก่พลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยการขยายโอกาสในการเขา้ถึงหน่วยเลือกตั้งให้แก่พลเมืองอยา่ง

DPU



 
   ง 

 

กวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นการกระจายหน่วยเลือกตั้งไปทัว่ประเทศมากถึง 90,860 แห่ง การจดัการ
เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งส าหรับผูท้ี่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไป การจดัการ
เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดัส าหรับผูท้ี่อาศยัอยูค่นละแห่งกับที่อยู่ตามทะเบียนบา้น และการ
จดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรส าหรับคนไทยที่มีภูมิล าเนาอยูน่อกราชอาณาจกัร การขยายโอกาส
ดงักล่าวท าใหพ้ลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งไดรั้บความสะดวกในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ไดก้ระท า
ใหค้รอบคลุมถึงผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นพลเมืองอีกกลุ่มหน่ึงที่มีสิทธิเลือกตั้งเช่นกนั  การกระท าดังก ล่าว
เป็นการปฏิบติัต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัออกไป กลุ่มแรกคือพลเมืองที่ไม่ไดถู้กคุมขงั
ทั้งที่อยูใ่นราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรไทย กลุ่มที่สองคือพลเมืองที่ถูกควบคุมในเรือนจ า
และทณัฑสถาน โดยผูเ้ลือกตั้งทั้งสองกลุ่มเป็นพลเมืองที่มีสาระส าคญัอย่างเดียวกนัเพราะมีสิทธิ
เลือกตั้งเหมือนกนั บทบญัญตัิมาตรา 100 (3) จึงขดักบัหลกัความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้อ้งขงั นอกจากน้ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ยงับญัญตัิให้บุคคลตามมาตรา 100 (3) เป็นผูข้าดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ส่งผลให้บุคคลดงักล่าวขาดคุณสมบติัในการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภา อนัเป็นการน าความบกพร่องในการจดัการเลือกตั้งของรัฐมาเป็นเหตุให้บุคคลไดรั้บผลร้าย
จากการจดัการเลือกตั้งที่ไม่ทัว่ถึง 
 ดงันั้น เพือ่เป็นการคุม้ครองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองและท าให้พลเมืองสามารถเขา้ถึง
การใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งเสมอภาคกนั ประเทศไทยจึงควรบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งไวใ้นหมวด 3 
ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ น าบทบญัญตัิเร่ืองคุณสมบตัิและลกัษณะ
ตอ้งห้ามของผูเ้ลือกตั้งที่เดิมบญัญติัในรัฐธรรมนูญไปบญัญตัิไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญ และเห็นควรให้จดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทัณฑสถานทัว่ประเทศเพื่อให้
ผูต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืน โดยใชว้ิธีการเลือกตั้งที่ประกนัความเป็นอิสระ
และความลับในการลงคะแนน รวมทั้งต้องให้ผูต้ ้องขังได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอก่อนการ
ลงคะแนน และในระหวา่งที่ยงัไม่สามารถจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าได ้ผูต้อ้งขงัจะตอ้ง
ไม่ขาดคุณสมบติัในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
เพราะเหตุที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
 การจดัให้ผูต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ยอ่มท าให้พลเมืองไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งจ  านวนมาก
ขึ้น ส่งผลดีต่อประเทศและต่อแนวนโยบายของรัฐ ท าให้ผลการเลือกตั้งสะทอ้นความตอ้งการของ
ประชาชนส่วนใหญ่อยา่งแทจ้ริง 
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ABSTRACT 
 

 The objective of the thesis is to study the rights and liberties recognized by the 
Constitution and equality of the exercise of such rights and liberties. The thesis aims at studying 
the Constitution and other laws only relating to the parliamentary election in Thai legal system and 
other liberal democratic countries, including the provision for prisoners to vote. 
 The result of the study indicates that there is the problem regarding the enactment of 
the Election law in Thai legal system. The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 
does not expressly recognize the electoral right of Thai people, which is the key principle that 
must be provided, but has the provisions on the qualifications of the people having the right to 
vote and the prohibitions of the people being disfranchised which are only the details of the 
election. While the Constitution of other liberal democratic countries recognize the electoral right 
of the people in the chapter of fundamental rights and liberites in the same way as the recognition 
of other rights and liberites. As for the provisions on the qualifications of the people having the 
right to vote and the prohibitions of the people being disfranchised, they are provided by the 
election laws which fulfill the principles of the Constitution. This course of action taken in 
civilized countries is totally different from that in Thailand. In addition, Section 100 (3) of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 provides that a person being detained by a 
warrant of the Court on the election day is disfranchised. As a result, prisoners who are citizens 
having the electoral right like other citizens do not enjoy an equal right to vote in an election 
because they are not allowed to leave for a voting station and the Election Commission does not 
hold an election in prison. The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 facilitates the 
elections by widening opportunities of accessing to the voting stations for citizens having the 

DPU



 
   ฉ 

 

electoral right, for instance, increasing up to 90,860 voting stations across the country, holding an 
advance election for a voter who is unable to vote in general election day, holding an advance 
election for a voter who has a residence outside the constituency which his or her name appear in 
the house register, and holding an overseas election for a voter who has a residence outside the 
Kingdom of Thailand. These broad opportunities help the citizens having the electoral right to 
obtain conveniently vote in an election but such opportunities do not apply to the prisoners who 
are another groups of citizens having the electoral right as well. Such provisions apply to two 
groups of voters differently. The first group is the people within the Kingdom and the people 
outside the Kingdom who are not detained. The second group is the people who are detained in 
jails and prisons. Since these two groups of voters are Thai people with the same essential 
substance, section 100 (3) of The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 is deemed as 
unjust discrimination against the prisoners and contrary to the principle of equality. And The 
organic law on political parties, B.E. 2550 disqualify people in that section 100 (3) from being or 
applying for member of political parties and resulted in disqualification from member of 
Parliament. 
 In order to protect the electoral rights of the citizens and facilitate the citizens to access 
to an equal right to vote, The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 must expressly 
recognize the electoral right of Thai people in the chapter III, Rights and Liberties of Thai People. 
Take the provisions on the qualifications of the people having the right to vote and the 
prohibitions of the people being disfranchised back to the election law. Moreover, it is advisable to 
set up the voting stations in jails and prisons across the country to facilitate the prisoners to 
exercise their electoral rights like other citizens by providing the quarantee of the independence 
and secrecy in the voting as well as providing the prisoners with adequate information before the 
voting. Whereas State do not set up the voting stations in jails, prisoners should not be disqualified 
from member of political parties or Parliament. 
 The provision for prisoners to vote in an election will raise the number of voters, as a 
result, it will be of benefit to the country and state policies since the election results will truly 
reflect the need of the people. 
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บทที่ 1 

 บทน ำ  

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ       
 ในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจรัฐและเป็น
จุดมุ่งหมายในการด าเนินกิจการของรัฐ รัฐเสรีประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่
บญัญตัิรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และในขณะเดียวกนัก็จ  ากดัการใชอ้  านาจรัฐ
ให้อยูใ่นขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ให้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินไปกว่าความ
จ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์สาธารณะ และเพือ่การด ารงอยูข่องรัฐนั้น 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นการปกครองคนหมู่มาก ทัศนะ
ประชาธิปไตยจึงเกิดจากสภาพความเป็นอยูข่องมนุษยท์ี่จะตอ้งสมัพนัธก์นัอยูเ่ป็นกลุ่มชน เป็นสังคม 
หรือเป็นชาติ โดยสภาพดังกล่าว มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีทศันะเพื่อใชเ้ป็นหลักน าความประพฤติของ
กลุ่ม1 กระบวนการเลือกตั้งถูกน ามาใชใ้นการก าหนดตวัผูน้ ารัฐ และก าหนดนโยบายในการบริหาร
รัฐ เป็นวธีิการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองใหม้ากที่สุด โดยถือเสียงขา้งมากเป็นมติ
ของปวงชน เพือ่ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดต้รงจุด และสร้างความชอบ
ธรรมในการใชอ้  านาจใหก้บัผูป้กครอง  
 รัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยมกับญัญตัิรับรองสิทธิทางการเมืองและสิทธิเลือกตั้งไว้
เป็นหลกัการสั้นๆ ในรัฐธรรมนูญ ส่วนการก าหนดคุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้ง ลักษณะ
ตอ้งห้ามของผูเ้ลือกตั้ง คุณสมบตัิของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง จ  านวนและวิธีการเลือกตั้ง ซ่ึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคมในช่วงเวลาหน่ึงหน่ึง จะถูกก าหนดให้อยูใ่น
กฎหมายล าดบัชั้นรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
พระราชบญัญตัิ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ใช้ขยายหลักการตามรัฐธรรมนูญ และเป็นกฎหมายที่ฝ่ายนิติ
บญัญติัสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของรัฐได้ง่ายกว่าการ
แกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ  

                                                             
1 ปรีดี พนมยงค.์  (2517).  ประชำธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบือ้งต้นกบักำรร่ำงรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 8. 
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 ในระยะแรก รัฐธรรมนูญไทยบญัญติัถึงการเลือกตั้งไวแ้ต่เพียงหลกัการ ส่วนคุณสมบตัิ
ของผูเ้ลือกตั้ งและผูส้มัครรับเลือกตั้ ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ ง ได้บัญญัติไวใ้น
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง เช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยอ่ืน  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 บญัญตัิถึงการเลือกตั้ง ดงัน้ี 
 “มาตรา 17 คุณสมบติัแห่งผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อีกทั้งวิธีเลือกตั้งและจ านวน
สมาชิก ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” 
 ส่วนกฎหมายล าดับรองลงมาซ่ึงใช้ขยายหลักการตามรัฐธรรรมนูญให้สมบูรณ์ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใชบ้ทบญัญติัฉะเพาะ
กาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 บญัญติัถึงผูเ้ลือกตั้ง ดงัน้ี 
 “มาตรา 4 ราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี 1. มี
สญัชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ (ก) ถา้บิดาเป็นชาวต่างประเทศ จะไดแ้ต่งงานกบัมารดาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนหนงัสือไทยจนไดป้ระกาศนียบตัรชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3 หรือได้รับราชการประจ าการตามพระราชบญัญตัิลักษณะเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับราชการ
ประจ าแผนกอ่ืนๆ ในต าแหน่งตั้งแต่เสมียนพนกังานขึ้นไป โดยมีเงินเดือนประจ าแลว้ไม่ต  ่ากว่าห้าปี 
(ข) ถา้เป็นคนที่แปลงชาติมาเป็นไทย ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่ก  าหนดไวใ้น (ก) หรือ
ไดอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรสยามเป็นเวลาติดต่อกนันบัแต่เม่ือไดแ้ปลงชาติมาแลว้ไม่ต ่ากวา่สิบปี 2. มีอายุ
ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือนไม่สมประกอบ 4. ไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยู่
โดยหมายของศาลในขณะมีการเลือกตั้ง 5. ไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวชในขณะมีการ
เลือกตั้ง 6. ไม่ถูกศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิออกเสียง” 
 อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบบัและมีการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการบญัญัติ คุณสมบัติของผูเ้ลือกตั้ งไปจากเดิม ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัิถึงผูเ้ลือกตั้ง ดงัน้ี 
 “มาตรา 99 วรรคแรก บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอ้งได้สัญชาติไทย
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ 
 (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนั
เลือกตั้ง 
 มาตรา 100 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 
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 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
 (2) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (4) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ” 
 ส่วนกฎหมายล าดับรองลงมาซ่ึงใช้ขยายหลักการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ได้แก่ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 กลบับญัญตัิถึงผูเ้ลือกตั้งไวเ้พยีงสั้นๆ ดงัน้ี 
 “มาตรา 23 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ และมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง”  
 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยงัไม่มีบทบญัญัติ
รับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองอนัเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตอ้งไดรั้บการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกบัสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนในหมวดที่วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบับญัญติัรับรองหลักความเสมอภาคเอาไว้
เพือ่ใหรั้ฐปฏิบติัต่อพลเมืองในรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ไดบ้ญัญติัใหบุ้คคลมีความเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กนั การก าหนดนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายดา้นความมั่นคงของรัฐ 
ดา้นเศรษฐกิจ การสงัคม การสาธารณสุข การศึกษา หรือวฒันธรรม จึงตอ้งกระท าให้เสมอภาคกนั
และให้ครอบคลุมประชาชนมากที่สุด การจดัการเลือกตั้งเป็นภารกิจอีกประการหน่ึงที่รัฐมีความ
ผกูพนัตอ้งจดัท าขึ้น เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกนัในการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึงฉบบัปัจจุบนั ยอมรับ
ว่าผูต้ ้องขังเป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ งเช่นเดียวกับพลเมืองอ่ืน แต่ที่มาตรา 100 (3) บัญญัติให้
ผูต้อ้งขงัเป็นบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น เกิดจากความกงัวลว่ารัฐไม่สามารถจดัหา
เจา้หน้าที่เพื่อควบคุมตวัผูต้อ้งขงัทุกคนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งได ้จึงไดบ้ญัญติัห้ามไว้
เพือ่มิใหผู้ต้อ้งขงัร้องขอออกไปใชสิ้ทธิในวนัเลือกตั้ง  
 บุคคลที่อยู่ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัิมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 ไดแ้ก่ ผูท้ี่ถูกคุมขงัตามค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย ผูท้ี่ถูกคุมขงัตามหมายศาลที่
เรือนจ าและทณัฑสถานทุกแห่ง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะถูกคุมขงัระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูล
ฟ้องหรือการพจิารณาคดี ผูถู้กกกักนั ผูถู้กกกัขงั และนักโทษเด็ดขาด ลว้นเป็นบุคคลตอ้งห้ามไม่ให้
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ผูต้อ้งคุมขงัจึงไม่ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขงัอยู ่ไม่มีโอกาส
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แสดงความคิดเห็นทางการเมืองผา่นกระบวนการเลือกตั้งเช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืน และไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงในการก าหนดทศันะของรัฐ ทั้งๆ ที่ผูต้อ้งคุมขงัยงัเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์จากการเลือกตั้ง แม้การจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าจะมีความยุ่งยากกว่าการจดัการ
เลือกตั้งทัว่ไป แต่รัฐไม่อาจใชเ้หตุดงักล่าวในการปฏิเสธไม่จดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งคุมขงั 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยยอมรับว่ามนุษยท์ุกคนมีความเสมอภาคเป็นพื้นฐาน และทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกนัที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ผูต้อ้งขงัจึงควรไดรั้บประโยชน์จากการบริหารประเทศและมี
สิทธิที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับพลเมืองอ่ืนในรัฐ แม้ผูต้อ้งขงัจะถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด 
หรือเป็นบุคคลที่ไดรั้บการตดัสินว่าเป็นผูก้ระท าผิดกฎหมายและตอ้งรับการลงโทษเน่ืองจากการ
กระท านั้น โดยถูกจ ากดัเสรีภาพในร่างกายตามที่กฎหมายบญัญติั แต่เราไม่อาจปฏิเสธไดว้่าผูต้อ้งขงั
มีฐานะเป็นมนุษยค์นหน่ึง แม้ผูต้อ้งขงัจะได้สร้างความเส่ือมเสียให้แก่ตนเอง ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องบุคคลนั้นก็ไม่อาจถูกพรากไปไดโ้ดยอาศยัเหตุที่บุคคลนั้นกระท าความผิดต่อกฎหมาย2 
ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติได้รับรองสิทธิเลือกตั้งไว ้และองค์การ
สหประชาชาติไดรั้บรองและประกาศโดยที่ประชุมสมชัชาทัว่ไป3 เม่ือวนัที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1990 
มติที่ 45/111 เร่ืองมาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าดว้ยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (United 
Nations Standards on Criminal Justice) หัวข้อย่อยเร่ือง “หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
นกัโทษ” ใจความวา่ “นกัโทษทุกคนพงึไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคารพต่อศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย ์และพึงไดรั้บการคุม้ครองในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซ่ึงก าหนด
โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights)... กติกา
ระหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on 
Civil and Political Rights – ICCPR) และพิธีสารตามสิทธิฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงประเทศนั้นๆ ไดต้กลงเป็น
ภาคี อีกทั้งผูต้อ้งขงัทุกคนพงึไดรั้บการคุม้ครองสิทธิอ่ืนๆ ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นอนุสัญญาฉบบัอ่ืน
ขององคก์ารสหประชาชาติดว้ย”4  
 เม่ือรัฐเสรีประชาธิปไตยใหค้วามเคารพต่อสิทธิเสรีภาพและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดย
เช่ือวา่มนุษยท์ุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ทั้งยงัตอ้งการใหป้ระชาชนจ านวน
มากที่สุดมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ผูต้อ้งขงัซ่ึงมีสิทธิเลือกตั้งจึงควรได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

                                                             
2 บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2552).  หลกัพืน้ฐำนเกีย่วกบัสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์.  หนา้ 90. 
3 ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นสมาชิกสหประชาชาติล าดบัท่ี 55 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2489 หลงัจากท่ี

สหประชาชาติไดก่้อตั้งเพียง 1 ปี 
4 กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์, ชาติ ชยัเดชสุริยะ และ ณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย.์  (ผูแ้ปล).  (2547).  มำตรฐำน

องค์กำรสหประชำชำตว่ิำด้วยกระบวนกำรยุตธิรรมทำงอำญำ.  หนา้ 156.   
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เช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืนๆ การเปิดโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง เป็นการปฏิบตัิให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัความเสมอภาคและหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ในขณะเดียวกนัยงัส่งผลให้ผูต้อ้งขงัเช่ือมัน่
วา่ตนเองยงัคงเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม มีสิทธิที่จะเลือกส่ิงที่ดีใหก้บัตนเอง เป็นหลกัประกนัว่ารัฐจะ
ไม่ทอดทิ้งใหพ้วกเขาเผชิญปัญหาอยา่งล าพงัหลงัจากที่ไดพ้น้โทษออกมาแลว้ และก่อใหเ้กิดผลดีกบั
สงัคมส่วนรวม เพราะแนวนโยบายของรัฐจะมาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง  
 รัฐเสรีประชาธิปไตยจึงตอ้งบญัญติัหลักการส าคญัของการเลือกตั้ง รวมทั้งการรับรอง
สิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ส่วนรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งตอ้งน าไปบญัญติั
ในกฎหมายล าดบัรองลงมา ตอ้งดูแลจดัการเลือกตั้งให้พลเมืองอยา่งเสมอภาคครอบคลุมผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งทุกกลุ่ม อีกทั้งตอ้งควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและเสรี และในระหว่างที่รัฐยงั
ไม่สามารถจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าได ้จะตอ้งไม่น าลกัษณะการเป็นผูถู้กคุมขงัในวนั
เลือกตั้ง ไปเป็นเหตุให้บุคคลขาดคุณสมบตัิในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา อันเป็นผลร้ายต่อบุคคล นอกเหนือไปจากการถูกจ ากัดเสรีภาพใน
ร่างกาย  
   
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  เพือ่ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ หลกัความเสมอภาค และ
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม  
 2.  เพือ่ศึกษากฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และกฎหมายเลือกตั้งทั้งใน
ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  
 3.  เพือ่ศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการรับรองสิทธิเลือกตั้ง การบญัญติักฎหมายเลือกตั้ง และ
การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในประเทศไทย เปรียบเทียบกบัประเทศสหราชอาณาจกัร ไอร์แลนด ์
สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้ 
 4.  เพือ่ศึกษาหาแนวทางแกไ้ขการบญัญติักฎหมายเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายล าดบั
รองลงมา และการจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในประเทศไทย  
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 จากการศึกษากฎหมายเลือกตั้ งในประเทศสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ สหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้พบว่าประเทศเหล่าน้ี มี
บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ และบญัญติัรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งไวใ้น
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง มีการจดัให้ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าได้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยการจดัหน่วย
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เลือกตั้ งเคล่ือนที่ขึ้ นในเรือนจ าหรือจดัให้ผูต้ ้องขังได้ใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียโ์ดยใช้บตัร
เลือกตั้งล่วงหน้า เช่นเดียวกับผูเ้ลือกตั้งทัว่ไปที่ไม่สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้
ในขณะที่ประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไม่มีบทบญัญติัรับรอง
สิทธิเลือกตั้งในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และมีการบญัญตัิรายละเอียดของ
กฎหมายเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทั้งยงับญัญัติให้ผูต้อ้งขังเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เพราะกงัวลวา่การลงคะแนนของผูต้อ้งขงัจะไม่เป็นไปโดยอิสระ อาจอยูภ่ายใตก้ารครอบง า
ของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด และน ามาซ่ึงการซ้ือสิทธิขายเสียงในเรือนจ า ท  าให้ผูต้อ้งขงัใน
ประเทศไทยไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเรือนจ าและไม่สามารถร้องขอออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกเรือนจ าได ้หากท าการศึกษาหลกัในการบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งและวิธี
จดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัในประเทศดงักล่าว น ามาเป็นแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยใหมี้บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง น ามาตรการที่สามารถประกนัความเป็น
อิสระในการลงคะแนนมาปรับใช้กบัการจดัการเลือกตั้งขึ้นในประเทศไทย จะท าให้สิทธิเลือกตั้ง
ของพลเมืองไดรั้บการประกันไวอ้ย่างชดัเจนในกฎหมายสูงสุดของประเทศ และสามารถจดัการ
เลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั ท  าใหผู้ต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งเสมอภาคกบัพลเมืองอ่ืนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 วทิยานิพนธฉ์บบัน้ี มุ่งศึกษาการคุม้ครองสิทธิเลือกตั้งและความเสมอภาคในการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งในประเทศไทย เปรียบเทียบกบัการคุม้ครองสิทธิเลือกตั้งและความเสมอภาคในการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งในประเทศไอร์แลนด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 
แอฟริกาใต ้และศึกษาปัญหาการจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในเรือนจ าและทณัฑสถานที่อยูใ่นความ
รับผดิชอบของกรมราชทณัฑ ์ 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 รวบรวมและวเิคราะห์ รายงานวจิยั หนงัสือ วารสารกฎหมาย บทความ วิทยานิพนธ์ โดย
เน้นศึกษากฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งและวิธีจดัการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาค าพิพากษาของศาล
ภายในประเทศและค าพิพากษาศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of Human Rights) 
เก่ียวกบัสิทธิในการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั  
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท  าใหท้ราบแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ หลกัความเสมอภาค และ
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมในการจดัการเลือกตั้ง 
 2.  ท  าให้ทราบกฎเกณฑ์ของกฎหมายในการรับรองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
 3.  ท  าให้ทราบปัญหาการไม่มีบทบญัญัติรับรองสิทธิเลือกตั้ งในรัฐธรรมนูญ การบัญญัติ
กฎหมายเลือกตั้ง และปัญหาในการจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั 
 4.  ท  าใหท้ราบแนวทางแกไ้ขปัญหาการไม่มีบทบญัญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ การ
บญัญติักฎหมายเลือกตั้ง และการจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในประเทศไทย  
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บทที่ 2  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพในรัฐเสรีประชาธิปไตย 

 
 ปัญหารากฐานของมนุษยไ์ม่วา่ในสมยัโบราณหรือปัจจุบนัยอ่มมีสาระส าคญัเหมือนกนั
ทั้งส้ิน รัฐเสรีประชาธิปไตยที่รับเอาวิชากฎหมายมาจากประเทศในภาคพื้นยุโรปจึงตอ้งศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานทางปรัชญากฎหมายของนักปราชญใ์นประเทศภาคพื้น
ยโุรปใหเ้ขา้ใจและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประเทศของตน โดยมิใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็น
การยอมรับโดยผ่านการไตร่ตรองและจดัระเบียบความคิดให้เป็นวิชาการ เพื่อผสมผสานความคิด
ของชาติตะวนัตกใหก้ลมกลืนเป็นเน้ือหน่ึงนยัเดียวกนักบัประเทศของตน1 
 ระบอบประชาธิปไตยยุคปัจจุบันมีรากฐานส าคัญและวิว ัฒนาการมาจากระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรงของนครรัฐเอเธนส์เม่ือสมยั 200 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาไดรั้บการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัสังคมการเมืองในแต่ละยคุสมยั ผ่านการผสมผสานแนวความคิดของนักปรัชญาทาง
การเมืองในยคุต่างๆ ประกอบกบัอิทธิพลแนวความคิดเสรีนิยมสมยัใหม่ที่มุ่งเน้นการให้ความเคารพ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชน จนกลายเป็นปรัชญาและหลกัการส าคญัของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบนั2 
 การปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
หลกัประชาธิปไตย หลกัการปกครองโดยกฎหมาย หรือ “หลกันิติรัฐ” หลกัการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ และหลกัความเสมอภาค  
 
 
 
 
 
 
                                                             

1 ปรีดี เกษมทรัพย.์  (2550).  นิตปิรัชญา.  หนา้ 83-85. 
2 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  (2538).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ศึกษารูปแบบการจ ากดัสิทธิเสรีภาพที่

รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม.  หนา้ 3. 
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2.1  หลักประชาธิปไตย 
 ประชาธิปไตยอิงอยูบ่นรากฐานของหลกัพื้นฐานสามประการ คือเป็นการปกครองของ
ประชาชน (rule of people) โดยประชาชน (rule by people) และเพื่อประชาชน (rule for people)3 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองตนเองของผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง หรือการมี
รัฐบาลซ่ึงเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอมของประชาชน และ
เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง มีรากฐานอยู่บนความคิดของ
เสรีภาพและความเสมอภาค4 การปกครองแบบประชาธิปไตยอาจแบ่งสาระส าคญัไดด้งัน้ี5 
 2.1.1  อ  านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  
   อ  านาจอธิปไตย คืออ านาจซ่ึงแสดงความเป็นใหญ่ ความอิสระ ความไม่ขึ้นแก่ใครหรือ
ตอ้งเช่ือฟังค  าสั่งบญัชาผูใ้ดที่อยูเ่หนือตนโดยปราศจากความยนิยอมของตน ค  าว่าอ านาจอธิปไตย
ในทางกฎหมายมหาชนนั้นถือวา่เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรืออ านาจที่แสดงความ
เป็นเจา้ของประเทศนั่นเอง อยา่งไรก็ตาม ค  าว่า “อ านาจอธิปไตย” (Sovereignty) เพิ่งจะเรียกกนัใน
สมยัศตวรรษที่ 16 แต่เดิมเรียกกนัวา่ “อ านาจสูงสุด” (Supremacy) เช่น มีการกล่าวถึงความมีอ านาจ
สูงสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ ความมีอ านาจสูงสุดของพระสนัตะปาปา ความมีอ านาจสูงสุดของกษตัริย์6  
 นักปราชญ์คนส าคญั รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้เรียบเรียงวรรณกรรมส าคัญ 
“Le Contrat Social” หรือ “Social Contract” มีสาระส าคญัว่าอ านาจอธิปไตยมีอยูใ่นตวัมนุษยท์ุกรูป
ทุกนาม เม่ือมนุษยม์าอยูร่่วมกนัเป็นหมู่เหล่าจนเกิดเป็นสังคมขึ้น มนุษยไ์ดท้  าสัญญาหรือก่อพนัธะ
ผูกพนักนัโดยชดัแจง้หรือปริยาย ว่าจะมอบอ านาจที่ตนมีอยูใ่ห้แก่สังคมร่วมกัน เรียกว่า “สัญญา
ประชาคม” สงัคมจึงเกิดจากความยนิยอมพร้อมใจกนัของมนุษย ์การที่มนุษยท์ุกคนยนิยอมมาร่วม
เป็นสงัคมนั้นก่อใหเ้กิดสญัญาประชาคมขึ้น สัญญาน้ีเป็นสัญญาที่สมาชิกแต่ละคนท าสัญญากบัคน
อ่ืนๆ ทุกคนวา่ “เราทุกคนจะยอมมอบร่างกายและอ านาจทุกอยา่งที่มีอยูร่่วมกนัภายใตอ้  านาจสูงสุด
ของเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคม และเราก็จะไดรั้บส่วนในฐานะที่เป็นสมาชิกที่แยกจากกันมิได้

                                                             
3 เชาวนะ ไตรมาศ.  (2547, 11 เมษายน).  “ศาลรัฐธรรมนูญกบัการพฒันาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ.”  

รวมบทความทางวชิาการของศาลรัฐธรรมนูญชุดที ่3 : ศาลรัฐธรรมนูญกบัการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติ
รัฐ.  หนา้ 86.   

4 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 17. 
5 แหล่งเดิม.  หนา้ 19-20.   
6 วิษณุ เครืองาม.  (2530).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 8, 212-213. 

DPU



 
10 

 

ของส่วนรวม ผูเ้ขา้ร่วมแต่ละคนจะรวมกบัทุกคน ไม่ใช่กบัใครคนใดคนหน่ึง โดยนัยน้ีผูน้ั้นไม่ตอ้ง
เช่ือฟังใครนอกจากตวัเองและยงัคงมีเสรีภาพเหมือนเม่ือก่อน”7  
 รุสโซอธิบายวา่ “สมมติว่ารัฐประกอบดว้ยประชาชน 10,000 คน... ประชาชนแต่ละคน
ของรัฐยอ่มมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยคนละ 1 ใน 10,000 ส่วน” บุคคลแต่ละคนในรัฐ
หน่ึงเป็นทั้งราษฎรที่เป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยและเป็นผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจอธิปไตยซ่ึงมอบไวใ้ห้แก่
สังคม ตามทฤษฎีน้ีสังคมอาจมอบให้ใครเป็นผูแ้ทนและใช้อ านาจน้ีก็ได้ แต่ตอ้งอยู่ภายใตค้วาม
ควบคุมของสมาชิกในสงัคม ทฤษฎีน้ีเนน้ความเสมอภาคเพราะไม่มีใครเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย
มากกวา่กนั และเนน้การปกครองแทนประชาชน ผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตยมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของอ านาจน้ี
เท่ากบัราษฎรอ่ืน เพยีงแต่ใชอ้  านาจน้ีจากความยนิยอมพร้อมใจของราษฎรทั้งหลายที่ให้ท  าการแทน
ชัว่คราวเท่านั้น ทฤษฎีน้ีเรียกกนัวา่ อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
 2.1.1.1  ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  
 ยอมรับว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย การปกครองจึงยึดพื้นฐานในการ
แสวงหาส่ิงที่เป็น “เป้าหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง” ซ่ึงคือการก าหนดให้อ านาจสูงสุดใน
การเมืองการปกครองเป็นของประชาชน ไม่ใช่ของรัฐบาล ผูป้กครองจึงตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดย
การเปิดใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นการทัว่ไป ก าหนดให้ผูป้กครองใชอ้  านาจอยูบ่นพื้นฐาน
ความยินยอมของประชาชน และก าหนดให้ประชาชนเป็นผู ้ตกลงใจในการปกครอง การ
เปล่ียนแปลง และการยกเลิกสัญญาประชาคมได้8 อ  านาจรัฐทั้ งหลายจึงมีความเช่ือมโยงไปถึง
ประชาชน เพราะประชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้งและเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐโดยออ้ม
ผ่านองค์กรต่างๆ ของรัฐ9 ศาสตราจารยอ์งัเดร โอริอู นักกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส อธิบายว่า
ทฤษฎีน้ีสนับสนุนให้มีการจดัการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง คือให้ประชาชนทุกคนใช้
อ านาจอธิปไตยเองในกิจกรรมทั้งปวงดงัที่เคยปฏิบติัในกรีกสมยัโบราณ หรืออาจจดัการปกครอง
เป็นแบบประชาธิปไตยโดยออ้ม คือให้ประชาชนเลือกผูแ้ทนราษฎรขึ้นมาด าเนินการแทนตนก็ได ้
ซ่ึงถา้เป็นดงักรณีหลงัแลว้ผลที่ตามมาจะเป็นดงัน้ี 
  1)  การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิซ่ึงประชาชนจะใชสิ้ทธิหรือไม่ก็ได ้
  2)  ทฤษฎีน้ีเหมาะกบัการจดัรูปแบบการปกครองที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
มากกวา่การมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข เพราะถา้ประชาชนไม่พอใจการมอบอ านาจให้กบัประมุข

                                                             
7 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ก  (2548).  กฎหมายมหาชนเล่ม 1 ววิฒันาการทางปรัชญาและลกัษณะของ

กฎหมายมหาชนยุคต่างๆ.  หนา้ 52-53. 
8 เชาวนะ ไตรมาศ.  เล่มเดิม.  หนา้ 86.   
9 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 18. 
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หรือผูแ้ทน ก็อาจเรียกอ านาจกลบัคืนหรือยติุไดโ้ดยการไม่เลือกผูน้ั้นเป็นประมุข (ประธานาธิบดี) 
หรือผูแ้ทนอีกในสมยัเลือกตั้งต่อไป แต่ถา้เป็นพระมหากษตัริยแ์ลว้จะยติุหรือเรียกอ านาจที่มอบให้
ไปแลว้กลบัคืนไม่ได ้
  3)  แมก้ารจดัรูปแบบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยออ้ม แต่ตอ้งจดั
ใหป้ระชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงในบางกิจการเท่าที่จะท าได ้
เช่น การเขา้ช่ือกนัเสนอร่างกฎหมายหรือการใหป้ระชาชนออกเสียงแสดงมติ10 
 2.1.1.2  ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 
 นอกจากทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแลว้ รัฐเสรีประชาธิปไตยอาจอธิบาย
อ านาจอธิปไตยของรัฐตามทฤษฎีว่าดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ แมรุ้สโซจะเสนอหลกัการว่า
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แต่ทฤษฎีน้ีก็เปิดทางให้คิดเป็นอยา่งอ่ืนไดว้่า ประชาชนหลายๆ 
คนรวมกันเข้าก็ย่อมเป็นชาติ (Nation)  และเม่ือรุสโซพูดถึงการท าสัญญาประชาคม ค  าว่า 
“ประชาคม” ในที่น้ีอาจเรียกว่าชาติก็ได้ สุดแทแ้ต่ว่าจะมองเป็นคนคนหรือปัจเจกชน หรือว่าจะ
พจิารณารวมๆ กนัไปเป็นกลุ่ม ดว้ยเหตุน้ีเอง ในเวลาต่อมาจึงมีการตีความวา่ทฤษฎีสัญญาประชาคม
ของรุสโซ ไม่ไดน้ าไปสู่ขอ้สรุปว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน “แต่ละคน” หากแต่น าไปสู่
ขอ้สรุปวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาคมหรือเป็นของชาติ บุคคลส าคญัที่ขยายทฤษฎีของรุสโซอ
อกไป คือนกัปฏิวติัและนกัการเมืองชาวฝรั่งเศสช่ือ ซีเอเยส ์ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากในสมยัหลงัปฏิวติั
ใหญ่ในฝร่ังเศสใน ค.ศ 1789 เสนอความคิดว่าแมป้ระเทศหรือรัฐจะประกอบด้วยประชาชน แต่
แท้จริงแล้วการที่ประชาชนมาอยู่ร่วมกันเช่นนั้ นท าให้เกิด “สภาวะชาติ” ขึ้ นเป็นเอกเทศจาก
ประชาชนแต่ละคน ชาติน้ีเองที่เป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติเป็นที่
ยอมรับของนกัปฏิวติัฝร่ังเศสภายหลงัการปฏิวตัิ ดงัปรากฏในขอ้ 3 ของปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิพลเมือง
ของฝร่ังเศส ซ่ึงประกาศใช้ในปีเดียวกับที่มีการปฏิวติัว่า “อ านาจอธิปไตยทุกชนิดเป็นของชาติ 
องค์กรใดหรือบุคคลจะใช้อ านาจหน้าที่ที่มิได้มาจากชาติหาได้ไม่” รัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ฝร่ังเศสซ่ึงประกาศใชใ้น พ.ศ. 2334 (ค.ศ. 1791) ได้บญัญติัไวว้่า อ านาจอธิปไตยเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนัไม่อาจแบ่งแยกได ้ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนได ้และไม่อาจอา้งอายคุวามครอบง าได ้อ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ ส่วนหน่ึงส่วนใดของประชาชนหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดไม่อาจน าเอาอ านาจ
อธิปไตยไปใชเ้อง ชาติเท่านั้นที่เป็นบ่อเกิดของอ านาจทั้งปวง” 
 ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติเป็นทฤษฎีที่อธิบายไดย้ากและยอกยอ้นเหมือนงูกิน
หาง เช่น แม้จะบอกว่าผู ้แทนราษฎรเป็นผูแ้ทนของชาติเหมือนผู ้แทนนิติบุคคล แต่ชาติก็คือ
ประชาชนทั้งหลาย และประชาชนทั้งหลายน้ีเองคือผูอ้อกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรตามความเป็น

                                                             
10 วิษณุ เครืองาม.  เล่มเดิม.  หนา้ 218-219. 
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จริง การอา้งทฤษฎีน้ีแข่งขนักบัทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนก็เพียงเพื่อไม่ตอ้งการให้
ประชาชนอา้งสิทธิความเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย เรียกร้องหรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดย
เสรีเกินไป ดว้ยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญที่ยดึถือทฤษฎีน้ีจึงระบุวา่ “อ านาจอธิปไตยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ไม่อาจแบ่งแยกได ้ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนได ้ไม่อาจอา้งอายคุวามเขา้ครอบง าได ้ใครจะแยกเอาไป
ใชไ้ม่ได”้ ซ่ึงผูเ้สนอทฤษฎีน้ีเกรงว่าถา้ยอมรับว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแลว้ ประชาชน
ส่วนใหญ่ในหม่ืนคนตามทฤษฎีของรุสโซ อาจอ้างสิทธิความเป็นเจา้ของ อาจโอนให้องค์กรอ่ืน
เปล่ียนไปเร่ือยๆ หรืออาจมีผูอ่ื้นอา้งเวลาหรืออายุความครอบครองได้ การที่บญัญตัิรองรับทฤษฎี
ดงักล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญเช่นน้ี ศาสตราจารยโ์อริอู สรุปวา่ท าใหเ้กิดผลตามมาดงัน้ี 
  1)  เม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ หากชาติไดม้อบให้ผูใ้ดใชอ้  านาจแทน เช่น 
มอบใหก้ษตัริยห์รือประธานาธิบดี ชาติยอ่มเรียกอ านาจอธิปไตยกลบัคืนได ้
  2)  อ  านาจอธิปไตยเป็นของชาติไม่ใช่ของประชาชน ชาติมีสภาพบุคคลต่างหาก
จากประชาชน ฉะนั้นประชาชนจะเสนอร่างกฎหมาย ออกเสียงแสดงมติ หรืออา้งว่าเป็นเจา้ของ
ประเทศไม่ได ้ 
  3)  การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเป็นหนา้ที่ ไม่ใช่สิทธิ 
  4)  แมป้ระชาชนจะเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทนราษฎร แต่เม่ือเลือกไดแ้ลว้ก็จะเป็นผูแ้ทน
ของชาติ ไม่ใช่ผู ้แทนของประชาชน การกระท า เช่นการออกกฎหมายถือว่า เป็นของชาติ 
ผูแ้ทนราษฎรจะไม่อยูใ่นอาณัติของประชาชนหรือพรรคการเมืองใด11    
 2.1.1.3  ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติแนวใหม่ 
 ในระยะหลังได้มีผูพ้ยายามผสมผสานทฤษฎีพี่ทฤษฎีน้องทั้งสองเข้าด้วยกันเรียกว่า
ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติแนวใหม่ ดงัที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส สาธารณรัฐที่ 4 และ 
5 รัฐธรรมนูญเบลเยีย่ม รัฐธรรมนูญไวมาร์ของเยอรมนั รัฐธรรมนูญเชโกสโลวะเกีย พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 
1920) รัฐธรรมนูญโปแลนด์ พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) รัฐธรรมนูญกรีก พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) และ
รัฐธรรมนูญรูมาเนีย พ.ศ. 2481 (ค.ศ. 1938) บางประเทศที่ใชท้ฤษฎีน้ีระบุว่า “อ านาจอธิปไตยเป็น
ของประชาชน” หรือ “มาจากประชาชน” โดยไม่มีค  าวา่ “ชาติ” เขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 การผสมผสานตามทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติแนวใหม่อาจกระท าดงัน้ี 
  1)  ไม่ระบุวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือประชาชน แต่มีวธีิใชถ้อ้ยค  าพิเศษ 
เช่น รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ฉบับปัจจุบัน มาตรา 3 บัญญติัว่า “อ านาจอธิปไตยของชาติเป็นของ
ประชาชนชาวฝร่ังเศส”  

                                                             
11 แหล่งเดิม.  หนา้ 220-221.  
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  2)  การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคญัในการให้ประชาชนได้แสดงสิทธิความเป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตย 
  3)  ผูแ้ทนราษฎรไม่ตอ้งปฏิบติัตามค าสัง่ของประชาชนแห่งเขตเลือกตั้งของตน
และไม่ถือวา่เป็นผูแ้ทนของเขตเลือกตั้งนั้น แต่ถือว่าเม่ือไดรั้บเลือกแลว้ก็เป็นผูแ้ทนของประชาชน
ทั้งประเทศหรือทั้งชาติ 
  4)  การออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับทุกต าแหน่งเป็นสิทธิของประชาชน ไม่ใช่
หนา้ที่12  
 2.1.1.4  ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
 ประเทศไทยไม่ไดใ้ชท้ฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือเป็นของชาติทฤษฎี
ใดทฤษฎีหน่ึงตายตวั หากแต่ผสมผสานลักษณะของทั้งสองทฤษฎีเขา้ด้วยกนัตามทฤษฎีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติแนวใหม่ ดังจะเห็นไดจ้ากบทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 ดงัน้ี 
  1)  ม าตรา  3 บัญญัติ ว่ า  “อ าน า จอ ธิปไตย เ ป็นขอ งปวงชนชาวไทย 
พระมหากษัตริยผ์ูท้รงเป็นประมุขทรงใช้อ านาจนั้ นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี” 
 อ านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ คืออ านาจสูงสุดในทางนิติบญัญตัิ ทางบริหาร และทาง
ตุลาการซ่ึงมาจากปวงชน มิใช่มาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นอ านาจที่มาจากชาติคือคนไทยรวมกนั 
แต่อ านาจน้ีคนไทยรวมกนัทุกคนจะต่างคนต่างใชไ้ม่ได ้จึงเอาอ านาจนั้นมารวมกนัเป็นอนัหน่ึง แลว้
พระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นประมุขทรงใชอ้  านาจนั้น13 
  2)  เม่ือผูแ้ทนราษฎรไดรั้บเลือกแลว้ถือว่าเป็นผูแ้ทนของประชาชนทั้งประเทศ 
ดงัที่บญัญตัิในมาตรา 122 “สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอ่มเป็นผูแ้ทนปวงชนชาว
ไทย โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือครอบง าใดๆ และตอ้งปฏิบตัิหน้าที่ดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขดักันแห่ง
ผลประโยชน์” 
  3)  การเลือกตั้งเป็นสิทธิ แต่บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น มีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ดังที่บญัญติัในมาตรา 72 ว่า 
“บุคคลมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง วรรคสอง บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุ
อนัสมควรที่ท  าให้ไม่อาจไปใชสิ้ทธิได ้ยอ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญติั วรรค

                                                             
12 แหล่งเดิม.  หนา้ 221-223.  
13 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังท่ี 35/2475.  หนา้ 373. 
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สาม การแจง้เหตุที่ท  าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบญัญตัิ”  
 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควร หรือแจง้เหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผูน้ั้นย่อมเสียสิทธิยื่นค  าร้องคัดค้านการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เสียสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและสิทธิไดรั้บการ
เสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเสียสิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้น14 
 2.1.2  หลกัประชาธิปไตยแบบเสรี  
 สังคมประชาธิปไตยเป็นลักษณะของสังคมที่ยอมรับความหลากหลาย กล่าวคือ เป็น
สงัคมที่ยอมรับความหลากหลายทางความคิดต่อการน าเสนอเพือ่แกปั้ญหา ดว้ยเหตุน้ีจึงจ าเป็นตอ้งมี
การถกเถียงกนัในทางความคิดเพือ่ใหไ้ดข้อ้สรุปที่สงัคมยอมรับ ลกัษณะของประชาธิปไตยแบบเสรี
รองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น การชุมนุม การรวมตวักนัเป็น
สมาคมหรือกลุ่มบุคคลหรือรวมตวัเป็นพรรคการเมือง สังคมประชาธิปไตยแบบเสรีจึงเป็นสังคมที่
ยอมรับความแตกต่างและยอมรับความขัดแย ้งบนพื้นฐานของสันติวิธี15 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัิหลกัประชาธิปไตยแบบเสรีไว ้เช่น  
 “มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการ
แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม... 
 มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ ์
การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน... วรรคสาม การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพห์รือ
ส่ือมวลชนอ่ืนเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้วรรคส่ี การห้ามหนังสือพิมพห์รือ
ส่ือมวลชนอ่ืนเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงดว้ยวิธีการ
ใดๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตราน้ี จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายซ่ึงไดต้ามขึ้น... 
 มาตรา 63 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวธุ 
 มาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ สหกรณ์ 
กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน... 

                                                             
14 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550.  (2550, 7 ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 124, ตอนท่ี 64 ก.  หนา้ 79-80. 
15 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 18-19. 
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 มาตรา 65 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์
ทางการเมืองของประชาชน และเพือ่ด าเนินกิจการในทางการเมืองใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตาม
วถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย...”    
 2.1.3  หลกัเสียงขา้งมาก  
  รัฐธรรมนูญไม่สามารถก าหนดให้สมาชิกของรัฐทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง
เจตนารมณ์ในทางการเมือง เช่น ในการออกเสียงเลือกตั้ง ตอ้งยกเวน้เด็กซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
ผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นคนไร้ความสามารถ ไม่ใหมี้สิทธิในทางการเมือง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหว่าง
ผูป้กครองและผูอ้ยู่ใตป้กครองจึงไม่อาจเป็นจริงได้ถ้าผูมี้สิทธิในทางการเมืองมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งใหเ้สียงขา้งมากเป็นฝ่ายตดัสินใจ เม่ือไม่สามารถบรรลุถึงอุดมคติในความ
เป็นอนัหน่ึงอันเดียวกันระหว่างผูป้กครองและผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองได้ ก็ตอ้งพยายามให้มีระบบที่
ใกลเ้คียงที่สุดกบัอุดมคติที่มีอยู ่จึงตอ้งปกครองตามเจตนารมณ์ของประชาชนจ านวนมากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ จากหลักการอนัน้ีจึงตอ้งยอมให้เสียงขา้งมากปกครองเสียงขา้งน้อย การที่เสียงขา้งมาก
บงัคบัเสียงขา้งน้อยไดใ้นอุดมคติของประชาธิปไตยแลว้นับว่ามีขอ้ต าหนิได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งยอม
ให้เสียงขา้งน้อยมีสิทธิคดัคา้นและวิพากษว์ิจารณ์เสียงขา้งมากได้ นั่นคือเสียงขา้งมากตอ้งเคารพ
เสียงขา้งนอ้ย จึงจะถือวา่เป็นการปกครองโดยเสียงขา้งมากที่วางอยูบ่นพื้นฐานหลกัความเสมอภาค  
  การปกครองโดยเสียงขา้งมากมีความจ ากัด คือจะตอ้งเปิดโอกาสให้ฝ่ายขา้งน้อยได้มี
โอกาสพฒันาไปเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากไดด้ว้ย ดงันั้นในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีการสบัเปล่ียนกนั
เขา้มาใชอ้  านาจปกครอง กล่าวคือประชาชนสามารถที่จะเปล่ียนแปลงรัฐบาลไดต้ามที่ตนตอ้งการ 
การเปล่ียนแปลงรัฐบาลไดท้  าให้เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นความจริง และทุกฝ่ายตอ้งมีโอกาส
เท่าเทียมกนัในกระบวนการทางการเมืองและการเขา้ไปบริหารประเทศ เสียงขา้งน้อยในปัจจุบนัจะ
ไดรั้บการปฏิบติัในฐานะที่จะกลายเป็นเสียงขา้งมาก คือเป็นรัฐบาลไดใ้นอนาคต นั่นหมายความว่า 
เสียงขา้งมากจะกดขี่ข่มเหงเสียงข้างน้อยไม่ได้ เสียงข้างมากจึงตอ้งให้สิทธิแก่เสียงข้างน้อยที่
แน่นอนและชดัเจน อาทิเช่น จะตอ้งอนุญาตให้เสียงขา้งน้อยมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในรัฐสภาได ้
ในรัฐธรรมนูญจะตอ้งมีบทบญัญติัใหมี้ความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภา เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่มี
เสียงขา้งนอ้ยเขา้ร่วมในคณะกรรมาธิการได ้การลงคะแนนเสียงในปัญหาที่ส าคญัๆ พรรคการเมือง
เสียงขา้งน้อยจะตอ้งร่วมลงคะแนนเสียงหรืออยา่งน้อยก็ตอ้งมีเสียงฝ่ายขา้งน้อยร่วมอยูด่ว้ย ดงันั้น
การออกคะแนนเสียงส าหรับการตดัสินใจทุกคร้ังจึงเป็นการรับรองคุม้ครองสิทธิของฝ่ายเสียงขา้ง
น้อยตามรัฐธรรมนูญนั่นเอง หลกัประกนัในการคุม้ครองเสียงขา้งน้อยน้ีอยู่บนพื้นฐานของความ
อดทนของฝ่ายเสียงขา้งมากต่อความคิดเห็นที่แตกต่างจากฝ่ายตน นัน่คือความเช่ือที่ใชห้ลกัเสียงขา้ง
มากที่วางอยูบ่นหลกัสิทธิที่เท่าเทียมกนัของทุกฝ่าย 
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 การปกครองโดยเสียงขา้งมากเป็นเคร่ืองสะทอ้นวา่การตดัสินใจโดยเสียงขา้งมากเป็นส่ิง
ที่ถูกตอ้ง แต่ส่ิงที่สะทอ้นจากการตดัสินใจโดยเสียงขา้งมาก อยา่งนอ้ยที่สุดคือการไม่มีการบงัคบัให้
เป็นไปตามที่ได้ตกลงกนัไว ้เพราะเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบดว้ยกับวิธีการดังกล่าวและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อตนเอง ดังนั้น หลักเสียงขา้งมากจึงเป็นหลกัเกณฑ์พื้นฐานการตดัสินใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการสร้างเจตจ านงของรัฐโดยวิธีการประชาธิปไตย จึงจ าเป็นที่จะตอ้งอาศยั
พื้นฐานของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ดงันั้น การตดัสินใจใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตวัผูป้กครอง
หรือการเลือกตั้งองคก์รที่ท  าหนา้ที่เป็นตวัแทนของประชาชน จะตอ้งถือเอาเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การตดัสินใจนั้นสะทอ้นถึงความตอ้งการของคนส่วนใหญ่อยา่งแทจ้ริง16 หลกัเสียง
ขา้งมากจึงเป็นหลกัเกณฑพ์ื้นฐานการตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตย17  
 หลกัการของประชาธิปไตย ประการหน่ึงคือการยอมรับความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนับน
ความขัดแยง้ กล่าวคือ เสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยตอ้งประกอบเขา้ด้วยกันเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกนั อีกประการหน่ึงคือการยอมรับในปรัชญาและความคิดเห็นทางการเมืองแบบสัมพทัธ์นิยม 
มิใช่แบบสมับูรณ์นิยม ซ่ึงตามแนวความคิดน้ีวางอยูบ่นพื้นฐานที่มีความเช่ือเป็นของตนเองแต่สงสัย
ในความถูกตอ้ง ในรัฐประชาธิปไตยทั้งหลายจึงตอ้งใหมี้หลกัประกนัในการแข่งขนัโดยเสรีระหว่าง
กลุ่มที่มีอุดมการณ์แตกต่างกนั เสรีภาพในการสร้างเจตนารมณ์ในทางการเมือง เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การโตเ้ถียง เสรีภาพในชุมชน การรวมตวักนัเป็นสมาคม เสรีภาพเก่ียวกบัหนังสือพิมพ ์
ดว้ยเหตุน้ีส่ือมวลชนทุกชนิด โดยหลกัการจะตอ้งให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกนัมี
สิทธิเท่าเทียมกนัในการใช้ส่ือเหล่านั้น มิใช่ผูกขาดโดยรัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากแต่เพียงผู ้
เดียว18 
 2.1.4  หลกัประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน  
  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัระหวา่งผูป้กครองและผูถู้กปกครองไม่อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ แมใ้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยตรง เสียงขา้งมากก็ตดัสินใจแทนเสียงขา้ง
น้อยและมีขอบเขตจ ากัด ประชาชนจ านวนมากไม่สามารถปรึกษาหารือและตดัสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ีเอง การใชอ้  านาจทางการเมืองจึงจ าเป็นตอ้งตกอยูใ่นมือของกลุ่มบุคคลที่มี
จ  านวนน้อยพอที่จะมีความสามารถกระท าการได้ นั่นคือความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบผูแ้ทน 
(Representation) ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

                                                             
16 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 4-5. 
17 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
18 สมยศ เช้ือไทย และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ.์  (กนัยายน, 2528).  “แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบั

รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย.”  วารสารนิตศิาสตร์, 14, 3.  หนา้ 46-47. 

DPU



 
17 

 

  เม่ือพจิารณาตามประวตัิศาสตร์การปกครอง ระบบผูแ้ทนในระยะแรกปรากฏในลกัษณะ
เป็นระบบผูแ้ทนของประชาชนตามฐานันดร เฉพาะเจา้ของที่ดินและผูมี้การศึกษาเท่านั้น ผูแ้ทนจึง
เป็นตวัแทนของประชาชนในขอบเขตจ ากัด รัฐสภาของผูแ้ทนแบบน้ีเรียกว่ารัฐสภาของผูแ้ทน
ฐานนัดร ตวัอยา่งเช่น รัฐสภาของเยอรมนีใน ค.ศ. 1848 รัฐสภาขององักฤษที่มีอยูถึ่งปลายศตวรรษที่ 
19 ระบบผูแ้ทนในระยะหลงัพฒันามาเป็นระบบผูแ้ทนของประชาชนโดยทัว่ไปไม่ค  านึงถึงฐานันดร
ของราษฎร ในรูปแบบน้ีบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นองคก์รของรัฐจะตอ้งมาจากการเลือกตั้ง
ทั่วไป ประชาชนมีความเสมอภาคในการออกเสียงลงคะแนนเลือกผู ้แทนของตน และใน
ขณะเดียวกนัประชาชนก็มีความเสมอภาคที่จะมีสิทธิไดรั้บเลือกให้เขา้ไปเป็นองคก์รของรัฐ ระบบ
ผูแ้ทนสมยัใหม่จึงอยูใ่นสถานะประชาธิปไตยแบบเสมอภาค ไม่ใช่ระบบผูแ้ทนตามฐานันดร เหตุน้ี
จึงถือว่าองคก์รของรัฐโดยเฉพาะรัฐสภา มีเจตนารมณ์ที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัประชาชนที่อยู่
ภายใตก้ารปกครอง ประชาธิปไตยเป็นระเบียบทางการเมืองที่อา้งถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ฐานะเป็นความชอบธรรมของอ านาจ ในระบบผูแ้ทนองคก์รของรัฐจึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองแทน
ประชาชนที่ตอ้งมาจากประชาชนโดยการเลือกตั้ง19 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจแยกออกเป็นประชาธิปไตยโดยตรง 
ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน และประชาธิปไตยแบบผสม20 
 2.1.4.1  ประชาธิปไตยโดยตรง  
 เนน้การมีส่วนร่วมโดยตรงของพลเมืองทุกคนในการใชอ้  านาจทางการเมือง21 ราษฎรจะ
มาลงคะแนนเสียงได้โดยตรงโดยการประชุมกันออกกฎหมายเอง ลงมติในกิจการของรัฐเอง 
ประชาธิปไตยโดยตรงจึงไม่มีการเลือกตั้ง การปกครองแบบน้ีใชไ้ดก้บัรัฐที่มีขนาดเล็กและมีภารกิจ
ไม่ยุง่ยาก อุปสรรคของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยตรงคือรัฐในปัจจุบนัมีภารกิจที่ยุง่ยาก 
ไม่เหมาะสมที่จะให้ราษฎรออกเสียงเป็นประชามติ อีกทั้งมีรัฐกิจบางอยา่งที่จะตอ้งด าเนินการไป
โดยรวดเร็วไม่อาจรอประชามติได้22 
 ประชาธิปไตยโดยตรงมีที่มายอ้นหลงัไปไดถึ้งสมยักรีกโบราณเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน
คริสตกาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในนครเอเธนส์และรัฐอ่ืนๆ ของกรีก เน่ืองจากแต่ละรัฐของกรีกเป็นรัฐ

                                                             
19 แหล่งเดิม.  หนา้ 47-49.      
20 หยดุ แสงอุทยั  ก  (2512).  ค าอธิบายหลกัเกณฑ์ทัว่ไปของการเลอืกตั้ง.  หนา้ 4. 
21 นนัทวฒัน์ บรมานันท.์  (2547, 11 เมษายน).  “การออกเสียงประชามติท่ีขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย (พ.ศ. 2540).”  รวมบทความทางวชิาการของศาลรัฐธรรมนูญชุดที ่3 : ศาลรัฐธรรมนูญกับ
การพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ.  หนา้ 115. 

22 หยดุ แสงอุทยั  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 4. 
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ขนาดเล็ก มีประชาชนไม่มาก ประชาชนจึงสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครอง
ตนเองได้ ประชาชนของแต่ละรัฐจะเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครองโดยตรงดว้ยการประชุมร่วมกนัเพื่อ
พิจารณาตดัสินแก้ปัญหาต่างๆ รูปแบบประชาธิปไตยโดยตรงน้ีใกลเ้คียงกบัทฤษฎีว่าด้วยอ านาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชนมากที่สุด เพราะเป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่มีการเลือกตั้งตวัแทน
ประชาชน ไม่มีรัฐสภา ประชาชนเป็นผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตยและเป็นผูจ้ดัท  ากฎหมายต่างๆ ดว้ยตนเอง 
ในนครเอเธนส์สมยักรีกโบราณจะใช้ประชาธิปไตยโดยตรง โดยมีสภาประชาชน ไดแ้ก่ พลเมือง
ชายโสดอายตุั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นผูล้งมติในการพจิารณากฎหมายหรือสามารถแต่งตั้งผูพ้ิพากษาได ้
แนวความคิดน้ีเป็นแนวคิดส าคญัที่ท  าใหเ้กิดระบบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนขึ้นในเวลาต่อมา23  
 2.1.4.2  ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน  
 ราษฎรไม่ไดอ้อกเสียงโดยตรงแต่จะลงคะแนนเสียงเลือกผูแ้ทนมาแสดงเจตนาแทนตน 
อ านาจทางการเมืองถูกมอบหมายให้ใช้โดยตวัแทนที่ได้รับการเลือกจากพลเมือง และตวัแทน
ดงักล่าวจะตอ้งรับผดิชอบในการด าเนินการของตนต่อพลเมืองโดยตรง24 การปกครองน้ีเหมาะกบัรัฐ
ทีมี่อาณาเขตกวา้งใหญ่ มีพลเมืองและภารกิจมาก ไม่สามารถจะใหร้าษฎรทุกคนมาประชุมตดัสินใจ
กนัได ้เพราะเป็นไปไม่ไดท้ี่ราษฎรจะมีความเห็นเป็นเอกฉนัทใ์นการจะใหผู้ใ้ดผูห้น่ึงมาเป็นตวัแทน
ตน ฉะนั้นจึงตอ้งมีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผูแ้ทนราษฎรมาท าหน้าที่แทนตน25 รุสโซ มีความเห็นว่า
ประชาธิปไตยโดยตรงไม่สามารถน ามาปฏิบติัได้ในยุคปัจจุบนั โดยให้ลองจินตนาการถึงความ
วุน่วายที่จะเกิดขึ้นหากใหพ้ลเมืองจ านวนมากมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกนัตลอดเวลาถึงการดูแล
รักษาประโยชน์ร่วมกนัของพลเมือง ในการน้ี รุสโซ ไดเ้สนอแนวความคิดเก่ียวกบัประชาธิปไตย
ทางตรงไวว้า่ ควรหมายถึงระบบรัฐบาลซ่ึงประชาชนมีอ านาจนิติบญัญติัหรือมีบางส่วนที่ส าคญัของ
อ านาจนิติบญัญตัิ ในตอนปลายศตวรรษที่ 17 ผูร่้างรัฐธรรมนูญทั้งในฝร่ังเศสและในสหรัฐอเมริกา
ต่างก็น าเอาระบบประชาธิปไตยโดยผูแ้ทนมาใช้26 ประชาธิปไตยในปัจจุบนัถือว่าระบบผูแ้ทนเป็น
ระบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะคิดกนัไดใ้นเวลาน้ี จึงเกิดเป็นทฤษฎียดึถือกนัว่า ประชาชนจะควบคุมรัฐบาล
ไดด้ว้ยการเลือกตั้งหัวหน้ารัฐบาล และเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติัหรือรัฐสภา ซ่ึงจะท าหน้าที่
เป็นผูส้อดส่องดูแลการท างานของรัฐบาลอย่างต่อเน่ืองแทนประชาชน ด้วยการมีอ านาจในการ
อนุมติัหรือไม่อนุมติักฎหมายและการจดัเก็บภาษี27 

                                                             
23 นนัทวฒัน์ บรมานันท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 117. 
24 แหล่งเดิม.  หนา้ 115.   
25 หยดุ แสงอุทยั  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 4-5.   
26 นนัทวฒัน์ บรมานันท.์  เล่มเดิม.  หนา้ 117. 
27 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  (2543).  ปรัชญาและพัฒนาการกฎหมายมหาชน.  หนา้ 219-220. 
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 ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน อาจเป็นประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนในระบบรัฐสภา 
ระบบประธานาธิบดี หรือระบบก่ึงรัฐสภาก่ึงประธานาธิบดีก็ได ้กล่าวเฉพาะการปกครองในระบบ
รัฐสภา รัฐสภาเป็นองคก์รเดียวที่ไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รัฐสภาจึงเป็นองคก์รที่มี
ความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยยิง่กว่าองคก์รอ่ืนๆ ก่อให้เกิดหลกัการส าคญัสองประการ คือ
หลกัเง่ือนไขของรัฐสภาและหลกัความสมัพนัธใ์นทางความชอบธรรมที่ไม่ขาดสาย 
 หลักเง่ือนไขของรัฐสภา หมายความว่า การก าหนดกฎเกณฑ์ที่มีความส าคัญต่างๆ 
จะตอ้งไดรั้บการก าหนดโดยองคก์รนิติบญัญติั ส่วนหลกัความสัมพนัธ์ในทางความชอบธรรมที่ไม่
ขาดสายเรียกร้องว่าการใช้อ านาจรัฐทั้งหมดไม่เพียงแต่จะถูกใช้เพื่อประชาชนและมุ่งหมายเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่ยงัมีความหมายว่าการใชอ้  านาจรัฐโดยผ่านองคก์รต่างๆ นั้น
จะตอ้งมีความเก่ียวพนัเช่ือมโยงไปถึงประชาชนดว้ย องคก์รหรือเจา้หน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายให้เป็น
ผูด้  าเนินการภารกิจของรัฐจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัหลกัความสัมพนัธ์ที่ไม่ขาดสายมาเป็นจุดเช่ือมโยง
องคก์รของรัฐกบัประชาชน เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ การใชอ้  านาจของรัฐโดยผ่านองคก์รต่างๆ นั้นมี
พื้นฐานมาจากประชาชนและด ารงอยูใ่นลกัษณะที่เช่ือมโยงถึงประชาชนได้28 
 การปกครองโดยประชาชนผา่นการเลือกตั้ง เป็นหลกัยดึพื้นฐานในการแสวงหากระบวน
วถีิทางการเมืองการปกครองใหร้องรับกบัการควบคุมของประชาชน โดยการใชสิ้ทธิเขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน คู่ขนานไปกบัวถีิในการใชอ้  านาจของผูป้กครองที่จะตอ้งรับผดิชอบและ
ตอบสนองต่อประชาชนพร้อมกันไปด้วย อันเป็นการสร้างหลักประกันขั้นพื้นฐานให้เกิดความ
เช่ือมั่นในการใช้อ านาจของรัฐบาล โดยเฉพาะการที่รัฐบาลจะต้องท าหน้าที่ในการรักษาและ
สนองตอบความตอ้งการของประชาชนตามสญัญาประชาคมนัน่เอง29 
 2.1.4.3  ประชาธิปไตยแบบผสม  
 ได้แก่ การจดัให้ราษฎรมาออกเสียงโดยตรงบา้งในภารกิจที่ส าคญัๆ เช่น การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ และให้ราษฎรเลือกตั้งผูแ้ทนมาปฏิบติัภารกิจในสภาผูแ้ทนราษฎร การให้ราษฎรออก
เสียงอาจเป็นโดยวิธีใดวิธีหน่ึงใน 3 วิธี หรือโดยใชท้ั้ง 3 วิธีต่อไปน้ีควบคู่กนัไป วิธีแรกให้ราษฎร
จ านวนหน่ึงมีสิทธิริเร่ิมขอให้ออกเสียงเป็นประชามติ (Initiative) วิธีที่สองให้ประมุขของรัฐสภา
หรือผู ้แทนราษฎรจ านวนหน่ึงหรือรัฐบาลส่งญัตติไปให้ราษฎรออกเสียงเป็นประชามติได ้
(Referendum) ซ่ึงอาจเป็นโดยบุคคลหรือสถาบันดังกล่าวเลือกให้มีประชามติแทนหรือโดย
รัฐธรรมนูญบังคับให้เสนอญัตติต่อราษฎรแล้วให้ราษฎรออกเสียงเป็นประชามติ ซ่ึงเรียกว่า 
ประชามติโดยบงัคบั หรือวธีิที่สามบงัคบัวา่กิจการที่ส าคญับางอยา่ง ฝ่ายบริหารตอ้งน าไปให้ราษฎร

                                                             
28 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 19-20. 
29 เชาวนะ ไตรมาศ.  เล่มเดิม.  หนา้ 86-87.   
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ออกเสียงเป็นประชามติเสียก่อนจึงจะใช้ได้ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือการบญัญตัิ
กฎหมายที่ส าคญั30 
  ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเป็นประชาธิปไตยแบบมีพรรค
การเมือง เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งถูกปลุกเร้า จะตอ้งชกัจูง และจะตอ้งรวบรวมประมวลความ
คิดเห็นที่คลา้ยคลึงใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวจึงจะก่อใหเ้กิดการกระท าในทางการเมืองได ้หน้าที่อนัน้ี
ในระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นหน้าที่ของพรรคการเมือง มิใช่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
นบัตั้งแต่มีการขยายสิทธิเลือกตั้งใหป้ระชาชนโดยทัว่ไปใหมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การใชสิ้ทธิใน
การเลือกตั้งจึงกลายเป็นการกระท าของมวลชนจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัก็เกิดการแข่งขนัทาง
ความคิดและอุดมการณ์ในทางการเมืองในการเลือกตั้งเพื่อจะเขา้ไปเป็นผูใ้ช้อ  านาจในฐานะเป็น
องค์กรของรัฐ ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะตอ้งมีระบบความสัมพนัธ์ระหว่างผูแ้ทนและประชาชน 
ระหว่างผูถื้ออ านาจและผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจพรรคการเมืองจึงค่อยๆ พฒันาขึ้นมาท าหน้าที่ดงักล่าว 
หากปราศจากพรรคการเมืองแลว้ การท าหนา้ที่ในระบบรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยยอ่มเป็นส่ิง
ที่เป็นไปไม่ไดด้งัจะเห็นไดจ้ากการเลือกตั้ง พรรคการเมืองท าหน้าที่เสนอทั้งตวับุคคลและนโยบาย
ให้ประชาชนพิจารณา แม้ว่าประชาชนจะเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทนและนโยบาย แต่ความเป็นจริงพรรค
การเมืองเป็นผูต้ ั้งผูแ้ทนและก าหนดนโยบายให้ประชาชนเลือก หลงัการเลือกตั้งพรรคการเมืองก็มี
บทบาทในการจดัตั้งรัฐบาลและคอยควบคุมดูแลรัฐบาล แมพ้รรคการเมืองจะไม่ไดอ้ยูใ่นฐานะเป็น
องคก์รของรัฐ แต่เป็นที่ยอมรับกนัวา่เป็นองคก์ารที่ท  าหนา้ที่ส าคญัในระบอบประธิปไตย  
  ความส าคัญของพรรคการเมืองในฐานะที่ เป็นสถาบันทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ พรรคการเมืองช่วยใหก้ารเลือกตั้งบรรลุเป้าหมาย คือไดผู้แ้ทนไปท าหน้าที่ใน
องค์กรของรัฐแทนประชาชน โดยพรรคการเมืองท าหน้าที่เป็นผูค้ดัเลือกผูรั้บสมัครเลือกตั้งให้
ประชาชนเลือก และโดยการแข่งขนัในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองจะช่วยเสริมสร้างความพร้อม
ใหก้บัประชาชนในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ในขณะเดียวกนัก็ขยายฐานการตดัสินโดยเสียงขา้งมากของ
ประชาชนและสร้างความชอบธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย , พรรคการเมืองอยูใ่น
ฐานะเป็นพาหนะน าความคิดเห็นและขอ้เรียกร้องจากประชาชนไปสู่องค์กรผูถื้ออ านาจ พรรค
การเมืองช่วยให้การตดัสินใจในทางการเมืองเป็นประชาธิปไตย คือมีรากฐานอยูบ่นความคิดของ
ประชาชน พรรคการเมืองอยูใ่นฐานะเป็นองคก์รโฆษณาแนวความคิดและวิธีการในการแกปั้ญหา
ต่างๆ ของสงัคม พรรคการเมืองจึงช่วยเหลือใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในทางการเมือง ซ่ึงจะ
มีผลใหป้ระชาชนมีความสามารถในการตดัสินใจทางการเมืองไดสู้งขึ้น31 

                                                             
30 หยดุ  แสงอุทยั  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 4-5. 
31 สมยศ เช้ือไทย และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 51-52. 
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2.2  หลักนิติรัฐ  
 หลกัประชาธิปไตยและหลกันิติรัฐเป็นหลกัที่มีความเกี่ยวพนัและสนับสนุนซ่ึงกนัและ
กนัจนอาจกล่าวไดว้า่ หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัที่เอ้ือใหเ้กิดหลกันิติรัฐ และขณะเดียวกนัหลกันิติ
รัฐก็เป็นหลกัที่ส่งเสริมต่อหลกัประชาธิปไตย รัฐจึงไม่อาจสถาปนาความเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย
ขึ้นมาไดห้ากขาดหลกัการใดหลกัการหน่ึงขา้งตน้32 
 ศาสตรจารย์ ดร.บวรศัก ด์ิ  อุวรรณโณ ได้อธิบายว่าตามแนวความคิดเสรีนิยม
ประชาธิปไตย แมรั้ฐจะมีอ านาจอธิปไตย แต่รัฐก็ตอ้งเคารพกฎหมาย ซ่ึงมีอยูส่องทฤษฎีหลกั คือ 
 ทฤษฎีวา่ดว้ยการจ ากดัอ านาจตนเองดว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงเยยีร่ิง (Ihering) และเจลลิเนค 
(Jellinek) เป็นผูเ้สนอ มีหลกัวา่รัฐไม่อาจถูกจ ากดัอ านาจโดยกฎหมายได ้เวน้แต่รัฐจะสมคัรใจผูกมดั
ตนเองดว้ยกฎหมายที่ตนสร้างขึ้นและกฎหมายหลกัที่รัฐสร้างขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญ ซ่ึงก าหนดสถานะ
ของอ านาจการเมืองในรัฐวา่อยูท่ี่องคก์รใด ตอ้งใชอ้ยา่งไร มีขอ้จ ากดัอยา่งไร  
 ทฤษฎีที่สองคือทฤษฎีนิติรัฐ ซ่ึงรุสโซและมงเตสกิเยอ ไดเ้สนอแนวความคิดไวเ้ป็นคน
แรกๆ สรุปไดว้า่รัฐและหน่วยงานของรัฐท าการเพือ่ประโยชน์สาธารณะและอยูใ่นฐานะที่เหนือกว่า
เอกชน มีอ านาจก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวในสิทธิหนา้ที่แก่เอกชนฝ่ายเดียวโดยปัจเจกชนไม่สมคัร
ใจได ้กฎหมายมหาชนใหอ้ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะไดใ้น
ฐานะที่เหนือกวา่เอกชน แต่กฎหมายนั้นก็จ  ากดัอ านาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใชอ้  านาจนอก
กรอบที่กฎหมายให้ไว ้ผลที่ตามมาคือ จะมีการควบคุมการกระท าขององคก์รของรัฐทุกองคก์รให้
ชอบด้วยกฎหมาย ควบคุมการกระท าและนิติกรรมทางปกครอง การกระท าขององค์ตุลาการซ่ึง
ไดแ้ก่ค  าพพิากษาและค าสัง่ศาลใหช้อบดว้ยกฎหมาย33 
 2.2.1  พฒันาการของหลกันิติรัฐ 
 ค าว่า “นิติรัฐ” หรือ “Rechtsstaat” เป็นค าที่ เกิดขึ้ นในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน 
ประกอบขึ้นจากค าสองค า คือค  าว่า Recht ที่แปลว่ากฎหมาย และค าว่า Staat ที่แปลว่ารัฐ นักคิดคน
ส าคญัของเยอรมัน Robert von Mohl, Carl Welcker และ Johann Christoph Frisherr von Aretin ได้
กล่าวว่านิติรัฐหมายถึง รัฐแห่งความมีเหตุผลอันเป็นรูปที่ปกครองตามเจตจ านงโดยรวม และมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส่ิงที่ดีที่สุดส าหรับสังคมเป็นการทัว่ไป นิติรัฐจึงเป็นรัฐที่ปกครองตามหลักแห่ง
เหตุผล เพือ่ใหก้ารอยูร่วมกนัของมนุษยเ์ป็นไปดว้ยความสงบสุข34 

                                                             
32 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 17. 
33 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ข  (2537).  กฎหมายมหาชน : การแบ่งแยกกฎหมายมหาชน-เอกชน และ

พัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทย.  หนา้ 48-55. 
34 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 21. 
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 แนวความคิดวา่ดว้ยนิติรัฐเร่ิมตน้ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 ในฐานะที่เป็นปฏิกิริยาที่มีต่อ
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ์ละการกระท าตามอ าเภอใจของรัฐหรือผูป้กครอง 
แนวความคิดน้ีสอดคล้องตอ้งกนักบัพฒันาการและความเช่ือที่มีมาตั้งแต่ยคุกลาง ว่าสันติสุขและ
ความยติุธรรมจะเกิดขึ้นไดย้อ่มตอ้งอาศยักฎหมาย เช่ือกนัว่า Robert von Mohl เป็นคนแรกที่น าเอา
ความคิดที่ว่าการด ารงอยูข่องรัฐไม่ควรจะขึ้นอยูก่บัก าลงัอ านาจ แต่ควรขึ้นอยูก่บัเหตุผลมาอธิบาย
อยา่งเป็นระบบในต ารากฎหมาย 
 พฒันาการของนิติรัฐในช่วงศตวรรษที่ 18 อยูท่ี่การฟ้ืนตวัของความคิดส านักกฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law School) โดยเฉพาะในปรัชญาของส านักสโตอิคส์ (Stoicim) ที่เช่ือว่ามนุษย์
ไดรั้บประกายแห่งเหตุผลและเกิดมามีศกัด์ิศรีเหมือนกนั ไม่มีใครเกิดมาในฐานะที่เป็นทาส มนุษย์
ทุกผูทุ้กนาม มีความสามารถที่จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไดด้ว้ยตนเอง อยา่งไรก็ตาม แนวความคิดที่
นิยมยกยอ่งเหตุผลของมนุษยอ่์อนแรงลงในสมยักลาง ซ่ึงเป็นสมยัที่นิติปรัชญาแนวคริสตค์รอบง า
ยโุรป จวบจนกระทัง่นักคิดอย่าง Samuel Pufendorf และ Christian Wolff ได้ร้ือฟ้ืนแนวความคิด
ดังกล่าวขึ้นมาพฒันาต่อ ความคิดว่าด้วยกฎหมายธรรมชาติจึงกลับฟ้ืนตวัขึ้ นโดยการเช่ือมโยง
ความคิดว่าดว้ยกฎหมายธรรมชาติกบัสิทธิตามธรรมชาติเขา้ด้วยกนั ตามค าสอนของนักคิดส านัก
กฎหมายธรรมชาติในยุคฟ้ืนตัวน้ี สิทธิตามธรรมชาติคือสิทธิที่มนุษยแ์ต่ละคนมีติดตัวมาตาม
ธรรมชาติ เช่น สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย สิทธิดงักล่าวน้ีมนุษยแ์ต่ละคนมีอยูโ่ดยไม่ขึ้นอยูก่บัรัฐ
และไม่ขึ้นอยูก่บักฎหมายบา้นเมือง กล่าวคือ เป็นสิทธิที่มีอยูก่่อนมีรัฐ   
 ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ต่อเน่ืองมาจนถึงตน้ศตวรรษที่ 19 ราษฎรไดเ้รียกร้อง
ใหรั้ฐปกป้องคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นตลอดจนเสรีภาพของตนมากขึ้น โดยต่างเห็นว่าการปกป้อง
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวจะปรากฏเป็นจริงได้ก็ต่อเม่ือมีรัฐธรรมนูญที่ก  าหนดให้อ านาจ
ของรัฐตอ้งผกูพนัอยูก่บักฎหมาย กฎหมายยอ่มจะตอ้งเป็นกฎเกณฑท์ี่ก  าหนดขอบเขตภารกิจของรัฐ 
กฎหมายจะตอ้งสร้างกลไกในการควบคุมการใชอ้  านาจของรัฐ และกฎหมายจะตอ้งประกนัสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล  
 ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เยอรมนีอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระจกัรพรรด์ิ พฒันาการ
เก่ียวกบัความคิดว่าดว้ยนิติรัฐเกิดการเปล่ียนแปลงหักเห เน่ืองจากในเวลานั้นค  าสอนทางปรัชญา
กฎหมายของส านกักฎหมายบา้นเมือง (Legal Positivism) เจริญงอกงามเฟ่ืองฟูขึ้น แนวคิดหลกัของ
ส านักคิดดังกล่าวต้องการสร้างความชัดเจน ความมั่นคง และความแน่นอนให้เกิดขึ้ นในระบบ
กฎหมาย ส านกัคิดน้ีปฏิเสธค าสอนวา่ดว้ยกฎหมายธรรมชาติ เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงที่เล่ือนลอยจบัตอ้ง
ไม่ได ้ท าใหก้ฎหมายไม่มีความแน่นอน ส าหรับส านักกฎหมายบา้นเมืองแลว้ กฎหมายที่ไดรั้บการ
ตราขึ้นโดยผูท้ี่ทรงอ านาจตรากฎหมายตอ้งถือว่าเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัความถูกตอ้งเป็นธรรม 
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ดงันั้นหลกัใหญ่ใจความของนิติรัฐจึงอยูท่ี่ความผกูพนัของฝ่ายปกครองต่อกฎหมายที่บงัคบัใชอ้ยูใ่น
บา้นเมือง และการปกป้องคุม้ครองสิทธิของปัจเจกชนจากการล่วงละเมิดของฝ่ายปกครองโดย
องคก์รตุลาการเท่านั้น แมว้า่รัฐชนิดน้ีจะใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการปกครอง แต่โดยที่ไม่มีการ
พดูถึงองคป์ระกอบในทางเน้ือหาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความยติุธรรม ต ารากฎหมายจ านวนหน่ึงจึงเรียก
รัฐชนิดน้ีว่า Gesetzesstaat ในภาษาเยอรมันแปลว่า กฎหมาย แต่มุ่งหมายถึงกฎหมายที่ได้รับการ
บญัญติัขึ้นเป็นส าคญั รัฐที่สนใจแต่เพียงกฎหมายในทางรูปแบบน้ีเองที่ท  าให้ในที่สุดเกิดรัฐต ารวจ 
(Polizeistaat) ขึ้น ในรัฐชนิดน้ีฝ่ายปกครองก็ผูกพนัตนต่อกฎหมาย แต่ไม่ตอ้งสนใจว่ากฎหมายนั้น
ถูกตอ้งเป็นธรรมหรือไม่ โดยปรากฏการณ์เช่นน้ี ค  าวา่ “รัฐต ารวจ” จึงไดก้ลายเป็นค าตรงกนัขา้มกบั
ค  าวา่ “นิติรัฐ”  
 ในปัจจุบนันิติรัฐก็ไดรั้บการพฒันาให้เป็นนิติรัฐที่เป็นเสรีนิยม ค  านึงถึงความยติุธรรม 
และท าใหเ้ม่ือกล่าวถึงนิติรัฐจะตอ้งพดูถึงองคป์ระกอบทั้งสองดา้น คือทั้งในทางรูปแบบและในทาง
เน้ือหา35 
 2.2.2  องคป์ระกอบของหลกันิติรัฐ 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าหลักนิติรัฐมีองค์ประกอบส าคัญสองส่วน คือ
องคป์ระกอบในทางรูปแบบ และองคป์ระกอบในทางเน้ือหา  
 2.2.2.1  องคป์ระกอบในทางรูปแบบของหลกันิติรัฐ 
 พิจารณาในทางรูปแบบ หลักนิติรัฐประกอบไปด้วยหลักการย่อยๆ หลายประการ ที่
ส าคญัเช่น หลกัการแบ่งแยกอ านาจ หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ หลกัความชอบ
ดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐ หลักการประกันสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดี 
ตลอดจนหลกัการประกนัสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม หลกัความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
  1)  หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
 Aristotle นักปราชญ์ชาวกรีก (384 - 322 ปีก่อนคริสตศกัราช) เป็นนักปราชญก์ารเมือง
คนแรกที่ได้พยายามจดัแบ่งองค์กรของรัฐบาล โดยเขียนไวใ้นหนังสือ “Politics” ว่ารัฐทุกรัฐมี
องค์ประกอบสามประการ ประการแรกคือองค์ประกอบที่ด าเนินกิจการสาธารณะ การผูก
สมัพนัธไมตรี การออกกฎหมาย และการตรวจตราดูแลค่าใชจ่้ายสาธารณะ ซ่ึงอริสโตเติลเห็นว่าเป็น
องคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดและอยูเ่หนือองคป์ระกอบอีกสองประการ ประการที่สอง องคป์ระกอบที่
เก่ียวกบัเจา้หนา้ที่ อริสโตเติลอธิบายว่าเป็นอ านาจเก่ียวกบัเจา้หน้าที่และการแบ่งแยกหน่วยงาน ซ่ึง

                                                             
35 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2553).  หลกันิติรัฐและนิติธรรม.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 
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รวมถึงการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐ การก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการแต่งตั้ง
หน่วยงานของรัฐ อ านาจน้ีเป็นอ านาจในการก าหนดนโยบายและออกค าสั่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
ส่วนที่เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีและการป้องกนัประเทศ ประการที่สาม องคป์ระกอบเก่ียวกบัอ านาจ
ตุลาการ เป็นอ านาจเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูพ้พิากษาและก าหนดเขตอ านาจของศาล 
 Puffendorf ชาวเยอรมนี (ค.ศ. 1632 - 1694) กล่าวไวใ้นหนังสือ “De Jure Naturae et 
Gentium” วา่อ านาจอธิปไตยแบ่งออกเป็นเจด็อ านาจ คือ อ านาจนิติบญัญตัิ อ  านาจที่จะลงโทษเพราะ
ฝ่าฝืนกฎหมาย อ านาจที่จะท าสงครามและสงบศึก อ านาจการท าสนธิสัญญา อ านาจแต่งตั้ ง
ขา้ราชการ อ านาจเก็บภาษีและอ านาจจดัการศึกษา 
 John Locke ชาวองักฤษ (ค.ศ. 1632-1704) กล่าวไวใ้นหนังสือ “Second Treatise of Civil 
Government” ว่าอ านาจอธิปไตยแยกออกได้เป็นสามอ านาจ คือ อ านาจนิติบญัญตัิ อ  านาจบริหาร 
และอ านาจเก่ียวกับการท าสงครามการท าสนธิสัญญาและการแลกเปล่ียนฑูต จอห์น ลอค เห็นว่า
อ านาจที่ส าคญัที่สุดคืออ านาจนิติบญัญติั ซ่ึงเป็นอ านาจที่ก  าหนดหลกัเกณฑแ์ละขอบเขตของสิทธิ
ตามธรรมชาติของมนุษย ์อันได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิ์น ส่วนอ านาจบริหารซ่ึงหมายถึง
อ านาจบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยการลงโทษผูฝ่้าฝืน จอห์น ลอค ถือว่าเป็นอ านาจที่มี
ความส าคญันอ้ยกวา่อ านาจนิติบญัญติั แต่เป็นอ านาจที่ขาดเสียมิได้36   
 Montesquieu ชาวฝร่ังเศส ไดรั้บการยกยอ่งเด่นยิง่กวา่ผูอ่ื้น เพราะสามารถน าเอาหลกัการ
แบ่งแยกอ านาจมาเผยแพร่ได้ดีที่สุด โดยใช้เวลาศึกษาและคน้ควา้ถึง 20 ปี จึงได้เขียนหนังสือช่ือ 
“De l'esprit des lois” ที่ไม่ไดก้ล่าวถึงการแบ่งแยกอ านาจเป็นการเฉพาะ แต่กล่าวถึงกฎขอ้บงัคบัที่ใช้
อยูใ่นโลกมนุษยน้ี์เป็นการทัว่ไป ทั้งในสมยัที่ผา่นพน้มาแลว้ สมยัปัจจุบนั และความคิดเห็นในส่ิงที่
ควรเป็นส าหรับสมยัต่อไป หนังสือน้ีแยกออกเป็น 31 บรรพ บรรพหน่ึงๆ แยกออกเป็นหมวด เป็น
หนงัสือทั้งส้ินเกือบ 700 หนา้ เร่ืองการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยนั้นเป็นเร่ืองที่มงเตสกิเอออธิบายไว้
ในบรรพ 11 “ว่าด้วยความเก่ียวพนัระหว่างกฎหมายซ่ึงก่อให้เกิดเสรีภาพในทางการเมืองกับ
ธรรมนูญการปกครอง” หมวด 6 วา่ดว้ยธรรมนูญการปกครองของประเทศองักฤษ มงเตสกิเออกล่าว
ว่า “ในรัฐทุกรัฐมีอ านาจอยู่ 3 อย่าง คืออ านาจนิติบญัญติั อ านาจปฏิบติัการซ่ึงขึ้นอยูก่ ับกฎหมาย
มหาชน และอ านาจปฏิบตัิการซ่ึงขึ้นอยูก่บักฎหมายแพง่ ในอ านาจนิติบญัญตัิ กษตัริยห์รือขา้ราชการ
ตรากฎหมายที่จะให้ใช้เฉพาะระยะเวลาหรือตลอดไป หรือแก้หรือยกเลิกกฎหมายที่ตราขึ้น ใน
อ านาจชนิดที่สอง เรียกว่าอ านาจบริหารของรัฐ กษตัริยห์รือข้าราชการท าสัญญาสันติภาพหรือ
ประกาศสงคราม หรือส่งหรือรับฑูต หรือรักษาความสงบเรียบร้อย หรือป้องกนัมิให้มีการรุกราน 

                                                             
36 อมร จนัทรสมบรูณ์.  (2525).  กฎหมายการปกครอง.  หนา้ 60-62. 
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อ านาจชนิดที่สาม เรียกว่าอ านาจพิพากษา กษัตริยห์รือขา้ราชการลงโทษผูก้ระท าความผิดหรือ
วนิิจฉยัขอ้ผดิพลาดระหวา่งเอกชน  
 เม่ือก าหนดอ านาจออกเป็นสามชนิดดงัน้ีแลว้ มงเตสกิเออให้ความเห็นว่าอ านาจแต่ละ
ชนิดตอ้งแยกกัน มีผูใ้ชต้่างกนัและเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน มงเตสกิเออช้ีแจงเหตุผลของการแยก
อ านาจทั้งสามชนิดน้ีไดเ้ป็นสองประการ 
 (1)  ถา้ไม่มีการแยกอ านาจโดยมีองค์กรใช้อ  านาจเป็นอิสระต่างกันแล้ว เสรีภาพของ
มนุษยก์็มีไม่ได ้เพราะถา้องคก์รเดียวใชอ้  านาจทุกชนิดแลว้ องคก์รนั้นก็จะใชอ้  านาจจนเต็มขอบเขต
และจะใชจ้นเกินขอบเขต เพราะเป็นนิสัยของมนุษยท์ุกคนเม่ือมีอ านาจขึ้นมาและเม่ือมีทางที่จะใช้
อ  านาจกว้างขวาง  มนุษย์ผู ้นั้ นก็จะใช้อ  านาจตามใจชอบ ถ้อยค าของมงเตสกิ เออมีดัง น้ี 
“ประชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตย มิใช่รัฐเสรีโดยธรรมชาติ เสรีภาพในทางการเมืองจะมีไดก้็แต่
เฉพาะในรัฐชนิดที่ผ่อนปรนไม่ตึงเครียด แต่ก็มิใช่จะมีในรัฐชนิดน้ีทุกรัฐไป จะมีก็ต่อเม่ือไม่มีการ
เมาอ านาจจนใช้อ านาจเกินไป แต่ก็ย่อมรู้และเห็นกนัอยูเ่ป็นนิจว่าบุคคลผูใ้ชอ้  านาจทุกคนย่อมใช้
อ านาจเกินเลยเสมอ เขามกัจะใชอ้  านาจจนถึงขอบเขตสุด ดงันั้นเพือ่มิใหมี้การใชอ้  านาจเกินขอบเขต 
จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งจดัและตอ้งก าหนดใหอ้ านาจหยดุอ านาจ  
 (2)  กฎหมายจะใช้บงัคบัตามวตัถุประสงค์ที่ได้ตราขึ้ น และประชาชนจะเคารพใน
กฎหมายนั้นๆ ก็เฉพาะในกรณีที่มีการแยกอ านาจ ถา้ไม่มีการแยกอ านาจแลว้ การใชก้ฎหมายก็เล่ือน
ลอย ใชก้นัตามอ าเภอใจ ขอ้ความของมงเตสกิเออมีดงัน้ี “ถา้หากอ านาจนิติบญัญติักบัอ านาจบริหาร
มารวมกนัอยูใ่นตวับุคคลเดียวกนัหรือในองคก์รขา้ราชการเดียวกนั เสรีภาพจะไม่มีเลย เพราะเป็นที่
น่าเกรงวา่บุคคลหรือองคก์รผูมี้อ  านาจทั้งสองประการนั้น จะตรากฎหมายกดขี่ออกมาใช ้และจะใช้
กฎหมายนั้นบงัคบัอยา่งกดขี่ ถา้อ านาจพิพากษามิไดแ้ยกจากอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหาร 
เสรีภาพก็ไม่มีเช่นเดียวกนั ถา้อ านาจพิพากษาไปรวมอยูก่บัอ านาจนิติบญัญติัแลว้ ชีวิตและเสรีภาพ
ของประชาชนก็จะมีความเป็นอยูต่ามความพอใจของผูใ้ชอ้  านาจทั้งสอง เพราะผูพ้ิพากษาเป็นผูต้รา
กฎหมายดว้ย ถา้อ านาจพพิากษาไปรวมอยูก่บัอ านาจบริหารแลว้ ผูพ้ิพากษาก็จะมีอ านาจกระท าการ
บีบคั้นไดเ้ตม็ที่ และไม่มีอะไรเหลือเลย จะสูญส้ินไปหมดถา้บุคคลคนเดียวกนัหรือองคก์รเดียวกนั
เป็นผูใ้ชอ้  านาจทั้งสาม คืออ านาจในการตรากฎหมาย อ านาจใหมี้การปฏิบติัตามมติสาธารณะ อ านาจ
พพิากษาความคิดหรือขอ้พพิาทระหวา่งเอกชน ถา้ผูใ้ชอ้  านาจนิติบญัญติัเป็นผูใ้ชอ้  านาจบริหารและ
อ านาจพิพากษา กฎหมายก็จะไม่แน่นอน การใชก้ฎหมายจะผนัแปรไปตามความประสงคข์องผูมี้
อ  านาจบริหาร และถา้ใครไม่กระท าตามความประสงคน์ั้น ผูมี้อ  านาจก็จะลงโทษตามความพอใจของ
ตน กฎหมายก็จะเล่ือยลอย บา้นเมืองก็จะไม่มีความสงบ”37 

                                                             
37 เดือน บุนนาค.  (2524, ธนัวาคม).  “การแยกอ านาจ.”  วารสารนิติศาสตร์, 9, 3.  หนา้ 19-22. 
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 ประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองไดแ้สดงให้เห็นอยู่เสมอว่า เม่ือใดก็ตามที่การใช้
อ  านาจอธิปไตยของรัฐรวมศูนยอ์ยู่ที่คนๆ เดียวหรือคณะเดียว ไม่ว่าคนๆ นั้นหรือคณะนั้นจะได้
อ านาจมาโดยการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งจากพลเมืองก็ตาม พลเมืองจะไม่มีสิทธิเสรีภาพในอนัที่จะ
กระท าการต่างๆ เพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตน ทั้งน้ีเพราะ “อ านาจท าให้ผูถื้ออ านาจนั้นเส่ือมลง 
อ านาจเด็ดขาดยิง่ท  าใหผู้ถื้ออ านาจนั้นเส่ือมลงอยา่งถึงที่สุด” คนเราเม่ือมีอ านาจแลว้มกัจะมวัเมาใน
อ านาจและมกัจะใชอ้  านาจอยา่งสุดโต่งเสมอ38 เพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจากการใช้
อ านาจตามอ าเภอใจของผูป้กครอง รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไดบ้ญัญตัิจดัระเบียบการ
ใช้อ านาจอธิปไตยโดยวางอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกอ านาจ มีการกระจายการใช้อ านาจ
อธิปไตยทางนิติบญัญติั บริหาร และตุลาการ ให้องคก์รของรัฐต่างองคก์รเป็นผูใ้ชแ้ยกต่างหากจาก
กนั แต่ละองคก์รต่างใชอ้  านาจอธิปไตยกระท าการตามที่รัฐธรรมนูญมอบหมายอยา่งเป็นอิสระ ไม่
ตอ้งฟังค  าสัง่หรือค าบญัชาขององคก์รอ่ืน และเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปในปัจจุบนัว่า “สังคมใดไม่มี
การประกนัเสรีภาพของปัจเจกชน อีกทั้งไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ในสังคมนั้นไม่มีรัฐธรรมนูญ” ค  า
ว่า “รัฐธรรมนูญ” ในที่น้ีหมายความถึงรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญตามลัทธิ
รัฐธรรมนูญนิยม อันเป็นรัฐธรรมนูญที่จ  ากัดอ านาจของผูป้กครอง ไม่ให้ผูป้กครองมีอ านาจมาก
เกินไปจนเป็นอนัตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรนั่นเอง อยา่งไรก็ดี การแบ่งแยกอ านาจนั้น
ไม่ไดห้มายถึงการแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั แต่ค  าว่า “อ านาจ” ในวลีไทย
ที่ว่า “การแบ่งแยกอ านาจ” และ “Powers” ในวลีอังกฤษที่ว่า “Seperation of Powers” หมายถึง 
“องคก์ร” หรือ “Organs” ผูใ้ชอ้  านาจอธิปไตย39  
 หลกัการแบ่งแยกอ านาจ เป็นพื้นฐานที่ส าคญัของหลกันิติรัฐ เพราะหลักการนิติรัฐไม่
สามารถสถาปนาขึ้ นมาได้ในระบบการปกครองที่ไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุม
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัระหว่างอ านาจ ภายใตห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจ ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ โดยหลกัแลว้ตอ้งสามารถควบคุมตรวจสอบและยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนัได ้อ านาจทั้ง
สามไม่ไดแ้บ่งแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด หากแต่มีการถ่วงดุลกนัเพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไดรั้บความคุม้ครอง ดว้ยเหตุน้ีจะไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึงที่มีอ  านาจเหนืออีกอ านาจหน่ึง
อยา่งเด็ดขาด หรือจะตอ้งไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึงที่รับภาระหน้าที่ของรัฐทั้งหมด หากพิจารณา
หลักการแบ่งแยกอ านาจอย่างเป็นระบบ อาจแยกพิจารณาการแบ่งแยกอ านาจในแง่ของความ
แตกต่างตามภาระหนา้ที่ของรัฐ ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกองคก์รตามขอบเขตภาระหน้าที่ที่แตกต่าง

                                                             
38 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ข  (2537).  “ศาลปกครองกบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจ.”  วารสารปกครอง, 3, 2.  

หนา้ 42-54. 
39 โภคิน พลกุล และ ชาญชยั แสวงศกัด์ิ.  (2541).  หลกักฎหมายมหาชน เล่ม 1.  หนา้ 140-144. 
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กนั หรือเรียกวา่ “การแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจ” และ “การแบ่งแยกอ านาจในแง่ของตวับุคคล” ซ่ึง
เรียกร้องใหภ้าระหนา้ที่ของรัฐที่มีการแบ่งแยกนั้น ตอ้งมีเจา้หน้าที่ของตนเองอนัมิใช่เจา้หน้าที่ของ
รัฐองคก์รอ่ืนดว้ย วิธีการแบ่งแยกอ านาจของรัฐเช่นน้ี รวมทั้งการก าหนดให้องค์กรอ่ืนๆ เขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่อ านาจนั้นหรือการให้มีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้นอ านาจอ่ืน
หรือสิทธิในการควบคุมตรวจสอบทั้งในแง่ของการแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจและในแง่ของตวั
บุคคลแลว้ จะก่อใหเ้กิดความสมัพนัธร์ะหวา่งอ านาจต่างๆ ในการยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนั และท าให้เกิด
ความสมดุลระหว่างอ านาจ ไม่ท าให้อ านาจใดอ านาจหน่ึงอยู่ภายใต้อ  านาจอ่ืนโดยส้ินเชิง 
สภาพการณ์เช่นน้ีจะท าใหสิ้ทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรั้บความคุม้ครองอนัเป็นความมุ่งหมาย
ส าคญัของนิติรัฐ40 
  2)  หลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ  
 นิติรัฐนั้นมีความเก่ียวพนักันอยา่งยิง่กบัสิทธิเสรีภาพและสิทธิในความเสมอภาคของ
บุคคล สิทธิทั้งสองประการดงักล่าวเป็นพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รัฐเสรีประชาธิปไตย
ทั้งหลายยอมรับความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความ
ประสงคข์องบุคคลนั้น รัฐจึงตอ้งใหค้วามเคารพต่อขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การ
แทรกแซงสิทธิเสรีภาพโดยอ านาจรัฐ จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
ตวัแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยบญัญติัให้กระท าไดเ้ท่านั้น 
ทั้งน้ีเพือ่ใหก้ารคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง จึงมีการ
น าหลกัการแบ่งแยกอ านาจมาใช ้โดยมุ่งหมายจะใหอ้ านาจแต่ละอ านาจควบคุมตรวจสอบซ่ึงกนัและ
กนั นอกเหนือจากหลกัการแบ่งแยกอ านาจแลว้ยงัมีการบญัญติัหลกัการต่างๆ อีกหลายประการเพื่อ
เป็นการให้หลกัประกนัแก่สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากรัฐ เช่น การจ ากดัสิทธิ
เสรีภาพตอ้งมีผลเป็นการทัว่ไปและไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงแก่บุคคลใดบุคคล
หน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง การก าหนดให้ระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ  านาจในการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพ หลกัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิเสรีภาพ
ไม่ได้ และหลักประกันที่ส าคญัคือหลักประกันการคุม้ครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการ เพราะการ
คุม้ครองและหลกัประกนัทั้งหลายจะปราศจากความหมายหากไม่ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการ
โตแ้ยง้การกระท าของรัฐ เพือ่ใหอ้งคก์รศาลเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระท าของรัฐที่ถูกโตแ้ยง้ว่า
ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ดว้ยเหตุน้ี สิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐานที่ส าคญัของรัฐ
เสรีประชาธิปไตยที่ยดึถือระบบนิติรัฐ41 

                                                             
40 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 22-23. 
41 แหล่งเดิม.  หนา้ 23-24. 

DPU



 
28 

 

 สิทธิเสรีภาพของราษฎรที่รัฐรับรองและใหค้วามคุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญ จ าแนกออก
ไดเ้ป็นสามประเภท คือ  
 (1)  สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยแท ้อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกาย สิทธิเสรีภาพ
ในเคหสถาน สิทธิเสรีภาพในการติดต่อส่ือสารถึงกนัและกนั สิทธิเสรีภาพในการเดินทางและการ
เลือกที่อยู ่สิทธิเสรีภาพในครอบครัว 
 (2)  สิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ อนัได้แก่ สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิ
เสรีภาพในการมีและใชท้รัพยสิ์น สิทธิเสรีภาพในการท าสญัญา 
 (3)  สิทธิเสรีภาพในอนัที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐที่
ส าคญั อนัไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในอนัที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในอันที่จะ
รวมตวักนัเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม หรือเป็นพรรคการเมืองเพื่อด าเนินการทางการเมืองให้เป็นไปตาม
ความคิดเห็นทางการเมืองของตน รวมตลอดถึงสิทธิเสรีภาพในอนัที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ
สมคัรเขา้รับเลือกตั้ง 
 การที่รัฐยอมรับรองและให้ความคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ
ไม่ไดห้มายความว่ารัฐจะยอมให้ราษฎรใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนกระท าการต่างๆ ไดโ้ดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ จากองคก์รเจา้หน้าที่ของรัฐ รัฐมีผลประโยชน์ของส่วนรวมที่จะตอ้งธ ารงรักษา
ไว ้ดงันั้นในบางกรณีรัฐจ าตอ้งบงัคบัใหร้าษฎรกระท าการหรือละเวน้ไม่กระท าการบางอยา่ง องคก์ร
เจา้หน้าที่ของรัฐจึงสามารถล่วงล ้ าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดบ้า้ง แต่รัฐจะกล ้ า
กรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัอยา่งชดัแจง้เป็นการทัว่ไปว่าให้องคก์ร
เจา้หน้าที่ของรัฐกล ้ ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดใ้นกรณีใดและภายในขอบเขตอยา่งไร และ
กฎหมายจะใหอ้ านาจแก่องคก์รเจา้หนา้ที่ของรัฐกล ้ากรายสิทธิเสรีภาพของราษฎรไดก้็แต่เพียงเท่าที่
จ  าเป็นแก่การธ ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สาธารณะ บทบญัญติัแห่งกฎหมายที่ให้อ  านาจแก่องค์กร
เจา้หนา้ที่ของรัฐในอนัที่จะล่วงล ้ าเขา้ไปในแดนแห่งสิทธิเสรีภาพไวอ้ยา่งคลุมเครือก็ดี ที่ให้อ  านาจ
แก่องคก์รเจา้หนา้ที่ของรัฐเกินเลยกวา่ความจ าเป็นแก่การธ ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์สาธารณะก็ดี ยอ่ม
ขดัต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ42 
  3)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการกระท าขององคก์รของรัฐ  
 หลกัการน้ีเรียกร้องใหก้ารกระท าขององคก์รนิติบญัญตัิ องคก์รตุลาการ และองคก์ารฝ่าย
บริหาร ตอ้งผกูพนัอยูก่บัรัฐธรรมนูญ  

                                                             
42 สมยศ เช้ือไทย และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 56-57. 
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 (1)  ในการตรากฎหมายขึ้นใช้บงัคบัในรัฐนั้น องค์กรนิติบญัญติัจะตรากฎหมายล่วง
กรอบที่รัฐธรรมนูญบญัญติัไวไ้ม่ได้43 เป็นการเช่ือมโยงหลกัความผูกพนัต่อกฎหมายเขา้กับหลัก
ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน โดยเฉพาะอยา่งยิง่บทบญัญติัของกฎหมายที่เป็นการกระทบต่อสิทธิ
หรือจ ากดัสิทธิของประชาชนนั้น จะกระท าไดเ้ฉพาะภายใตเ้ง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนก่อน ดงันั้น การใชก้ฎหมายของฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายปกครองที่
เป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชนจึงมีผลมาจากกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากตวัแทนของ
ประชาชนแลว้  
 (2)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายตุลาการ เป็นไปตามหลกัความเสมอภาคของ
การใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั รูปแบบของการใชก้ฎหมายตามหลกัความเสมอภาคมีสามรูปแบบ 
ดงัน้ี 
 ฝ่ายตุลาการตอ้งไม่พจิารณาพพิากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้แตกต่างไปจากบทบญัญติัของ
กฎหมาย ซ่ึงมีความหมายว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเรียกร้องมิให้มีการใช้กฎหมายให้แตกต่างไปจาก
บทบญัญตัิของกฎหมายที่เป็นบทบญัญติัในลกัษณะของการบงัคบัในเร่ืองนั้นๆ กล่าวคือ ฝ่ายตุลา
การตอ้งใชก้ฎหมายใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบและผลของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ  
 ฝ่ายตุลาการมีความผูกพนัตอ้งใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั กล่าวคือ บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนัในการที่จะให้ฝ่ายตุลาการใชบ้ทบญัญติักฎหมายให้ตรงกบัขอ้เท็จจริงใน
กรณีของตน ในกรณีน้ีเป็นการเรียกร้องให้ฝ่ายตุลาการยอมรับการผูกพนัตนอย่างเคร่งครัดต่อ
กฎหมาย แมว้า่กฎหมายจะอนุญาตใหค้  านึงถึงขอ้เทจ็จริงอนัเป็นลกัษณะพเิศษในกรณีใดกรณีหน่ึงก็
ตาม 
 ฝ่ายตุลาการมีความผกูพนัตอ้งใชดุ้ลพนิิจโดยปราศจากขอ้บกพร่อง ในกรณีน้ีหมายความ
วา่บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนัต่อฝ่ายตุลาการในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้มีการใช้
ดุลพนิิจ โดยเรียกร้องใหฝ่้ายตุลาการใชดุ้ลพนิิจโดยปราศจากขอ้บกพร่องใดๆ ทั้งส้ิน  
 (3)  หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของฝ่ายปกครอง แบ่งเป็นหลกัยอ่ยไดส้องหลกั คือหลกั
ความมาก่อนของกฎหมาย และหลกัเง่ือนไขของกฎหมาย 
 หลักความมาก่อนของกฎหมาย หมายความว่า การกระท าของรัฐที่ออกมาในรูป
บทบญัญติัของกฎหมายยอ่มอยูใ่นล าดบัที่มาก่อนการกระท าต่างๆ ของรัฐทั้งหลายรวมทั้งการกระท า
ของฝ่ายปกครองดว้ย ดงันั้นการกระท าของรัฐรวมทั้งการกระท าความฝ่ายปกครองทั้งหลายจึงไม่
อาจขดัแยง้กับบทบญัญติัของกฎหมายได้ หลักน้ีเรียกร้องในทางปฏิเสธว่าการกระท าของฝ่าย

                                                             
43 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2553).  หลกันิติรัฐและนิติธรรม.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 
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ปกครองหรือมาตรการอันใดอนัหน่ึงของฝ่ายปกครองจะขดัหรือแยง้กับกฎหมายทั้งหลายที่มีอยู่
ไม่ได ้หากการกระท าของฝ่ายปกครองหรือมาตรการอนัใดของฝ่ายปกครองขดัหรือแยง้กบักฎหมาย 
การกระท าหรือมาตรการนั้นยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 หลักเง่ือนไขของกฎหมาย ในขณะที่หลักความมาก่อนของกฎหมายเรียกร้องในทาง
ปฏิเสธมิใหฝ่้ายปกครองกระท าการใดที่เป็นการขดัหรือแยง้กบักฎหมายที่มีอยู ่แต่หลกัเง่ือนไขของ
กฎหมายกลบัเรียกร้องว่าฝ่ายปกครองจะมีอ านาจกระท าการอนัใดอนัหน่ึงไดต้่อเม่ือมีกฎหมายให้
อ านาจ หากไม่มีกฎหมายใหอ้ านาจฝ่ายปกครองกระท าการดงักล่าว การกระท าของฝ่ายปกครองนั้น
ยอ่มไม่ชอบดว้ยเง่ือนไขของกฎหมายดงักล่าว44 
  4)  หลกัการประกนัสิทธิในกระบวนการพจิารณาในชั้นเจา้หนา้ที่และศาล 
 รวมทั้งหลักการประกันสิทธิของปัจเจกบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
เรียกร้องใหรั้ฐตอ้งเปิดโอกาสให้ราษฎรไดต้่อสู้ป้องกนัสิทธิของตนในกระบวนการพิจารณาต่างๆ 
ของรัฐได้อย่างเต็มที่ องค์กรของรัฐตอ้งรับฟังบุคคล เปิดโอกาสให้บุคคลน าพยานหลักฐานเขา้
หกัลา้งขอ้กล่าวหาต่างๆ ก่อนที่จะตดัสินใจก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้น 
อน่ึงในกรณีที่ราษฎรไดรั้บความเสียหายจากการใชอ้  านาจมหาชนขององคก์รของรัฐ รัฐจะตอ้งเปิด
โอกาสใหร้าษฎรสามารถฟ้ององคก์รของรัฐที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตนต่อศาลได ้นอกจากน้ียงั
เรียกร้องใหรั้ฐก าหนดกระบวนการวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พพิาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกบัเอกชนดว้ยกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้ค  าพิพากษามีผลผูกพนัเป็นยติุเพื่อให้เกิดความมั่นคงแน่นอนใน
ระบบกฎหมาย45 
  5)  หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
 หลกักฎหมายน้ีเกิดจากค าพพิากษาส าคญัของศาลสูงสุดในสหรัฐอเมริกา ในคดีระหว่าง 
Marbury V. Madison ค.ศ. 1803 ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า เม่ือต้น ค.ศ. 1801 สหรัฐอเมริกาเกิดการ
เปล่ียนขั้วอ านาจทางการเมืองเน่ืองจากพรรคเฟเดอราลิสต์ ซ่ึงครองอ านาจมาตั้งแต่มีการก่อตั้ ง
สหพนัธรัฐพ่ายแพก้ารเลือกตั้งประธานาธิบดี เป็นผลให้ประธานาธิบดี John Adams ตอ้งพน้จาก
ต าแหน่ง ในวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 1801 John Adams ไดเ้ขา้ไปสร้างฐานที่มัน่ในฝ่ายตุลาการโดยการ
ผ่านร่างกฎหมายช่ือ Circuit Court Act ซ่ึงก าหนดต าแหน่งผูพ้ิพากษาเพิ่มใหม่ 16 ต  าแหน่ง และ
ยกเลิกหน้าที่ของผูพ้ิพากษาศาลสูงที่จะตอ้งไปนั่งพิจารณาคดีในศาลล่างเป็นคร้ังคราว ซ่ึงหน้าที่
ดงักล่าวเป็นหนา้ที่นอกเหนือจากหน้าที่ปกติในศาลสูง กฎหมายน้ียงัลดต าแหน่งผูพ้ิพากษาศาลสูง

                                                             
44 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 24-25. 
45 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2553).  หลกันิติรัฐและนิติธรรม.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 
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จากหกต าแหน่งเหลือเพยีงหา้ต าแหน่ง โดยมีความมุ่งหมายที่จะขดัขวางมิให้ประธานาธิบดีคนใหม่
ใชอ้  านาจแต่งตั้งผูพ้ิพากษาศาลสูงคนใหม่เขา้มาแทนที่ผูพ้ิพากษาศาลสูงคนหน่ึงที่ขอเกษียณดว้ย
เหตุผลเก่ียวกบัสุขภาพ 
 สองสัปดาห์ต่อมาสภาคองเกรสลงมติผ่านร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ Organic 
Act of The District of Columbia ซ่ึงก าหนดให้มีต  าแหน่งผูพ้ิพากษาเพิ่มใหม่ 42 ต  าแหน่งส าหรับ 
District of Columbia ประธานาธาบดี John Adams รีบแต่งตั้งบุคคลที่ฝักใฝ่ในพรรคของตนเขา้ด ารง
ต าแหน่งผูพ้พิากษาตามที่กฎหมายดงักล่าวก าหนดต าแหน่งขึ้นมาใหม่จนครบ และสภาซีเนทก็รีบเร่ง
ใหส้ตัยาบนัต่อผูพ้พิากษาซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่ในวนัที่ 2 และวนัที่ 3 มีนาคม ซ่ึงเป็นระยะเวลาเพียง
วนัเดียวก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่ Thomas Jefferson จะเขา้รับต าแหน่ง ในขณะนั้นผูพ้ิพากษา 
John Marshall ยงัด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยูใ่นคณะรัฐบาลของประธานาธิบดี John 
Adams แม้ได้สาบานเขา้รับต าแหน่งประธานศาลสูงสุดตั้งแต่วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 1801 แต่ได้ขอ
ผดัผ่อนเพื่อปฏิบติัหน้าที่ของรัฐมนตรีต่อไปจนถึงวนัที่ 3 มีนาคม 1801 (ซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยในการ
ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของ John Adams) ในวนัที่ 3 มีนาคม นั้นเอง ประธานาธิบดี John 
Adams ได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งการเขา้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ของผูพ้ิพากษาใหม่ ตาม
ประเพณีปฏิบติั ค  าสั่งให้ผูพ้ิพากษาเขา้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าที่ตอ้งเสนอต่อ John Marshall 
ซ่ึงยงัด ารงต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและมีอ านาจหน้าที่ในการประทบัตราต าแหน่งรัฐ
ส าหรับต าแหน่งผูพ้ิพากษา ซ่ึงเม่ือประทบัตราแล้วก็ตอ้งมีการจดัส่งประกาศแต่งตั้งการเขา้ด ารง
ต าแหน่งที่มีการประทับตราแล้วให้แก่ผูพ้ิพากษาที่เข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวทุกคน การจัดส่ง
ประกาศแต่งตั้งกระท ากนัอยา่งรีบร้อนจนนาทีสุดทา้ยของการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของ John 
Adams (ผูพ้ิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้ งในประกาศดังกล่าวน้ี ต่อมาได้รับการขนานนามว่า “ผู ้
พพิากษาเที่ยงคืน Midnight Judges” แต่ถึงกระนั้นก็จดัส่งประกาศแต่งตั้งไดไ้ม่ครบถว้น ผูพ้ิพากษา
ที่ไม่ไดรั้บประกาศแต่งตั้งและค าสัง่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งไดแ้ก่ William Marbury และผูพ้ิพากษาอีก
สองถึงสามคน แมว้า่ตราสารจะไดรั้บการลงนาม , สภาซีเนทใหค้วามยนิยอม และ John Adams (ซ่ึง
ก่อนหนา้น้ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานศาลสูงสุด แต่ยงัคงท าหนา้ที่เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเร่ือง
ดงักล่าวอยู)่ จะไดป้ระทบัตราเรียบร้อยแลว้ก็ตาม Thomas Jefferson ประธานาธิบดีคนใหม่ เห็นว่า
การแต่งตั้งดงักล่าวไม่สมบูรณ์และไม่มีผลในทางกฎหมาย จึงไดอ้อกค าสั่งแก่รัฐมนตรีต่างประเทศ
คนใหม่ (James Madison) ที่มีหน้าที่รักษาตราแห่งรัฐ มิให้มอบประกาศแต่งตั้งและค าสั่งให้เขา้รับ
ต าแหน่งหน้าที่แก่ William Marbury และพวก โดยการแถลงให้สาธารณชนทราบว่าการแต่งตั้ ง 
William Marbury และพวกเป็นโมฆะ  
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 จนกระทั้งส้ิน ค.ศ. 1801 หลงัจากที่ William Marbury และพวกไดพ้ยายามติดต่อร้องขอ
เขา้รับต าแหน่งแต่ก็ปราศจากผล จึงตดัสินใจน าคดีขึ้นฟ้องต่อศาลสูง โดยร้องขอให้ศาลสูงสุดช้ีขาด
โดยมีค  าสัง่และบงัคบัให ้James Madison ส่งมอบตราสารแต่งตั้งให้แก่ตน โดยอาศยัอ านาจการออก
หมายบงัคบัตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการด าเนินคดีในศาล (Judiciary Act 1789) ซ่ึงให้
อ านาจศาลสูงสุดสั่งให้รัฐมนตรีปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมายได้ ประธานศาลสูงสุด John 
Marshall วนิิจฉยัช้ีขาดคดีโดยให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยว่า “รัฐธรรมนูญก าหนดให้ศาลสูงสุด
สหรัฐเป็นศาลอุทธรณ์จากคดีต่างๆ เท่านั้น แต่กรณีที่จะให้ศาลสูงสหรัฐท าหน้าที่เป็นศาลชั้นตน้ใน
บางกรณีนั้นระบุไวช้ดัแจง้แลว้ตามรัฐธรรมนูญ ดงันั้นการที่กฎหมายดงักล่าว (Judiciary Act 1789) 
ใหอ้  านาจศาลสูงสหรัฐปฏิบตัิหนา้ที่เป็นศาลชั้นตน้เพือ่ออกหมายบงัคบัคดีตามที่อา้งในฟ้อง จึงเป็น
การเกินจากหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว ้กฎหมายนั้นจึงเป็นโมฆะ ศาลสูงแห่งสหรัฐจะอาศยั
อ านาจตามกฎหมายนั้ นออกหมายบังคับให้ James Madison ส่งค  าสั่งไปให้ William Marbury 
ไม่ได”้ รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา Article 3 section 2 บญัญตัิให้ศาลสูงสุดพิจารณาคดีเป็นศาล
แรกได้เฉพาะคดีที่รัฐหรือเจา้หน้าที่ฑูตเป็นคู่ความเท่านั้น ไม่ใช่คดีที่บุคคลธรรมดา (คดีน้ีคือ 
William Marbury) เป็นคู่ความ Judiciary Act 1759 ที่สภาซีเนทมอบอ านาจให้ศาลสูงสุดพิจารณา
พพิากษาคดีในลกัษณะดงักล่าว จึงขดัต่อรัฐธรรมนูญ ไม่มีผลบงัคบัใช้46 John Marshall ยงัไดแ้สดง
ความเห็นอีกว่า “องค์กรตุลาการนั้นเป็นองคก์รที่จะตอ้งวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทไปตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย จึงจ าเป็นอยูเ่องที่จะตอ้งมีอ านาจและเป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งพจิารณาวา่อะไรบา้งที่มีฐานะ
เป็นกฎหมาย อนัจะน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานในการท าค  าวินิจฉัย และถา้มีความขดัแยง้กนัในระหว่าง
บทบญัญติัทั้งหลายที่ใชใ้นเร่ืองเดียวกนัแลว้ ตุลาการจะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะใชบ้ทกฎหมายใด
บงัคบั ในกรณีที่มีความขดัแยง้เกิดขึ้นในระหว่างรัฐบญัญตัิซ่ึงจะใชบ้งัคบัในกรณีเดียวกนัแลว้ ศาล
จะตอ้งตดัสินใจเลือกเอาทางใดทางหน่ึงระหว่างการที่จะตอ้งตดัสินไปตามรัฐบญัญติั โดยไม่ตอ้ง
ค  านึงถึงรัฐธรรมนูญ หรือจะยึดถือไว้ซ่ึงรัฐธรรมนูญโดยละเลยรัฐบัญญัติ ” แม้รัฐธรรมนูญ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787 ไม่ได้บญัญติัชดัแจง้ให้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามีอ านาจวินิจฉัยว่า
กฎหมายใดขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ ผูพ้ิพากษา John Marshall ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธาน
ศาลสูงสุดยนืยนัอ านาจผูพ้ิพากษาในการตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ตรา
โดยฝ่ายนิติบญัญติั และยนืยนัวา่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายซ่ึงอยูใ่นล าดบัชั้นที่สูงกวา่กฎหมายอ่ืน ไม่
อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดโ้ดยกระบวนการนิติบญัญติัสามญั จากเหตุผลดงักล่าว John Marshall จึง

                                                             
46 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ก  (2551).  ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกบัศาลรัฐธรรมนูญ เอกสาร

ประกอบการบรรยายวชิาทฤษฎแีละหลกักฎหมายมหาชน บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์.  หนา้ 6-7. 
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สรุปว่าเน่ืองจากสหรัฐอเมริกายึดถือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้นกฎหมายใดก็ตามที่
ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญจึงไม่มีค่าบงัคบัเป็นกฎหมายที่ศาลจะตอ้งน ามาใชต้ดัสินคดี    
 ค าวินิจฉัยช้ีขาดคดีของ John Marshall ไดรั้บยกยอ่งอยา่งมากในการประกาศถึงอ านาจ
ขององคก์รตุลาการในการควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย คดี Marbury 
V. Madison ถือว่าเป็นคดีตน้แบบที่แสดงถึงอ านาจขององค์กรตุลาการในการควบคุมตรวจสอบ
กฎหมาย ไม่เพยีงแต่ในสหรัฐอเมริกาที่นกักฎหมายทุกคนตอ้งรู้จกัคดีน้ี แต่รวมไปถึงนกักฎหมายใน
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายมหาชน 47 หลังจากคดีน้ีแล้ว ศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาไดพ้ิพากษาให้กฎหมายของมลรัฐซ่ึงขดัต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลบงัคบัใชเ้ป็นจ านวน
กวา่หน่ึงร้อยฉบบั อาจกล่าวไดว้า่หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไดห้ย ัง่รากลงในทาง
ทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริงนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัิรับรองหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใ้นมาตรา 6 ความวา่ “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
บทบญัญติัใดของกฎหมาย กฎหรือขอ้บงัคบัขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็นอนัใช้
บงัคบัมิได”้ 
 ศาสตราจารย ์ดร.ประยรู กาญจนดุล ไดอ้ธิบายวา่ “กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มี
วตัถุประสงค์ในการวางระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง โดยก  าหนดโครงสร้างของรัฐ 
ระบอบการปกครอง การใชอ้  านาจอธิปไตยและการด าเนินงานของสถาบนัสูงสุดของรัฐที่ใชอ้  านาจ
อธิปไตย กล่าวยอ่ๆ คือก าหนดวธีิการปกครองหรือระบอบการเมืองของรัฐ”48 
 ศาสตราจารย ์ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ไดอ้ธิบายวา่ “กฎหมายรัฐธรรมนูญจะก าหนดการ
จดัอ านาจและองค์กรผู ้ใช้อ  านาจอธิปไตยในรัฐ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญจะ
ครอบคลุมถึงการจดัองคก์ร การด าเนินการ อ านาจหน้าที่และความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รดงักล่าว
ต่อกนัและต่อประชาชน49  
 เราอาจกล่าวไดว้า่ รัฐธรรมนูญคือบรรดากฎเกณฑแ์บบแผนซ่ึงจดัระเบียบทางการเมือง
การปกครองภายในรัฐ หรือบรรดากฎเกณฑ์แบบแผนสถาปนาองค์กรผูท้  าหน้าที่เป็นผูใ้ชอ้  านาจ
ปกครองในนามของรัฐ ก าหนดกระบวนการแต่งตั้งบุคคลเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นองคก์รผูท้  าหน้าที่

                                                             
47 วีระ โลจายะ  ก  (2551).  การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดหรือแย้งกบัรัฐธรรมนูญในสหรัฐอเมริกา 

เอกสารประกอบการบรรยายวชิากฎหมายรัฐธรรมนูญช้ันสูงและสถาบันการเมอืง 1 บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบัณฑิตย์.  หนา้ 2-5. 

48 ประยรู กาญจนดุล.  (2523).  ค าบรรยายกฎหมายปกครอง.  หนา้ 1. 
49 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ข  เล่มเดิม.  หนา้ 20. 
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ใชอ้  านาจปกครองในนามของรัฐ รวมตลอดถึงก  าหนดหลกัการทัว่ไปว่าดว้ยความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัฐกบัราษฎร บรรดากฎเกณฑแ์บบแผนที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญน้ี อาจแยกกนัอยูอ่ยา่งกระจดักระจาย
ในรูปของจารีตประเพณีบา้ง ในรูปของกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรบา้ง เราเรียกรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น
ว่า “รัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร” ส่วนรัฐธรรมนูญของรัฐที่ถูกน ามารวบรวมไวอ้ยา่งเป็น
ระบบในเอกสารฉบบัเดียวกัน เราเรียกว่า “รัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อักษร” ปัจจุบนัรัฐต่างๆ นิยม
น าเอาบรรดากฎเกณฑแ์บบแผนซ่ึงจดัระเบียบทางการเมืองการปกครองมารวมไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ
ในเอกสารฉบบัเดียว  
 แมรั้ฐจะมีรัฐธรรมนูญลายลกัษณ์อกัษร แต่มีเฉพาะบางรัฐเท่านั้นที่จะมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึงรัฐธรรมนูญในลทัธิรัฐธรรมมนูญนิยม ที่มีบทบญัญตัิรับรองสิทธิ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง ลกัษณะของรัฐธรรมนูญน้ีจึงตอ้งมีหลกัการของระบบนิติรัฐ คือ
หลกัการที่รัฐจะตอ้งเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง เพื่อป้องกนัสิทธิเสรีภาพจากการใช้
อ านาจบาตรใหญ่หรือตามอ าเภอใจของรัฐ รัฐตอ้งมีอ านาจจ ากดัตอ้งยอมตนอยูภ่ายใตก้ฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด นอกจากนั้นจะตอ้งก าหนดใหป้ระชาชนเลือกตั้งผูแ้ทนของตนมาเป็นองคก์รของรัฐในการ
บญัญติักฎหมาย รัฐจะล่วงล ้ าสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนจะตอ้งมีกฎหมายให้อ านาจ
กระท าได้50  
 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นส่วนยอดสุดของหลักนิติรัฐ 
รัฐธรรมนูญจึงได้รับการรับรองให้เป็นกฎหมายที่อยู่ในล าดบัสูงสุดในระบบกฎหมายของรัฐนั้น 
และหากกฎหมายที่อยูใ่นล าดบัที่ต  ่ากว่าขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญ กฎหมายดงักล่าวยอ่มไม่มีผล
บงัคับใช้ ระบบกฎหมายเยอรมนียอมรับหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญว่าเป็น
สาระส าคญัของนิติรัฐ โดยมีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญอยา่งน้อยสองมาตราที่รับรองถึงหลักการ
ดงักล่าว คือมาตรา 20 วรรคสาม รับรองอย่างชัดเจนถึงความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
ความวา่ “อ านาจนิติบญัญติัผูกพนัต่อรัฐธรรมนูญ ส่วนอ านาจบริหารและอ านาจตุลาการผูกพนัต่อ
กฎหมาย” มาตรา 79 วรรคสาม รับรองว่าบทบญัญติัมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญเป็นบทบญัญติัที่ไม่
อาจแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ความว่า “การแกไ้ขรัฐธรรมนูญซ่ึงมีผลกระทบกบัการแบ่งเขตพื้นที่ของ
มลรัฐซ่ึงโดยหลกัการแลว้ มลรัฐจะตอ้งมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายนั้นหรือหากการแกไ้ขนั้น
กระทบต่อหลักการที่บญัญติัไวใ้นมาตรา 1 และมาตรา 20 ไม่อาจจะกระท าได้” หลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นการยนืยนัหรือท าใหเ้กิดความมัน่คงขึ้นต่อหลกันิติรัฐ51  

                                                             
50 สมยศ เช้ือไทย และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 43-44. 
51 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 31-32. 
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 ใน ค.ศ. 1920 ออสเตรียเป็นประเทศยโุรปประเทศแรกที่ไดจ้ดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อ
ควบคุมมิให้กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญ จากนั้นประเทศอ่ืนๆ ก็ได้จดัตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใน
ระบบของตน จึงถือกันว่า ไม่เพียงแต่ฝ่ายปกครองเท่านั้นที่ตอ้งเคารพความชอบดว้ยกฎหมาย แต่
องค์กรนิติบัญญตัิ องค์กรตุลาการ และองค์กรอ่ืนในรัฐจะต้องเคารพกฎหมายด้วยโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญ การกระท าใดที่ขดัต่อรัฐธรรมนูญก็จะถูกศาลพพิากษาวา่ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได้52 
 2.2.2.2  องคป์ระกอบในทางเน้ือหาของนิติรัฐ 
  1)  หลกัความแน่นอนของกฎหมาย 
 หลักนิติรัฐเรียกร้องต่อไปอีกว่าในการตรากฎหมายขึ้นใช้บงัคบักับราษฎรนั้นตอ้งมี
ความชัดเจนและแน่นอนเพียงพอที่ราษฎรจะเขา้ใจได้ บุคคลจึงสามารถก าหนดการกระท าของ
ตนเองใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และท าใหเ้กิดความแน่ใจว่าการกระท าของตนจะไม่เป็น
การละเมิดบทบญัญติัของกฎหมาย หลักความแน่นอนของกฎหมายประกอบด้วยหลักย่อยสอง
ประการ 
   (1)  หลักความชัดเจนของกฎหมาย เรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติในการออก
กฎหมายวา่จะตอ้งมีความชดัเจนอยา่งพอเพยีงเพือ่ใหบุ้คคลสามารถก าหนดพฤติกรรมของตนเอง 
   (2)  หลกัคุม้ครองความสุจริต เรียกร้องต่อฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
กรณีการยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผูรั้บค  าสั่งทางปกครอง โดยหลกัแลว้
การยกเลิกเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผูรั้บค  าสั่ง หากผูรั้บค าสั่งเช่ือโดยสุจริตว่า
ค  าสัง่ทางปกครองนั้นออกโดยชอบดว้ยกฎหมาย และเม่ือไดช้ัง่น ้ าหนักประโยชน์สาธารณะในเร่ือง
นั้นๆ แลว้ กรณีที่เห็นควรใหย้กเลิกค าสัง่ทางปกครอง ใหน้ าหลกัความคุม้ครองความสุจริตของผูรั้บ
ค าสั่งทางปกครองมาใช้เพื่อคุม้ครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค าสั่งทางปกครอง
ดงักล่าว  
  2)  หลกัหา้มมิให้กฎหมายมีผลยอ้นหลงั เรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใชบ้งัคบั
กบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะอยา่งยิง่กรณีที่ยอ้นหลงัไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์ที่ส้ินสุดลง
แลว้ การตรากฎหมายยอ้นหลงัไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลจึงไม่อาจกระท าได ้หลกัการดงักล่าวน้ีเป็น
หลกัการที่บงัคบัใชโ้ดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในกรณีของกฎหมายอาญาสารบญัญติั อย่างไรก็ตาม ไม่ได้
หมายความวา่หากผลร้ายที่เกิดขึ้นกบัปัจเจกบุคคลไม่ใช่โทษทางอาญาแลว้ รัฐสามารถตรากฎหมาย
ยอ้นหลงัไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลไดทุ้กกรณี การวินิจฉัยว่าการตรากฎหมายยอ้นหลงัเป็นผลร้ายแก่
บุคคลจะกระท าไดห้รือไม่ ตอ้งพิจารณาองค์ประกอบในแง่ความไวเ้น้ือเช่ือใจที่บุคคลมีต่อระบบ
กฎหมาย ตลอดจนการคาดหมายความคุม้ครองจากระบบกฎหมายของบุคคลประกอบกนั ในกรณีที่

                                                             
52 โภคิน พลกุล และ ชาญชยั แสวงศกัด์ิ.  เล่มเดิม.  หนา้ 155. 
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บุคคลไดก้ระท าการจบส้ินไปแลว้ในอดีต ไม่สามารถหวนกลบัไปแกไ้ขเปล่ียนแปลงการกระท าของ
ตนได้แล้ว การตรากฎหมายไปก าหนดองคป์ระกอบความผิดขึ้นใหม่ ก าหนดโทษขึ้นใหม่ หรือ
เปล่ียนแปลงโทษที่มีอยูใ่นกฎหมายในขณะที่ไดก้ระท าการ แมโ้ทษนั้นจะไม่ใช่โทษทางอาญาก็ไม่
อาจกระท าได้53 
  3)  หลกัความพอสมควรแก่เหตุ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “หลกัความไดส้ัดส่วน” 
เรียกร้องใหก้ารใชอ้  านาจของรัฐจะตอ้งเป็นไปโดยพอเหมาะพอประมาณ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ที่ชอบธรรม ในนิติรัฐรัฐไม่อาจใชม้าตรการใดๆ ก็ไดเ้พื่อที่จะบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตนตอ้งการ การ
บรรลุวตัถุประสงค์ที่ชอบธรรมตอ้งใช้เคร่ืองมือหรือมาตรการทางกฎหมายที่ถูกตอ้ง พอเหมาะ
พอประมาณเท่านั้น 
 ตามกฎหมายเยอรมนัหลกัความไดส้ัดส่วนเป็นหลกัรัฐธรรมนูญทัว่ไปที่มิไดบ้ญัญติัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่มีค่าบงัคบัเสมอกบับทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ54 และไดรั้บการ
ยอมรับอย่างกวา้งขวางมิใช่เฉพาะแต่ในเยอรมันเท่านั้น ยงัรวมถึงฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์และ
ประเทศอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ไดรั้บการยอมรับจากสหภาพยโุรป55 หลกัการน้ีใชจ้  ากดัการใชอ้  านาจขององคก์รต่างๆ ของรัฐให้อยู่
ในกรอบที่เหมาะสม สามารถรักษาประโยชน์มหาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกนัก็
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรจนเกินความจ าเป็น56 เพราะการอาศยัอยูร่่วมกนั
ในสงัคมนั้น ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลก็ดี ผลประโยชน์ของมหาชนก็ดี ยอ่มมีผลกระทบต่อกนั
และกนัเสมอ 
 นบัตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธเ์ยอรมนีไดน้ าหลกัดงักล่าวมาใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาการกระท าของรัฐทุกประเภทที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ใน ค.ศ. 1968 ศาลรัฐธรรมนูญสหพนัธ์ของเยอรมนีได้เคยวินิจฉัยว่า หลักความได้
สัดส่วนเป็นหลักที่มีผลมาจากหลักนิติรัฐ ดังนั้น หลักความได้สัดส่วนจึงมีล าดับชั้นในระดับ
รัฐธรรมนูญ อนัเป็นหลกัการที่มีความมุ่งหมายประการส าคญัเพือ่จ  ากดัการใชอ้  านาจของรัฐ และเป็น
หลกัที่ก่อใหเ้กิดความมัน่คงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน57 

                                                             
53 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2553).  หลกันิติรัฐและนิติธรรม.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431     
54 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 56. 
55 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 268. 
56 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 15. 
57 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 269. 
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 หลกัความไดส้ดัส่วนนั้นมีความผกูพนัต่อการใชอ้  านาจของฝ่ายบริหารและน าไปใชก้บั
ฝ่ายนิติบญัญติัดว้ย โดยสาระส าคญัของหลกัความไดส้ดัส่วนมีอยูส่ามประการ คือ 
 (1)  หลกัความเหมาะสม บงัคบัวา่บรรดามาตรการที่กฎหมายเปิดช่องใหใ้ชบ้งัคบัราษฎร
นั้น ฝ่ายบริหารตอ้งเลือกมาตรการที่สามารถด าเนินให้ความมุ่งหมายของกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้
เท่านั้น มาตรการใดก็ตามที่ไม่สามารถท าใหเ้จตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายปรากฏเป็น
จริงขึ้ นมาได้เลย ย่อมเป็นมาตรการที่ขดัต่อหลักการดังกล่าว หลักความเหมาะสมน้ีเรียกร้อง
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุ (cause) และผล (effect) ระหวา่งมาตรการที่ฝ่ายบริหารออกมาใชบ้งัคบั กบัส่ิง
ที่กฎหมายฉบบัที่ใหอ้  านาจประสงคจ์ะใหเ้กิดขึ้น ทั้งน้ีโดยใหม้าตรการที่ฝ่ายบริหารออกมาใชบ้งัคบั
เป็นเหตุ และส่ิงที่กฎหมายฉบบัที่ใหอ้  านาจประสงคจ์ะใหเ้กิดขึ้นเป็นผลนัน่เอง 
 (2)  หลกัแห่งความจ าเป็น หมายความวา่ ในบรรดามาตรการหลายๆ มาตรการซ่ึงลว้นแต่
สามารถท าใหเ้จตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายฉบบัที่ใหอ้  านาจส าเร็จลุล่วงไปได ้โดยแต่
ละมาตรการมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของราษฎรมากน้อยแตกต่างกนั ฝ่ายบริหาร
ตอ้งตดัสินใจเลือกออกมาตรการที่มีความรุนแรงน้อยที่สุด ความคิดที่เ ป็นรากฐานของหลกัการน้ีมี
อยูว่า่ “ในระหวา่งส่ิงที่เลวร้ายสองส่ิงที่จ  าตอ้งเลือก บุคคลควรเลือกส่ิงที่เลวร้ายนอ้ยกวา่” ดงันั้น ฝ่าย
บริหารจึงมีอ านาจจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไดเ้พยีงเท่าที่จ  าเป็นแก่การด าเนินการให้เป็นไป
ตามความประสงคข์องกฎหมายเท่านั้น การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของราษฎรเกินขอบเขตแห่งความ
จ าเป็นแก่การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องกฎหมายเป็นส่ิงที่ไม่ชอบธรรม58 
 (3)  หลกัความไดส้ัดส่วนในความหมายอยา่งแคบ เป็นหลกัการที่เรียกร้องให้เกิดภาวะ
สมดุลขึ้นระหวา่งความเสียหายอนัจะเกิดขึ้นแก่เอกชนและหรือแก่สังคมโดยรวม กบัประโยชน์อนั
มหาชนจะพงึไดรั้บจากการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการใดมาตรการหน่ึงที่ฝ่ายบริหารออกมา
ใชบ้งัคบั ดงันั้น องคป์ระกอบขอ้น้ีแห่งหลกัความไดส้ัดส่วนจึงบงัคบัให้ฝ่ายบริหารตอ้งท าการชั่ง
น ้ าหนักผลดีและผลเสียของแต่ละมาตรการที่ตนตั้งใจจะออกมาใชบ้งัคบัแก่ราษฎร มาตรการใดที่
เห็นไดช้ดัวา่หากลงมือบงัคบัการให้เป็นไปตามนั้นแลว้ จะยงัให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมาก 
ไม่คุม้กบัความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เอกชนและหรือแก่ส่วนรวม ฝ่ายบริหารตอ้งหา้มมิใหอ้อกมาใช้
บงัคบั ถึงแมว้า่มาตรการนั้นจะเหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนินการใหค้วามประสงคข์องกฎหมาย
ส าเร็จลุล่วงไปไดก้็ตาม กล่าวโดยสรุป หลกัความไดส้ัดส่วน บงัคบัให้ฝ่ายบริหารออกมาตรการที่
สามารถด าเนินการใหค้วามประสงคข์องกฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ก่อ
ความเสียหายแก่ราษฎรน้อยที่สุด และห้ามมิให้ฝ่ายบริหารออกมาตรการใดๆ ซ่ึงหากได้ลงมือ

                                                             
58 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 56, 58-59. 
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ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนั้นแลว้ จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่มหาชนนอ้ยมาก ไม่คุม้กบัความเสียหาย
ที่จะตกแก่ราษฎรและหรือสงัคมโดยรวม59 
 หลกันิติรัฐมีปรากฏอยูใ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั60 ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญตัิหลกัการของนิติรัฐไวห้ลายมาตราด้วยกนั61 เช่น 
การรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล (มาตรา 4) การ
รับรองวา่รัฐธรรมนูญเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายสูงสุด กฎหมายที่ละเมิดรัฐธรรมนูญจะใชบ้งัคบั
ไม่ได ้(มาตรา 6) หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 29) บุคคลไม่ตอ้ง
รับโทษทางอาญา เวน้แต่จะกระท าความผดิตามที่กฎหมายบญัญติัไวข้ณะนั้น (มาตรา 39) การจ ากดั
สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวน้ี้ จะตอ้งกระท าโดยกฎหมาย (ปรากฏในหลายมาตรา เช่น 
มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37) การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีตอ้ง
ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแ้ถลงต่อสภา (มาตรา 178) เป็นตน้ 
 แมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะบญัญตัิหลกัการของนิติรัฐ
ไว ้แต่ในมาตรา 3 วรรคสอง บญัญตัิว่า “การปฏิบตัิหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง
องคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม” นับเป็นคร้ังแรกที่ไดมี้
การบญัญติัค  าวา่ “หลกันิติธรรม” ไวใ้นรัฐธรรมนูญทั้งๆ ที่ในชั้นร่างรัฐธรรมนูญใชค้  าว่า “หลกันิติ
รัฐ” และไม่ปรากฏเหตุผลในการเปล่ียนแปลงค าวา่ “หลกันิติรัฐ” เป็นค าวา่ “หลกันิติธรรม”62  
 
2.3  หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 รัฐเสรีประชาธิปไตยลว้นแต่ยดึมัน่อยูใ่นลทัธิปัจเจกชนนิยมที่สอนว่า มนุษยท์ุกคนเกิด
มามีศกัด์ิศรี ศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) มีลกัษณะเป็นนามธรรมซ่ึงจะปรากฏ
ออกมาใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมในรูปของความสามารถของมนุษย ์ในอนัที่จะก  าหนดชะตากรรม
ของตนเองได ้อน่ึง มนุษยแ์ต่ละคนจะมีความสามารถเช่นว่าน้ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง ก็ต่อเม่ือแต่ละคนมี 
“แดนแห่งเสรีภาพ” ภายในแดนแห่งเสรีภาพน้ี แต่ละคนจะคิดหรือกระท าการใดๆ อย่างอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซงตามอ าเภอใจของผูอ่ื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผูป้กครอง ด้วยเหตุน้ี 

                                                             
59 แหล่งเดิม.  หนา้ 60,62. 
60 แหล่งเดิม.  หนา้ 40. 
61 กลา้ สมุทวณิช.  (2547).  หลกันิติรัฐและรัฐธรรมนูญ.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก  

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=615 
62 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2553).  หลกันิติรัฐและนิติธรรม.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1431   
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รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงไดบ้ญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพดา้นต่างๆ ที่มนุษยแ์ต่ละ
คนจ าตอ้งมี และน าไปใชพ้ฒันาบุคลิกภาพของตนเอง รวมแลว้นิยมเรียกกนัว่า “สิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐาน” (Fundamental Rights and Liberties)63 
 สงัคมตะวนัตกใหค้วามส าคญัต่อตวับุคคลเหนือสงัคมและรัฐ ปัจเจกชนนิยมจึงเน้นเร่ือง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลและเน้นเร่ืองความส าเร็จของบุคคล โดยเห็นว่าผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมคือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลแต่ละคนรวมกนั ดว้ยเหตุน้ีผลประโยชน์ของรัฐจริงๆ จึง
ไม่มี หรือถา้มีจะอยูเ่หนือผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลไม่ได ้รัฐมีหน้าที่และบทบาทคอยส่งเสริม
ให้แต่ละบุคคลสามารถด าเนินชีวิตไปตามที่ตนปรารถนาและให้แต่ละคนแสวงหาความส าเร็จใน
ชีวติได ้สังคมตะวนัตกจึงไดรั้บการขนานนามว่า “สังคมแห่งความส าเร็จ” ค่านิยมน้ีสอดคลอ้งกบั
ระบอบประชาธิปไตยที่ใหค้วามส าคญักบัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล64 
 2.3.1  พฒันาการทางดา้นความคิดเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพ 
 นกัปรัชญาส านกักฎหมายธรรมชาติมีความเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติและ
จกัรวาล ซ่ึงมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีผูใ้ดบงการ และส่ิงเดียวกันน้ีก็มีอยู่ในตวัของ
มนุษยด์ว้ยเช่นกัน ท าให้มนุษยส์ามารถที่จะใชเ้หตุผลดังกล่าวในการเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ เพื่อ
เขา้ใจตวัมนุษยเ์องและสงัคมของมนุษย ์ดงัที่อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวไวว้่า “มนุษยเ์ป็นสัตวท์ี่มี
เหตุผล ยอ่มมีเสรีภาพในการเลือก และดว้ยเหตุผลที่ถูกตอ้งย่อมช่วยให้เขาเขา้ถึงกฎธรรมชาติได ้
และ ณ จุดน้ีเองคือเสรีภาพที่ยิง่ใหญ่ของมนุษย”์ 
 ในทางตรงกนัขา้ม ค  าอธิบายเก่ียวกบัสิทธิและเสรีภาพของส านักกฎหมายบา้นเมืองได้
อธิบายวา่ การที่มนุษยมี์สิทธิหรือไม่นั้นจะตอ้งอยูท่ี่ “กฎหมายบา้นเมือง” (positive law) บญัญตัิถึง
เร่ืองนั้นๆ ไวอ้ย่างไร กล่าวคือ การที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงจะมีสิทธิกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด
หรือไม่นั้นตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไว ้การกระท าการนอกเหนือไปจากที่กฎหมายก  าหนดไวอ้าจเป็น
ความผดิได ้การอธิบายดงักล่าวมีแนวคิดบนพื้นฐานของเร่ือง “อ านาจ” ระหว่างผูป้กครองและผูถู้ก
ปกครอง ดงันั้น การไดม้าซ่ึงสิทธิจึงขึ้นอยูก่บัผูป้กครองที่จะก าหนด ซ่ึงเป็นแนวคิดที่สนับสนุนการ
ปกครองแบบรวมศูนยอ์  านาจ เช่น การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์65 

                                                             
63 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 13. 
64 สุจิต บุญบงการ.  (2547, 11 เมษายน).  “ความชดัเจนในสิทธิและเสรีภาพ : ค่านิยมกบัการพฒันา

ประชาธิปไตย.”  รวมบทความทางวชิาการของศาลรัฐธรรมนูญชุดที ่3 : ศาลรัฐธรรมนูญกบัการพัฒนา
ประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ.  หนา้ 105. 

65 ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ.  (2547).  สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.  หนา้ 6-7. 
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 ในองักฤษชนชั้นกลางไดบ้งัคบัให้กษตัริยใ์ห้หลกัประกนัสิทธิเสรีภาพบางประการแก่
พวกของตน โดยการให้หลกัประกนัมักกระท าในรูปของเอกสารต่างๆ เช่น Magna Carta ใน ค.ศ. 
1215 เป็นขอ้เรียกร้องซ่ึงเกิดจากการที่พวกขนุนางไม่พอใจพระเจา้จอห์นซ่ึงปกครองประเทศองักฤษ 
เหตุเพราะพระเจา้จอห์นมักจะเก็บภาษีตามใจชอบเพื่อน าไปใช้การในสงคราม Magna Carta มี
สาระส าคญัประการหน่ึงวา่ พระมหากษตัริยจ์ะเก็บภาษีบางอยา่งโดยไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากขุน
นางไม่ได ้นอกจากน้ีเพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจโดยมิชอบจากศาลของพระมหากษตัริย ์จึงไดมี้การ
ก าหนดไวใ้นมาตรา 39 ว่า “อิสรชนไม่อาจจะถูกจบักุม คุมขงั ถูกประหาร หรือถูกเนรเทศ หรือถูก
กระท าโดยวิธีใดวิธีหน่ึง เวน้แต่โดยอาศยัพื้นฐานค าวินิจฉัยตามบทบญัญตัิของกฎหมาย” ใน ค.ศ. 
1628 สภาขนุนางและสภาสามญัขององักฤษไดร่้วมกนัยืน่เอกสารต่อพระเจา้ชาร์ล โดยบงัคบัให้พระ
เจา้ชาร์ลยอมรับเอกสารที่เรียกวา่ “The Petition of Right” ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี “(1) บุคคลจะไม่ถูก
บงัคบัให้เสียภาษีใดๆ โดยปราศจากความยนิยอมโดยพระราชบญัญตัิของสภา (2) บุคคลจะไม่ถูก
จ าคุกหรือคุมขงั เวน้แต่จะเป็นไปตามกฎหมายหรือพระราชบญัญติัของราชอาณาจกัร (3) การบงัคบั
ใหห้าที่อยูอ่าศยัและการเล้ียงดูแก่ทหารบก ทหารเรือจะตอ้งถูกยกเลิก (4) การสั่งให้ด าเนินกระบวน
พิจารณาโดยกฎอัยการศึกจะตอ้งถูกเพิกถอนและแสดงว่าเป็นโมฆะ” The Petition of Right ได้
ก าหนดสถานะแห่งสิทธิตามกฎหมายระหวา่งองคพ์ระมหากษตัริยก์บัรัฐสภา ท าให้ความหมายของ
เสรีภาพที่มีมาตั้งแต่เดิมนั้นเปล่ียนแปลงไป เพราะนับแต่นั้นเป็นตน้มาไพร่ฟ้าขา้แผ่นดินก็สามารถ
อา้งสิทธิต่างๆ ได ้โดยอา้งพระบรมราชโองการที่ยนืยนัความมีอยูแ่ห่งสิทธินั่นเอง ต่อมาใน ค.ศ. 
1689 รัฐสภาขององักฤษไดร่้างเอกสารขึ้นฉบบัหน่ึงช่ือว่า Bill of Right ซ่ึงพระเจา้วิลเล่ียมและพระ
นางแมร่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบ เอกสารฉบบัน้ีมีขอ้ความส าคญัๆ ดงัน้ี “(1) อ านาจของพระมหากษตัริย์
ที่จะระงบักฎหมายหรือการใช้บงัคบัแห่งกฎหมายโดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภาย่อมไม่
ชอบดว้ยกฎหมาย (2) พระมหากษตัริยจ์ะเลิกกฎหมายหรือเลิกการใชบ้งัคบัแห่งกฎหมายก็ไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายเช่นเดียวกนั (3) พระมหากษตัริยย์อ่มไม่มีอ านาจที่จะเรียกเก็บเงินโดยรัฐสภาไม่อนุมติั
ในเวลาบา้นเมืองสงบเรียบร้อย (4) การเกณฑแ์ละการด ารงไวซ่ึ้งกองทหารประจ าการ โดยปราศจาก
ความยนิยอมของรัฐสภายอ่มกระท าไม่ได ้(5) เสรีภาพในการพดูและอภิปรายหรือการด าเนินการใน
รัฐสภาจะน ามาฟ้องร้องหรือสอบสวนในศาลหรือในสถานที่ อ่ืนใดนอกรัฐสภาไม่ได้ (6) การ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะตอ้งเป็นไปโดยเสรี”66   

                                                             
66 หยดุ แสงอุทยั  ข  (2511).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2511) เรียงมาตรา และ

ค าอธิบายรัฐธรรมนูญทัว่ไปโดยย่อ.  หนา้ 134, 137. 
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 บุคคลที่มีบทบาทส าคญับุคคลหน่ึงในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ คือ จอห์น ลอค (ค.ศ. 1632 
- 1704)67 นกัปราชญส์ านกักฎหมายธรรมชาติที่มีความเห็นว่ารัฐมิใช่สังคมที่เกิดขึ้นและวิวฒันาการ
ผนัแปรไปโดยตนเองตามธรรมชาติเหมือนครอบครัว หากแต่เป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากเจตจ านงอัน
ร่วมกนัของมนุษย ์กล่าวคือ มนุษยร่์วมกนัท าสญัญาประชาคมขึ้น (Social Contract)  ก่อนที่มนุษยจ์ะ
ร่วมกนัท าสัญญาเช่นว่าน้ี มนุษยด์ ารงชีวิตอยูใ่นสภาวะธรรมชาติ ปราศจากผูป้กครองหรือรัฐบาล 
ในสภาวะธรรมชาติมนุษยแ์ต่ละคนมีเสรีภาพที่จะก าหนดวถีิของตนไดต้ามตามแต่ตนจะเห็นสมควร 
ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคเท่าเทียมกนั แต่ละคนไม่ควรท าอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
และทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ตราบเท่าที่มนุษยย์งัคงด ารงชีวิตอยู่ในสภาวะธรรมชาติ แต่ละคนย่อมมี
อ านาจที่จะบงัคบัใหก้ารเป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติและลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมายน้ีดว้ยตนเอง ซ่ึง
การปฏิบติัดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกและความไม่เหมาะสม เกิดการแกแ้คน้และความไม่
เป็นระเบียบในสังคม จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้มนุษยห์ันหน้าเขา้มาตกลงท าสัญญาประชาคมจดัตั้ง
สงัคมการเมืองและรัฐบาลขึ้นมา และต่างยอมสละอ านาจของตนในอนัที่จะบงัคบัการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายธรรมชาติให้แก่รัฐบาล แต่สิทธิที่ติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิดยงัคงมีอยู ่และไม่อาจจะถูก
ยกเลิกไดโ้ดยสญัญาประชาคม68  
 รุสโซ (ค.ศ. 1712 - 1778) ปรัชญาเมธีซ่ึงอยูส่ายเดียวกบั จอห์น ลอค ผูเ้ขียนหนังสือช่ือ 
“สญัญาประชาคม” อธิบายวา่มนุษยเ์กิดมาโดยอิสระและเท่าเทียมกนั สภาพธรรมชาติจึงเป็นสภาพที่
มนุษยค์ลา้ยสัตวแ์ละมีความตอ้งการน้อยมาก ในยคุนั้นกรรมสิทธ์ิยงัไม่เกิดขึ้น เม่ือเกิดกรรมสิทธ์ิ
ของมนุษยแ์ต่ละคนขึ้น จึงเกิดความชัว่ร้าย เพราะกรรมสิทธ์ิน ามาซ่ึงความไม่เสมอภาคของมนุษย ์
ความจ าเป็นที่ตอ้งคุม้ครองกรรมสิทธ์ิน้ีท  าให้มนุษยย์ุคโบราณจดัตั้งรูปแบบการปกครองขึ้นเพื่อ
ป้องกนัตนเองจากความยากจน รัฐบาลในยคุน้ีจึงกลายเป็นรัฐบาลที่น ามาซ่ึงความไม่เสมอภาคและ
ไม่เป็นธรรมมากขึ้น มนุษยจึ์งตอ้งหาการปกครองใหม่ ตอ้งตั้งสมาคมขึ้นใหม่ สังคมใหม่ที่ว่าน้ี     
รุสโซ เห็นวา่เกิดจากการยนิยอมพร้อมใจกนัของมนุษย ์การที่มนุษยท์ุกคนยนิยอมมารวมเป็นสังคม
นั้นก่อใหเ้กิดสญัญาประชาคมขึ้น สญัญาน้ีเป็นสญัญาที่สมาชิกแต่ละคนท าสญัญากบัคนอ่ืนๆ ทุกคน 
สงัคมภายหลงัที่มีสญัญาประชาคมจะเป็นสังคมที่มีอิสระเสรีภาพ เพราะแต่ละคนยอมสละเสรีภาพ
ให้ทุกคนและมีผลเท่ากับตนเองเช่ือฟังตนเองโดยยอมอยู่ใตเ้จตนารมณ์ร่วมกนั เป็นสังคมที่เสมอ
ภาคเท่าเทียมกนัหมด เพราะแต่ละคนสละสิทธิเสรีภาพให้ทุกคน จึงเท่ากบัตนไดรั้บเท่ากบัส่ิงที่ตน
สละ69  

                                                             
67 ไพโรจน์ พลเพชร และคณะ.  เล่มเดิม.  หนา้ 7. 
68 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 25-26. 
69 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 52-54. 
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 แนวความคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การประกาศสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน
สหรัฐอเมริกาและฝร่ังเศสในศตวรรษที่ 18 ดงัจะเห็นไดจ้ากประกาศ “Bills of Rights” ของรัฐต่างๆ 
ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Bill Von Virginia ใน ค.ศ. 1776 ขอ้แรกว่า “โดยธรรมชาติแลว้ 
มนุษยท์ุกคนมีเสรีภาพและอิสรภาพเท่าเทียมกนั และมีสิทธิบางประการติดตวัมาแต่ก าเนิด แมเ้ม่ือ
ไดต้กลงด ารงชีวติอยูร่่วมกนัในสงัคมโดยสญัญาประชาคมใดๆ แลว้ก็ตาม มนุษยก์็ไม่อาจพรากสิทธิ
เหล่าน้ีไปจากอนุชนรุ่นหลังได้...” และการประกาศความเป็นอิสระของสหรัฐอเมริกาเม่ือวนัที่ 4 
กรกฎาคม ค.ศ. 1776 “ถือวา่ความจริงต่อไปน้ีมีความชดัแจง้ในตวัเอง มนุษยท์ุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้
เท่าเทียมกัน พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประทานสิทธิอนัมิอาจสละละทิ้งไดบ้างประการให้แก่มนุษย ์สิทธิ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ สิทธิในชีวติ สิทธิในเสรีภาพ และสิทธิในการแสวงหาความสุขให้แก่ตน”70 ฝร่ังเศสมี
การประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในช่วงของการปฏิวตัิเม่ือวนัที่ 26 
สิงหาคม ค.ศ. 1789 สภาแห่งชาติไดก้ล่าวถึงความผูกพนัขององคก์รนิติบญัญติัต่อสิทธิและเสรีภาพ
วา่ สิทธิและเสรีภาพมีผลผูกพนัต่ออ านาจของรัฐทั้งหมด ประกาศดงักล่าวไดก้ล่าวถึงเสรีภาพและ
หลกัการที่ส าคญั เช่น การคุม้ครองเสรีภาพส่วนบุคคล, หลกัไม่มีความผดิไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
เสรีภาพในทางศาสนา, สิทธ์ิในกรรมสิทธ์ิ, หลักการแบ่งแยกอ านาจ และหลกัอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน รวมทั้งแนวความคิดเร่ืองการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพอาจกระท าไดโ้ดยบทบญัญติัของ
กฎหมายเพือ่ผลประโยชน์ของมหาชน ค าประกาศอิสรภาพและปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิของมนุษยแ์ละ
สิทธิพลเมืองดังกล่าวมีอิทธิพลต่อหลักสิทธิและเสรีภาพอย่างส าคัญ ในศตวรรษที่ 19 และ 20 
หลกัการดงักล่าวมีอิทธิพลต่อประเทศในยโุรปเกือบทั้งหมดและมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆ เกือบทัว่
โลก71 
 2.3.2  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
 “สิทธิ” ตามความหมายทัว่ไป หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุม้ครองให้แก่บุคคลใน
อนัที่จะเรียกร้องให้ผูอ่ื้นกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงให้เกิดประโยชน์แก่ตน72 แต่ความหมายของ 
“สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” นั้น ถือเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อ านาจตามที่รัฐธรรมนูญ
บญัญติัใหก้ารรับรองคุม้ครองแก่ปัจเจกบุคคล ในอนัที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด การให้
อ านาจดงักล่าวไดก่้อใหเ้กิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ใหบุ้คคลใดแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเรียกร้องต่อองค์กรของรัฐมิให้แทรกแซงขอบเขตสิทธิของตน สิทธิตาม

                                                             
70 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้  26-27. 
71 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 37. 
72 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 21. 
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รัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐ และเป็นสิทธิที่ผูกพนัองค์กรผูใ้ช้
อ  านาจทั้งหลายที่จะตอ้งใหค้วามเคารพ ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิดงักล่าว 
 “เสรีภาพ” หมายถึง ภาวะของบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของบุคคลอ่ืน เป็น
สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามความประสงคข์องตน เสรีภาพ
จึงเป็นอ านาจของบุคคลในอนัที่จะก าหนดตนเอง โดยอ านาจน้ีบุคคลยอ่มเลือกวิถีชีวิตของตนได้
ดว้ยตนเอง เสรีภาพจึงเป็นอ านาจที่บุคคลมีอยูเ่หนือตนเอง 
 ปัจจุบนัมีการใชค้  าวา่ “สิทธิ” และค าว่า “เสรีภาพ” ปนกนัไป เช่น เรียกบรรดาสิทธิและ
เสรีภาพที่มนุษยแ์ต่ละคนพึงจะมีในฐานที่เกิดมาเป็นมนุษยร์วมๆ กันไปว่า “สิทธิมนุษยชน” 
(Human Rights) ในเยอรมนัเรียกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองให้แก่บุคคล
รวมๆ กนัวา่ “สิทธิขั้นพื้นฐาน” (Basic Rights หรือ Fundamental Constitutional Rights)73 
 2.3.3  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 
 2.3.3.1  การจ าแนกประเภทของสิทธิเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมัน Georg 
Jellinek ไดจ้  าแนกออกเป็น 3 ประเภท74 คือ 
  1)  Status negativus หมายถึง กลุ่มของสิทธิและเสรีภาพที่การใช้สิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคลจะตอ้งปราศจากการเขา้มาแทรกแซงใดๆ ของรัฐ สิทธิเสรีภาพกลุ่มน้ีแสดง
ออกมาในรูปของสิทธิในการป้องกนั อนัเป็นการคุม้ครองปัจเจกบุคคลต่อการแทรกแซงของรัฐ และ
ให้ปัจเจกบุคคลอาจเรียกร้องให้มีการแกไ้ขเยยีวยาจากรัฐไดใ้นกรณีที่มีการแทรกแซงจากรัฐ หรือ
อาจเรียกร้องให้รัฐละเวน้การกระท าดงักล่าวได ้เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา  เสรีภาพในการ
ส่ือสาร เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตามที่บญัญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 36 , 37 และ 45 เป็นตน้ 
  2)  Status positives หมายถึง กลุ่มของสิทธิและเสรีภาพที่ไม่อาจบรรลุความมุ่ง
หมายไดห้ากปราศจากการเขา้มาด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงจากฝ่ายรัฐ สิทธิและเสรีภาพประเภทน้ี
แสดงออกมาในรูป “สิทธิเรียกร้อง” ตามทศันะของ Jellinek เห็นว่าสิทธิที่เป็นศูนยก์ลางของสิทธิ
ประเภทน้ีคือสิทธิเรียกร้องที่จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
  3)  Status actives หมายถึง กลุ่มของสิทธิที่ปัจเจกบุคคลใชสิ้ทธิของตนในการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการสร้างเจตจ านงทางการเมือง หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัองคก์รของรัฐ สิทธิ
และเสรีภาพประเภทน้ีได้มีการบัญญัติรับรองในรูปของ “สิทธิพลเมือง” อันได้แก่ สิทธิของผู ้

                                                             
73 แหล่งเดิม.  หนา้ 17-18. 
74 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 52-53. 
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เลือกตั้ง สิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั้ง สิทธิในการสมคัรเขา้รับราชการ รวมทั้งสิทธิในการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในทางการเมืองอ่ืนๆ สิทธิประเภทน้ีมกัจ ากดัใหเ้ฉพาะพลเมืองของรัฐนั้น 
 2.3.3.2  การจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตามการเกิด 
 เม่ือพิจารณาจากการก า เนิดของสิทธิและเสรีภาพตามที่ รัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยไดบ้ญัญตัิรับรองไวแ้ลว้ เราอาจจ าแนกสิทธิและเสรีภาพออกเป็น 2 ประเภท คือสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) และสิทธิพลเมือง (Citizen’s Rights) 
 1)  สิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิและเสรีภาพที่ถือกนัว่าติดตวัมนุษยท์ุกคนมาแต่ก าเนิด 
และไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลไดโ้ดยไม่เป็นการท าลายความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้น75 สิทธิ
มนุษยชนเป็นสิทธิที่เกิดมาจากแนวความคิดในเร่ือง “สิทธิตามธรรมชาติ” ศ.ดร.ประสิทธ์ิ เอกบุตร 
เห็นวา่สิทธิมนุษยชนพบไดจ้ากเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีอยูอ่ยา่งซับซ้อนและจากหลกัประกนั
ต่างๆ ที่บญัญติัไวใ้นกฎหมายของแต่ละรัฐ หรืออาจเป็นขอ้ความคิดที่ไดริ้เร่ิมจากการปรากฏขึ้นมา
ของกฎเกณฑร์ะหวา่งประเทศ ซ่ึงมีการจดัท าขึ้นในรูปของตราสารระหวา่งประเทศที่ใหห้ลกัประกนั
การใชสิ้ทธิ และใชจ้  ากดัการใชอ้  านาจของรัฐที่มีเหนือพลเมืองของตน76 ส่วน รศ.ดร.วีระ โลจายะ 
ไดใ้ห้ความหมายของสิทธิมนุษยชนว่า เป็นสิทธิทั้งหลายซ่ึงเป็นที่ยอมรับกนัในประเทศที่มีอารย
ธรรม เป็นสิทธิพื้นฐานที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรีของมนุษยแ์ละในการพฒันา
บุคลิกภาพของมนุษย ์เป็นสิทธิที่มีการคุม้ครองป้องกนัในทางกฎหมายเป็นพิเศษสมกบัความส าคญั
ของสิทธินั้น77 
 2)  สิทธิของพลเมือง คือสิทธิในอันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐ หรืออีกนยัหน่ึงคือบรรดาสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง อนัไดแ้ก่ เสรีภาพในการ
รวมตวักันเป็นพรรคการเมืองเพื่อด าเนินกิจการทางการเมือง สิทธิเลือกตั้งและสมคัรรับเลือกตั้ง 
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ฯลฯ แม้สิทธิของพลเมืองจะมีได้ก็เฉพาะแต่
ภายหลงัเวลาที่รัฐเกิดขึ้นแล้ว แต่สิทธิของพลเมืองก็เป็นสิทธิและเสรีภาพที่สืบเน่ืองมาจากสิทธิ
มนุษยชน ดว้ยเหตุผลที่ว่า การที่ราษฎรเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเจตนารมณ์ของรัฐ 
เป็นวิธีการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนวิธีหน่ึงในหลายๆ วิธี78 แม้แต่องคก์รที่ให้ความคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนก็ให้การคุม้ครองสิทธิของพลเมืองด้วยเช่นกัน โดยทัว่ไปแล้ว รัฐธรรมนูญจะบญัญัติ

                                                             
75 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 24. 
76 ประสิทธ์ิ เอกบุตร.  (2540, ธนัวาคม).  “กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกบัสิทธิมนุษยชน.”  

วารสารนิตศิาสตร์, 27, 4.  หนา้ 1161-1177. 
77 วีระ โลจายะ  ข  (2524).  กฎหมายสิทธิมนุษยชน.  หนา้ 53-54. 
78 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 28. 
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รวมกนัทั้งสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง โดยไม่มีการแยกออกจากกนั เพราะ
สิทธิพลเมืองซ่ึงไดแ้ก่เสรีภาพทางการเมืองจะด าเนินไปไดอ้ยา่งดีก็ต่อเม่ือสิทธิมนุษยชนไดรั้บการ
ค ้าประกนัเช่นเดียวกบัสิทธิเสรีภาพทัว่ๆ ไป79     
 2.3.4  ผูท้รงสิทธิและเสรีภาพ 
 เม่ือจ าแนกสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญออกเป็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
พลเมืองยอ่มเป็นที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ผูท้ี่จะทรงสิทธิของพลเมืองหรือสิทธิทางการเมืองได ้ตอ้ง
เป็นผูมี้สญัชาติของรัฐเท่านั้น ไม่มีรัฐใดในโลกที่ยอมให้คนต่างดา้วที่อาศยัอยูใ่นอาณาจกัรของตน
ไม่วา่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองได ้อยา่งไรก็ดี คนสญัชาติของรัฐ
ใช่วา่จะมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเสียทุกคนไป เป็นตน้ว่า เฉพาะแต่บุคคลที่มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มบางประการเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเลือกตั้งและสมคัรรับเลือกตั้ง คนสัญชาติของ
รัฐที่ขาดคุณสมบติัหรือมีลักษณะตอ้งห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง หามีสิทธิเช่นว่านั้นไม่ แต่โดยหลัก
ทั่วไปแล้ว คนสัญชาติของรัฐทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
เจตนารมณ์ของรัฐได ้การจ ากดัสิทธิทางการเมืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่สิทธิเลือกตั้งและสิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้ง ถือว่าเป็นขอ้ยกเวน้จากหลักทัว่ไป และจะกระท าไดเ้ฉพาะแต่ในกรณีมีเหตุผลหนักแน่น
จริงๆ เท่านั้น80 
 2.3.5  การรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 ค าประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาเป็นค าส านวนโวหารของพื้นฐานความคิดของสิทธิ
และเสรีภาพที่ยนืยนัวา่มนุษยแ์ต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพในการด ารงชีวิตอยา่งมีอิสรภาพ อีกทั้งมีสิทธิ
เสรีภาพทางการเมืองเท่าที่จ  าเป็น ไม่มีส่ิงใดที่มีอ  านาจอยูเ่หนือสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนและ
ครอบง าความคิดของมนุษยไ์ด ้ดงันั้นรัฐบาลที่จดัตั้งโดยประชาชนมีหนา้ที่ตอ้งปกป้องคุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพ และเพือ่การพทิกัษสิ์ทธิและเสรีภาพมิใหถู้กท าลายจ าตอ้งบญัญตัิไวใ้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ดว้ยเหตุน้ี สิทธิและเสรีภาพพลเมืองจึงเป็นสาระส าคญัแห่งรัฐธรรมนูญในการจ ากดัอ านาจรัฐมิให้
ใชอ้  านาจเกินขอบเขต และเป็นพื้นฐานความคิดปัจจุบนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพปัจเจกชนตาม
รัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
  การบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพปัจเจกชนไวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย มีพื้นฐานความคิดจากกฎหมายว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ ใน
กรณีน้ีได้ถือหลักการรับรองสิทธิและเสรีภาพจากกฎหมาย Bill of Rights ของประเทศอังกฤษ 
ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของฝรั่งเศส (The Declaration of Rights of 

                                                             
79 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ข  (2545).  หลกักฎหมายมหาชน.  หนา้ 367. 
80 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 30. 
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man and of the Citizen) และความตื่นตวัของประเทศต่างๆ ทัว่โลกภายหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 มี
อิทธิพลต่อการประกาศสิทธิมนุษยชนสากลของสหประชาชาติเม่ือวนัที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1748 
(International Institutions , 2002) เพือ่คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชาติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประเทศต่างๆ ทัว่โลก สาระส าคญัตามค าประกาศสิทธิมนุษยชนส่ิงแรก ไดแ้ก่ การคุม้ครองสิทธิ
และเสรีภาพปัจเจกชนตามที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา 1 มนุษยชาติทั้งปวงที่เกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกนัและ
มีเสรีภาพมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มาตรา 2 ทุกๆ คนมีสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงโดยเกิด โดยไม่มี
การแบ่งเช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา มีสิทธิทางการเมือง ทรัพยสิ์น เป็นตน้ และสิทธิอ่ืนๆ อัน
ไดแ้ก่สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม สิทธิต่างๆ เหล่าน้ีไดบ้ญัญติัไวใ้นสิทธิขั้น
พื้นฐานในค าประกาศสิทธิมนุษยชนสากล และประเทศต่างๆ ไดน้ าสิทธิขั้นพื้นฐานตามค าประกาศ
สิทธิมนุษยชนสากลไปบญัญตัิรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ81 
 2.3.5.1  ประเภทของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ของ Dr.A. E. Dick Howard นักกฎหมายมหาชน พบว่าสิทธิตามที่
รัฐธรรมนูญรับรองไวใ้นประเทศต่างๆ ได้แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ สิทธิในทางลบ 
(Negative Rights) และสิทธิในทางบวก (Affirmative Rights) ที่นักกฎหมายรัฐธรรมนูญเรียกว่า 
“Positive Rights”  
 สิทธิในทางลบ เป็นสิทธิที่มีเสรีภาพปราศจากการครอบง าบงัคบั เป็นสิทธิที่ช้ีให้รัฐบาล
รู้ว่าสิทธิใดที่รัฐบาลกระท าไม่ได้ ได้แก่ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิทางการเมือง สิทธิ
พลเมือง สิทธิในทรัพยสิ์น สิทธิการไดรั้บการพิจารณาคดีที่ยตุิธรรมเม่ือถูกจบักุม สิทธิในการเลือก
ถ่ินที่อยูอ่าศยั สิทธิในความเสมอภาคเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงสิทธิเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นสิทธิ
ปัจเจกชนที่ไดแ้สดงออกเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษยอ์นัมีพื้นฐานที่มาจากศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ตามที่รัฐธรรมนูญของรัฐต่างๆ ไดรั้บรองคุม้ครองไว ้
 สิทธิในทางบวก หมายถึง สิทธิใดที่รัฐบาลตอ้งกระท าตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ
รับรองไว ้สิทธิดงักล่าวมีความหมายตรงกนัขา้มกบัสิทธิในทางลบ ไดแ้ก่ สิทธิทางสังคมเศรษฐกิจ 
การศึกษา สาธารณสุข สุขภาพพลานามยั ภาษาพดูและวฒันธรรม เป็นตน้ สิทธิเหล่าน้ีถือเป็นหน้าที่
ของรัฐต้องด าเนินจัดการให้ นักกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าเป็นสิทธิประเภทที่ต้องรับการ
ตอบสนองจากรัฐ มีความส าคญัต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อคุ ้มครองสิทธิ
ประเภทดงักล่าวจ าตอ้งบญัญติัสิทธิในทางบวกไวใ้นรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายแห่งรัฐเพื่อให้รัฐตอ้ง
กระท าตามสิทธิที่นโยบายไดบ้ญัญตัิไว ้

                                                             
81 วุฒิชยั จิตตานุ.  (2546, พฤษภาคม-สิงหาคม).  “สิทธิท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวใ้นประเทศต่างๆ ทัว่

โลก.”  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 5, 14.  หนา้ 75-77. 
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 สิทธิในทางลบและสิทธิในทางบวกเหล่าน้ี นิยมเรียกกนัรวมๆ ว่า “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ซ่ึง
ประเทศต่างๆ ไดน้ าไปปรับใช ้ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐเยอรมนี ค.ศ. 1949 หมวด 1 
ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานตั้ งแต่มาตรา 1 ถึงมาตรา 1982 ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัิไวใ้นหมวด 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่มาตรา 26 
ถึงมาตรา 69 และสอดแทรกไวใ้นหมวดอ่ืนๆ ว่าดว้ยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตั้งแต่มาตรา 75 ถึง
มาตรา 87 เป็นตน้  
 นอกเหนือจากการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพที่รัฐให้การคุม้ครองทัว่ๆ ไปแลว้ รัฐธรรมนูญ
รัฐเสรีประชาธิปไตยยงับญัญติัถึงหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยค์วบคู่ไปดว้ย เน่ืองจากศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์เป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพทั้ งปวงและเป็นหลักการพื้นฐานประการหน่ึงใน
รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตยและศักด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์งเป็น
หลกัการที่ไม่อาจแยกออกจากกนัได้83 
 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์หมายถึง “ความมีค่าของมนุษยแ์ต่ละคน ทั้งในแง่ของความมีค่า
ในตวัของผูน้ั้นเองและในสถานภาพของความเป็นมนุษยข์องแต่ละคนดว้ย ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ยอ่มเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคญัของมนุษยแ์ต่ละคนอนัไม่อาจจะพรากเสียได้” ศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยมี์อยูใ่นตวัของมนุษยท์ุกคน โดยไม่ค  านึงถึงเพศ วยั สีผวิ สญัชาติ หรือศาสนา และไดก้ลายมา
เป็นแก่นสารส าคญัตามธรรมชาติของความเป็นมนุษยอ์ยา่งปฏิเสธไม่ได ้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจึ์ง
เป็นส่ิงที่ไม่อาจถูกพรากหรือท าให้สูญเสียไปด้วยวิธีการใดๆ ได ้เรียกไดว้่าเพียงความเป็นมนุษย์
เท่านั้นที่เป็นเง่ือนไขที่น าไปสู่ความมีศกัด์ิศรีดงักล่าว84 และมนุษยจ์ะด ารงอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์หากมนุษยมี์สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกบัมนุษยค์นอ่ืนๆ ในสังคม ประเทศไทยมีการ
บญัญตัิเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วใ้นรัฐธรรมนูญเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 254085 ในมาตรา 4 “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครอง มาตรา 26 การใชอ้  านาจโดยองคก์รของรัฐทุกองคก์ร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย ์สิทธิ และเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี มาตรา 28 บุคคลยอ่มอ้างศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
                                                             

82 แหล่งเดิม.  หนา้ 77-78.   
83 บุญศรี มีวงศอุ์โฆษ.  (2549).  หลกัการใช้อ านาจขององค์กรทีต้่องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 51-52. 
84 แหล่งเดิม.  หนา้ 22-23.   
85 วนิดา ไชยชเนตรดี.  (2547, 11 เมษายน).  “ขอ้ความคิดเก่ียวกบัมาตรการควบคุมผูต้อ้งขงักบัศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย.์”  รวมบทความทางวชิาการของศาลรัฐธรรมนูญชุดที ่3 : ศาลรัฐธรรมนูญกบัการพัฒนา
ประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ.  หนา้ 533. 
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ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” ในรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั (2550) มีการบญัญตัิหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วด้งัน้ี 
 “มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา 26 การใช้อ  านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 มาตรา 28 บุคคลยอ่มอ้างศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรม
อันดีของประชาชน บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว ้สามารถยก
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพือ่ใชสิ้ทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นขอ้ต่อสูค้ดีในศาลได”้ 
 ในค าปรารภของกฎบตัรสหประชาชาติมีการบญัญตัิคุ ้มครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ความวา่ “ความเช่ือในสิทธิมนุษยชนอนัเป็นพื้นฐานส าคญั ความเช่ือในศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็น
บุคคลของมนุษย”์ และเม่ือวนัที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงในค าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน บญัญติัขอ้ความวา่ “การยอมรับในศกัด์ิศรีซ่ึงมีอยูใ่นสมาชิกทุกคนของครอบครัวมนุษย”์ 
นอกจากน้ี ในขอ้ 1 ของปฏิญญายงัไดบ้ญัญติัไวอ้ย่างชดัเจนว่า “มนุษยท์ุกคนยอ่มเกิดมาอยา่งเสรี
และมีความเท่าเทียมกนัในศกัด์ิศรีและสิทธิต่างๆ กอปรเหตุผลและส านึกและควรพบปะสังสันทน์
กนัดว้ยจิตวญิญาณแห่งความเป็นพีน่อ้งกนั”  
 2.3.5.2  ระบบประกนัสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพแล้ว พบว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติ
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภทไวใ้นระดบัที่แตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
 1)  สิทธิและเสรีภาพประเภทที่รัฐอาจออกกฎหมายมาจ ากดัไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไขพิเศษ
ส าหรับการออกกฎหมายฉบบันั้น หมายความวา่ แมรั้ฐธรรมนูญรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
เป็นหลกั แต่องคก์รนิติบญัญติัอาจออกกฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไดต้ามที่เห็นสมควร ตวัอยา่ง
การประกนัสิทธิและเสรีภาพในลกัษณะน้ี เช่น มาตรา 41 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “สิทธิของบุคคลใน
ทรัพยสิ์นยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสิทธิเช่นว่าน้ียอ่มเป็นไปตามที่
กฎหมายบญัญตัิ” ในกรณีที่องคก์รนิติบญัญติัเห็นสมควรจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลอยา่งไร ก็
อาจออกกฎหมายจ ากดัสิทธิในทรัพยสิ์นน้ีได ้อยา่งไรก็ตาม องคก์รนิติบญัญติัไม่อาจออกกฎหมาย
มาลบลา้งสิทธิน้ีได ้ไดเ้พยีงแต่จ  ากดัเท่านั้น อน่ึงการออกกฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
นั้น แมจ้ะเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญอนุญาตให้กระท าไดต้ามที่เห็นสมควร องคก์รนิติบญัญติัก็จะตอ้ง
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ตรากฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขต่างๆ ตามมาตรา 29 ดว้ย กล่าวคือ ตอ้งกระท าเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไวแ้ละเท่าที่จ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นั้นมิได ้ 
 2)  สิทธิและเสรีภาพประเภทที่รัฐอาจออกกฎหมายมาจ ากัดได้โดยการปฏิบติัตาม
เงื่อนไขพเิศษที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว ้เง่ือนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดไวอ้าจเป็นสถานการณ์อยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือวตัถุประสงค์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น มาตรา 63 “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบและปราศจากอาวุธ วรรคสอง การจ ากดัเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิไดเ้วน้แต่โดย
อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุม้ครองความ
สะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้
กฎหมายอยัการศึก” ในกรณีที่รัฐธรรมนูญก าหนดเง่ือนไขพิเศษไวเ้ช่นน้ี องคก์รนิติบญัญติัยอ่มตรา
กฎหมายล่วงล ้าแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไดฉ้พาะกรณีที่รัฐธรรมนูญอนุญาต ซ่ึงตรงกบั
เงื่อนไขในมาตรา 29 วรรคหน่ึงที่วา่ “...เฉพาะเพือ่การที่รัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว”้  
 3)  สิทธิและเสรีภาพประเภทที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้องคก์ร
นิติบญัญติัตรากฎหมายจ ากดัสิทธิได ้ตวัอยา่งเช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามมาตรา 37 เป็น
ตน้  
 เม่ือพจิารณาลกัษณะการรับรองสิทธิและเสรีภาพขา้งตน้แลว้จะเห็นไดว้่า ในระบบการ
รับรองสิทธิเสรีภาพประเภทแรกนั้น รัฐมีอิสระและดุลพินิจมากที่สุดในการเขา้ไปจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล ในขณะที่ระบบที่สอง รัฐมีอิสระและดุลพินิจลดลง ส่วนในระบบที่
สามนั้น รัฐไม่อาจเขา้ไปจ ากดัสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลไดเ้ลย ท าไดเ้ฉพาะการก าหนด
กรอบหรือเขตแดนแห่งสิทธิที่รัฐจะคุม้ครองให้เท่านั้น เช่น เสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนายอ่ม
ไดรั้บความคุม้ครองตราบเท่าที่ไม่เป็นปฏิปักษต์่อหนา้ที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขดัต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนเท่านั้น86  
 2.3.6  การรับรองและคุม้ครองสิทธิทางการเมืองในเอกสารระหวา่งประเทศ 
 2.3.6.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Universal 
Declaration of Human Rights) ซ่ึงประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของสหประชาชาติเม่ือวนัที่ 16 

                                                             
86 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ข  (2551).  เงื่อนไขการตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : มาตร

ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เอกสารประกอบการบรรยายวชิาทฤษฎแีละ
หลกักฎหมายมหาชน บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์.  หนา้ 2-3. 
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ธันวาคม พ.ศ. 248987 ได้รับรองสิทธิการแสดงออกทางการเมืองโดยการเลือกตั้ ง ปรากฏตาม
บทบญัญตัิขอ้ 21 อย่างไรก็ดี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่ก่อให้เกิด
พนัธะทางกฎหมายแก่รัฐสมาชิกสหประชาชาติ  
 ขอ้ 21 (1) “ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน จะเป็นไปโดยตรงหรือ
โดยผา่นผูแ้ทนซ่ึงไดเ้ลือกตั้งโดยอิสระ (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศของ
ตนโดยเสมอภาค (3) เจตจ านงของประชาชนจะตอ้งเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ี
จะตอ้งแสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาศยัการออกเสียงโดยทัว่ไป
และเสมอภาค และการลงคะแนนลบัหรือวธีิลงคะแนนโดยอิสระท านองเดียวกนั”88 
 2.3.6.2  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (the 
International Convenant on Civil and Political Rights 1966) เป็นขอ้ตกลงระหว่างประเทศที่มีผล
ผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งภาคีสมาชิก โดยการน าหลกัการในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน
มาบญัญตัิใหเ้ป็นสิทธิตามกฎหมายระหวา่งประเทศ มีระบบตรวจสอบโดยองคก์ารสหประชาชาติ89 
และยอมให้เอกชนที่ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการคุม้ครองตามกติกาสามารถยืน่ค  าร้องต่อองค์การ
ระหวา่งประเทศได ้ประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศฉบบัน้ีเม่ือวนัที่ 29 มกราคม 
254090 
 “ขอ้ 25 พลเมืองทุกคนยอ่มมีสิทธิและโอกาสโดยปราศจากความแตกต่างในเช้ือชาติ ผิว 
เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอ่ืนใด เผ่าพนัธุ์แห่งชาติหรือสังคม 
ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ และโดยปราศจากขอ้จ ากดัอนัไม่สมควร 
 (ก) ในการที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจโดยตรง หรือผ่านทางผูแ้ทนซ่ึง
ไดรั้บเลือกมาอยา่งเสรี 
 (ข) ในการที่จะออกเสียงหรือไดรั้บเลือกตั้งในการเลือกตั้งอนัแทจ้ริงตามวาระ ซ่ึงมีการ
ออกเสียงโดยทัว่ไปและเสมอภาค และโดยการลงคะแนนลบั เพื่อประกนัการแสดงเจตนาโดยเสรี
ของผูเ้ลือก 

                                                             
87 คลงัปัญญาไทย.  (2548).  สหประชาชาติ.  สืบคน้เม่ือ 15 มิถุนายน 2554,  จาก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/สหประชาชาต ิ
88 หยดุ  แสงอุทยั  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 10. 
89 กุลพล พลวนั  ก  (2538).  พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน.  หนา้ 112. 
90 กุลพล พลวนั  ข  (2544).  การบริหารกระบวนการยุตธิรรม.  หนา้ 242. 
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 (ค) ในการที่จะเขา้ถึงการบริการสาธารณะในประเทศของตน ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปแห่ง
ความเสมอภาค”91 
 “ขอ้ 26 บุคคลทั้งปวงยอ่มเสมอกนัตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรั้บความคุม้ครองเท่า
เทียมกนัตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ในการน้ีพงึมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบติั
ใดๆ และใหห้ลกัประกนัคุม้ครองบุคคลทุกคนอยา่งเสมอภาคและมีผลจริงจงัเพื่อให้ปลอดจากการ
เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจาก เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนๆ เผ่าพนัธุ์ชาติ 
หรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด” 
 กติกาขอ้ 25 ยอมรับและคุม้ครองสิทธิของพลเมืองทุกคนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารรัฐกิจ การออกเสียงหรือไดรั้บการเลือกตั้ง และในการที่จะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศ
ของตน ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย การบงัคบัใชเ้งื่อนไขใดๆ ใน
การใช้สิทธิที่ไดรั้บการคุม้ครองตามขอ้ 25 จะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัเกณฑท์ี่เป็นกลางและมี
เหตุผลที่สมควร เช่น การก าหนดอายขุั้นต ่าส าหรับสิทธิในการเลือกตั้ง การจ ากดัสิทธิเลือกตั้งบน
พื้นฐานของการไร้สมรรถภาพทางกายนั้นไม่มีเหตุผลสมควร รวมทั้งการตั้งขอ้ก าหนดเร่ืองการอ่าน
ออกเขียนได ้การศึกษา หรือทรัพยสิ์น รัฐภาคีกติกาจึงตอ้งด าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะ
ประกนัวา่บุคคลทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งจะตอ้งไดรั้บการอ านวยความสะดวกและตอ้งไม่มีการสร้าง
อุปสรรคใดๆ การก าหนดให้ผูท้ี่ตอ้งลงทะเบียนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นเขตที่จะมีการ
เลือกตั้ง จะตอ้งไปเป็นอยา่งมีเหตุผลและตอ้งไม่ถูกน าไปใชใ้นลักษณะที่จะกีดกนัผูไ้ร้ที่อยูไ่ม่ให้
ได้รับสิทธิในการออกเสียง นอกจากน้ี รัฐจะต้องด าเนินมาตรการในทางบวกเพื่อขจัดความ
ยากล าบากบางเร่ือง เช่น การไม่รู้หนังสือ อุปสรรคทางดา้นภาษา ความยากจน และขอ้กีดขวางต่อ
เสรีภาพในการเดินทางซ่ึงขัดขวางไม่ให้บุคคลผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งได้ใช้สิทธินั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 รัฐภาคีจะตอ้งอธิบายถึงกฎเกณฑท์ี่ใชค้วบคุมในการออกเสียงเลือกตั้ง อธิบายถึงปัจจยัที่
ขดัขวางพลเมืองจากการใชสิ้ทธินั้น และจะตอ้งอธิบายถึงบทบญัญติัทางกฎหมายซ่ึงอาจจะเป็นการ
ลิดรอนสิทธิเลือกตั้งของพลเมือง พื้นฐานของการลิดรอนเช่นวา่น้ีจะตอ้งเป็นกลางและมีเหตุผล การ
ระงบัสิทธิเลือกตั้งดว้ยเหตุผลของการถูกตดัสินโทษจะตอ้งอยูใ่นระยะเวลาที่สมควรแก่การกระท า

                                                             
91 ศราวุฒิ ประทุมราช.  (2544).  สิทธิมนุษยชน รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่

ส าคญั.  หนา้ 63, 67. 
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ผิด และบุคคลที่ถูกจ ากัดเสรีภาพแต่ยงัไม่ได้ถูกตัดสินคดี จะต้องไม่ถูกกีดกันจากการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง92 
 2.3.6.3  พิธีสารของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Optional Protocol to the International Convenant on Civil and Political Rights 1966) ยินยอมให้
เอกชนมีสิทธิร้องเรียนกล่าวหากรณีตนเองถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับความคุม้ครองในกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 2.3.6.4  อนุสัญญาเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแห่งสภายุโรป 
(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950)  เ น่ื อ งจาก
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไม่มีบทบงัคบัรัฐสมาชิก 27 ประเทศให้ตอ้ง
ปฏิบัติตามปฏิญญา สภายุโรป (Council of Europe) จึงได้พยายามน าหลักการในปฏิญญาสากล
ดงักล่าวมาปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพภายในบรรดารัฐสมาชิกของตน โดยการจดัท าอนุสัญญาเพื่อ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 ขึ้น ผลงานของสภายโุรปเก่ียวกับการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าได้กระท าอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการนิติศาสตร์สากลที่กรุงเดลฮี ค.ศ. 1959 ไดมี้การเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ ร่วมกันด าเนินการตามแบบอย่างของสภายุโรป อนุสัญญาเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ 3 กนัยายน ค.ศ. 1953 ในค าปรารภไดอ้า้งถึง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไวใ้นอนัดับแรก โดยค านึงถึงว่าปฏิญญา
ดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกนัโดยสากลและมีประสิทธิภาพซ่ึงการยอมรับและรักษาไวซ่ึ้งสิทธิ
ต่างๆ ที่ระบุไว ้สภายโุรปเป็นการบรรลุถึงการร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก และวธีิการอนัหน่ึงซ่ึง
เป็นจุดมุ่งหมายที่ตอ้งด าเนินการนั้ น คือการธ ารงและท าให้ประจักษ์ผลซ่ึงสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน93 
 2.3.6.5  พิธีสารแนบทา้ยอนุสัญญาเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
(Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and the Fundamental Freedoms) 
มาตรา 394 บญัญติัวา่    

                                                             
92 สหประชาชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน.  (2545).  ความเห็นทัว่ไปว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิ

ทางการเมอืงทีรั่บรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ส านักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต.ิ  
หนา้ 108-113. 

93 กุลพล พลวนั  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 89, 92. 
94 European Court of  Human Rights.  (2011).  Protocol to the Convention for the Protection of Human 

Rights and the Fundamental Freedoms.  Retrived June 15, 2011,  from 
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 “รัฐภาคีอนุสัญญารับรองที่จะจดัการเลือกตั้งในทุกช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการ
ลงคะแนนที่เป็นความลับ ภายใตเ้ง่ือนไขที่รับประกันการแสดงออกโดยเสรีซ่ึงความคิดเห็นของ
ประชาชนตามที่กฎหมายบญัญตัิ” 
 
2.4  หลักความเสมอภาค  
 หลกัความเสมอภาคที่เรียกว่าหลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย (Equality before 
the law) หรืออีกนัยหน่ึงคือสิทธิของราษฎรที่จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันน้ี95 มี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัหลักเสรีภาพ เน่ืองจากเป็นหลกัการที่จะท าให้เสรีภาพเป็นไปอยา่ง
เสมอกนัทุกผูทุ้กคน หากเสรีภาพสามารถใชไ้ดเ้พียงบุคคลบางคนเท่านั้นในขณะที่คนบางกลุ่มบาง
คนเขา้ถึงไม่ได ้ในกรณีดงักล่าวก็ไม่ถือว่ามีเสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของ
เสรีภาพและเป็นหลกัประกนัให้การท าให้เสรีภาพเกิดขึ้นไดจ้ริง ดงันั้นหลกัความเสมอภาคภายใต้
กฎหมายจึงเป็นหลกัการที่ท  าใหมี้การปฏิบติัต่อบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ อยา่งเท่าเทียมกนัหรือ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิบติัตามหลักความเสมอภาคนั้นจะตอ้งปฏิบัติต่อส่ิงที่มี
สาระส าคญัเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงที่มีสาระส าคญัแตกต่างกันให้
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเร่ืองนั้นๆ จึงจะท าให้เกิดความยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาค
ขึ้นได้96 หลักของการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัมิไดเ้รียกร้องว่าจะตอ้งกระท าให้เท่าเทียมกนัทุกๆ 
ประการ เน่ืองจากการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในสายตาของกฎหมาย หมายถึง กรณีที่มีขอ้เท็จจริง
อยา่งเดียวกนัยอ่มไดรั้บผลในทางกฎหมายอยา่งเดียวกนั จึงตอ้งน าลกัษณะที่เป็นสาระส าคญัในเร่ือง
นั้นๆ เป็นจุดยดึโยงในการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างในสาระส าคญัดงักล่าวนั้นเอง
ที่จะเป็นสาระส าคญัในการพิจารณาอนัน าไปสู่การปฏิบติัให้เหมือนหรือแตกต่างกนั โดยพิจารณา
จากบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 30 วรรคสามว่า เหตุ
แห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ

                                                                                                                                                                                

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Basic+Texts/The+Convention+and+additional+protocols/The
+European+Convention+on+Human+Rights/ 

95 วรพจน์ วิศรุตพิชญ ์ ค  (2538).  หลกัการพืน้ฐานของกฎหมายปกครอง.  หนา้ 34.  
96 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์.  (2548).  หลกัความเสมอภาค.  สืบคน้เม่ือ 4 มกราคม 2554,  จาก 

www.pub-law.net/publaw/printPublaw.aspx?ID=657 
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คิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่สาระส าคญัที่จะน าไปสู่
การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนั97 
 2.4.1  ที่มาและแนวคิดของหลกัความเสมอภาค   
 แนวคิดเร่ืองหลกัความเสมอภาคตั้งอยูบ่นพื้นฐานว่าตามธรรมชาติมนุษยท์ุกคนเกิดมามี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกนัและทุกคนจะตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของกนัและกนั ซ่ึงเป็นมุมมอง
ของส านักกฎหมายธรรมชาติที่มองว่าส่ิงเหล่าน้ีมีและติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่ก าเนิด และถึงแมไ้ม่มี
กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรมารับรอง ส่ิงเหล่าน้ีก็มีผลบงัคบัใชไ้ดเ้พราะเป็นส่ิงที่เป็นธรรมชาติที่รัฐ
และทุกคนมิอาจปฏิเสธได้98 
 ในประวติัศาสตร์การต่อสู้เพื่อความเสมอภาค มนุษยชาติไดต้่อสู้เพื่อความเสมอภาคมา
ชา้นาน เม่ือใดก็ตามที่มนุษยใ์นสงัคมนั้นรู้สึกวา่เกิดความไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ก็จะ
มีการด้ินรนต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงที่ดีกว่า ในนครรัฐของกรีกโดยเฉพาะกรุง
เอเธนส์ประชาชนมีส่วนออกเสียงในการปกครองและการบริหารทุกอยา่งโดยตรง แต่ประชาธิปไตย
ของเอเธนส์เป็นประชาธิปไตยที่ใหสิ้ทธิและเสรีภาพแก่ชาวเอเธนส์ผูช้ายที่เป็นพลเมืองและเป็นเสรี
ชน ซ่ึงมีจ  านวนหน่ึงในสามของพลเมืองทั้งหมดเท่านั้น99 มิไดใ้ห้สิทธิแก่พ่อคา้ คนต่างด้าว สตรี 
และทาสซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ความเสมอภาคในกรณีน้ีจึงไม่ใช่ความเสมอภาคของผูท้ี่เกิดมาเป็น
มนุษยท์ั้งมวล ระบอบประชาธิปไตยแบบน้ีก าหนดใหค้นประเทศหน่ึงเป็นทาสที่จะตอ้งท างานต่างๆ 
เพื่อให้คนที่ เ ป็นไทและเป็นพลเมืองมีเวลาว่างไปดูแลกิจการการปกครองประเทศ ดังนั้ น
ประชาธิปไตยแบบน้ีจึงเป็นประชาธิปไตยแบบเช้ือชาติเผ่าพนัธุ์นิยมในระหว่างชนชั้นกลางชั้นสูง 
ซ่ึงไม่ตรงกบัความหมายของประชาธิปไตยในปัจจุบนั100 
 ในคริสตศ์ตวรรษที่ 16 - 17 ยโุรปปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยก์นัทั้งส้ินยกเวน้
แต่องักฤษ ซ่ึงขนุนางเจา้ของที่ดินมีส่วนใชอ้  านาจปกครองร่วมกบักษตัริย ์ช่วงระยะเวลา 200 ปีน้ีนัก
ประวติัศาสตร์เรียกว่า “ยุคมืด” เป็นยุคแห่งความมืดมนทางวิทยาการและภูมิปัญญา บรรดา
นักปราชญแ์ละผูมี้ฐานะในยโุรปพากนัหนีไปอยูท่ี่กรุงคอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
จกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก ทางยโุรปภาคตะวนัตกไม่มีศูนยก์ลางอ านาจปกครองที่เขม้แข็ง จึงตกอยู่

                                                             
97 สถาบนัพระปกเกลา้.  (2543).  สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เร่ือง

หลกัความเสมอภาค.  หนา้ 7-8. 
98 สมยศ เช้ือไทย  ก  (2535).  ค าอธิบายหลกัรัฐธรรมนูญทัว่ไป.  หนา้ 138. 
99 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 99-105.   
100 อมร รักษาสัตย ์ ก  (2543).  ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลกัการ และแบบอย่างการปกครองหลาย

ประเทศ.  หนา้ 10-11. 
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ในสภาพระส ่าระสาย ไม่มีความสงบ เน่ืองจากมีสงครามระหว่างอนารายชนเผ่าต่างๆ101 เป็นสมัย
แห่งการปิดกั้นเสรีภาพที่จะพฒันาปัญญา เป็นยุคแห่งความหลงศาสนาจนถึงกบัมีสงครามครูเสด 
ระหว่างศาสนาคริสตก์บัอิสลาม (The Crusades ค.ศ. 1096 - 1270) ผลของสงครามครูเสดประการ
หน่ึง คือพวกอศัวนิและขนุนาง เจา้ของที่ดินที่ออกไปรบไดเ้สียชีวติเป็นจ านวนมาก พวกที่เหลือรอด
ก็ยากจนลง ผลที่เกิดตามมาก็คืออ านาจที่ลดนอ้ยถอยลงของบรรดาขนุนาง เจา้ผูค้รองที่ดินและอศัวนิ 
สถานการณ์เช่นน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาพ่อคา้และเสรีชนเรียกร้องต่อรองเพื่ออิสระและ
เสรีภาพในการปกครองตนเองบางประการโดยแลกเปล่ียนกบัการช่วยเหลือทางการเงิน102  
 ในยโุรปตะวนัตก คริสตจกัรไดก้ลายเป็นแหล่งหล้ีภยัและเก็บรวบรวมความรู้ของโรมนั
เอาไว ้คริสตจกัรจึงเป็นองคก์รที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสมยักลาง เพราะนอกจากศาสนาจะเป็นที่พึ่ง
ทางใจแลว้ยงัไดรั้กษาวทิยาการต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารของโรมนั
เอาไวด้ว้ย นกัปราชยต์ะวนัตกในยคุศตวรรษที่ 16 - 17 ไดน้ าหลกัศาสนาของพระเจา้ (Law of God) 
และหลกักฎหมายธรรมชาติ (Law of Nature) คือความเช่ือที่ว่าอ านาจสูงสุดในการปกครองสังคม
ของมนุษยน์ั้นยงัคงมีเหตุผลตามธรรมชาติอยูเ่หนือขึ้นไปอีก103 มนุษยท์ุกคนเป็นบุตรของพระเจา้จึง
เท่าเทียมกนั104 และมีสิทธิเสรีภาพเป็นธรรมชาติของมนุษยท์ุกคน จึงไม่ควรจะมีใครมาใชอ้  านาจลบ
ลา้งสิทธิเสรีภาพน้ีได ้การใชอ้  านาจของผูป้กครองตอ้งยดึอยูบ่นหลกัการของเหตุผลตามธรรมชาติ 
อนัไดแ้ก่ความเป็นธรรมและประโยชน์ร่วมกนัของคนในสังคม105 ก่อให้เกิดแนวความคิดว่าจะตอ้ง
จดัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นเพือ่พทิกัษสิ์ทธิเหล่าน้ี106 
 2.4.1.1  การปฏิวติัในฝร่ังเศสจุดเร่ิมตน้แห่งหลกัความเสมอภาค 
 การเผยแพร่แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการแบ่งแยกอ านาจและแนวความคิดเก่ียวกบัสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคของบรรดานกัปราชญแ์ละมหาวทิยาลยัของฝรั่งเศส ไดมี้ส่วนกระตุน้ให้
ชนชั้นสามัญในฝร่ังเศสต่ืนตวัและเกิดส านึกทางการเมืองขึ้น ขณะเดียวกนัก็เกิดความไม่พอใจใน
ความไม่เสมอภาคของสังคมขณะนั้นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการเรียกร้องให้กษตัริยย์กเลิกอภิสิทธ์ิ
ต่างๆ ของชนชั้นขนุนางและชนชั้นพระ หรืออยา่งนอ้ยก็จ  ากดัอภิสิทธ์ิดงักล่าวให้น้อยลง รวมทั้งให้
ยกเลิกระบบขา้ติดแผ่นดินที่ยงัหลงเหลืออยูใ่นภูมิภาคของฝรั่งเศส รวมทั้งขอให้ยกเลิกหรือจ ากัด
                                                             

101 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 63. 
102 แหล่งเดิม.  หนา้ 66. 
103 แหล่งเดิม.  หนา้ 105. 
104 อมร รักษาสัตย ์ ก  เล่มเดิม.  หนา้ 19. 
105 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 105. 
106 นภดล ช.สรพงษ.์  (2548, กนัยายน-ธนัวาคม).  “ประวติัศาสตร์การต่อสู้เพ่ือความเสมอภาคหนา้.”  

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 7, 21.  หนา้ 77-79. 
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ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีอยูม่ากมายหลายประเภท สถานการณ์ทางการเมืองเกิดความตึง
เครียดมากขึ้นจนพระเจา้หลุยส์ที่ 16 ตอ้งทรงเรียกประชุมสภาผูแ้ทนที่เรียกว่า “les Etats Généraux” 
ในวนัที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789 หลงัจากมิไดเ้รียกประชุมสภาผูแ้ทนดงักล่าวมาเป็นเวลา 175 ปี สภา
ผูแ้ทนดงักล่าวก็ได้พิจารณาค าร้องทุกขแ์ละขอ้เรียกร้องของราษฎรชาวฝร่ังเศสจากหัวเมืองต่างๆ 
แล้ว มีความเห็นสมควรจะยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ107 ต่อมาในวนัที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1789 สภา
ผูแ้ทนดงักล่าวได้สถาปนาตนเองเป็น “สภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ” เพื่อร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใช้
บงัคบั ในระหว่างที่ก  าลงัร่างรัฐธรรมนูญอยูน่ั้นราษฎรในกรุงปารีสไดก่้อการปฏิวติัขึ้นโดยบุกเขา้
โจมตีเรือนจ ากลาง “ลาบาสตีย”์ (la Bastille) ในคืนวนัที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1789 เน่ืองจากใช้เป็น
สถานที่กกัขงันกัโทษทางการเมืองและคนบริสุทธ์ิที่ถูกกลัน่แกลง้ จึงเป็นสญัลกัษณ์ของความไม่เป็น
ธรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ถือว่าการปฏิวติัเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของ
ฝร่ังเศสได้เกิดขึ้ นตั้ งแต่บัดนั้น การปฏิวติัในฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1789 ได้ยกเลิกระบอบกษัตริยท์ี่
ปกครองด้วยระบบศักดินาที่บุคคลขึ้ นอยู่กับฐานันดรและชนชั้ นที่ตนสังกัด ผู ้ปฏิว ัติได้ยก
ความส าคญัของปัจเจกชนขึ้นแทนที่ โดยค าประกาศสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1789 ได้
ให้ความส าคญักับคนแต่ละคน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นถือว่าเป็นหัวใจของสังคม ตาม
ทฤษฎีน้ีถือวา่หวัใจของสังคมอยูท่ี่การยอมรับคุณค่าของทุกคนแต่ละคนรวมกนัเป็นสังคม รัฐหรือ
สงัคมไม่อาจกา้วก่ายสิทธิของเขาไดเ้วน้แต่เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม108 ในเวลาต่อมาไดมี้การประกาศ 
“ปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง” โดยรับรองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์
ตามที่นกัปราชญไ์ดเ้ผยแพร่แนวความคิดเอาไว ้มีดงัน้ี109 
 “...สภานิติบัญญติัแห่งชาติน้ี จึงรับรองและประกาศสิทธิดังต่อไปน้ีของมนุษยแ์ละ
พลเมืองแต่ละคนภายใตก้ารคุม้ครองของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 มาตรา 1 มนุษยก์  าเนิดและด ารงชีวิตอยา่งมีอิสระและเสมอภาคกันตามกฎหมาย การ
แบ่งแยกทางสงัคมจะกระท าไดก้็แต่เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัของส่วนรวม 
 มาตรา 2 วตัถุประสงคข์องสังคมการเมืองทุกสังคมย่อมเป็นไปเพื่อการคุม้ครองรักษา
สิทธิตามธรรมชาติ ซ่ึงไม่มีอายคุวามของมนุษย ์สิทธิเหล่าน้ีไดแ้ก่ เสรีภาพ กรรมสิทธ์ิ ความมัน่คง
ปลอดภยัและการต่อตา้นการกดขี่ข่มเหง 

                                                             
107 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 117-118. 
108 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ค  (2538).  ค าอธิบายกฎหมายมหาชนเล่ม 1.  หนา้ 70. 
109 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์  ก  (2546).  รัฐธรรมนูญในแนวคดิรัฐธรรมนูญนิยม รวมบทความกฎหมาย
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 มาตรา 6 ...กฎหมายจะตอ้งเหมือนกนัส าหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุม้ครองหรือ
ลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกนัเบื้องหนา้กฎหมาย...” 
 ดงันั้น จึงถือไดว้า่ความคิดที่เป็นรากฐานของหลกัความเสมอภาคภายใตรั้ฐธรรมนูญและ
หลกัความเสมอภาคภายใตก้ฎหมายนั้นเป็นเร่ืองเดียวกนั คือเร่ืองหลกัความเสมอภาคซ่ึงเป็นรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตย 
 การประกาศรับรองหลกัแห่งความเสมอภาคที่ปรากฏอยูใ่นค าประกาศสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ค.ศ. 1789 เป็นตน้แบบของกฎหมายฝรั่งเศสที่ตามมาภายหลงัว่า การบญัญติักฎหมาย
ใดนั้นจะตอ้งค านึงถึงและเคารพต่อหลกัความเสมอภาคในค าประกาศดงักล่าวดว้ย ดงัปรากฏในค า
ปรารภของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ. 1946 วรรค 3 ที่บญัญติัวา่ “กฎหมายใหห้ลกัประกนัว่าสิทธิของ
ผูห้ญิงเท่าเทียมกับสิทธิของผูช้าย” และในค าปรารภของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 วรรค 3 
บญัญัติว่า "อาศยัอ านาจตามหลักการดังกล่าวและหลักเสรีภาพในการตดัสินใจของประชาชน 
สาธารณรัฐไดม้อบดินแดนโพน้ทะเลแสดงเจตจ านงที่จะเขา้ร่วมกบัสาธารณรัฐสถาบนัใหม่ที่จดัตั้ง
ขึ้นบนพื้นฐานของอุดมคติร่วมกนัแห่งเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ...” และในมาตรา 1 บญัญตัิ
หลกัความเสมอภาคอีกวา่ “ฝร่ังเศส... รับรองถึงความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไม่
แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เช้ือชาติหรือศาสนา...”110 อนัเป็นหลกัส าคญัในการปกครองประเทศ ต่อมา
ประเทศต่างๆ ก็ไดน้ าแนวคิดดงักล่าวไประบุในบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญเพื่อรับรองและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพตามหลกัความเสมอภาคอยา่งเป็นรูปธรรม111 
 ดว้ยเหตุน้ีหลกัแห่งความเสมอภาคจึงเป็นหลกัการพื้นฐานที่ส าคญัอนัหน่ึงของกฎหมาย
มหาชน เช่น ความเสมอภาคทางกฎหมาย ความเสมอภาคในการไดรั้บการบริการจากรัฐ ความเสมอ
ภาคในการรับเขา้ท  างานจากรัฐ112 
 ค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศสไดแ้สดงให้เห็นถึงที่มาใน
ส่วนที่เก่ียวกบัหลกัแห่งความเสมอภาคอยูส่องประการ ประการแรกนั้นมาจากแนวคิดทางปรัชญา
แห่งส านกักฎหมายฝ่ายธรรมชาติประกอบแนวคิดปัจเจกชนนิยม ประการที่สอง มาจากสภาพความ
กดดนัของสงัคมในยคุนั้นอนัน าไปสู่ความจ าเป็นที่ตอ้งมีการรับรองสิทธิมนุษยชนดงักล่าวเป็นลาย

                                                             
110 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ.  (2541).  รัฐธรรมนูญฝร่ังเศส ค.ศ. 1958.  หนา้ 2. 
111 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์.  (2548).  หลกัความเสมอภาค.  สืบคน้เม่ือ 4 มกราคม 2554,  จาก 
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112 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 99-101.      
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ลกัษณ์อกัษรขึ้น จนถึงทุกวนัน้ีค  าประกาศดงักล่าวเป็นเอกสารและหลกัการทางเมืองส าคญัที่สุดช้ิน
หน่ึงของการปฏิวติัฝรั่งเศสและของโลก113 
 2.4.1.2  ที่มาแห่งความเสมอภาคในประเทศองักฤษ 
 การปฏิวตัิฝร่ังเศสมีส่วนส าคญัในการกระตุน้ความต่ืนตวัเกี่ยวกบัการปฏิรูปการปกครอง
ในประเทศองักฤษซ่ึงท าให้อ านาจของพระมหากษตัริยล์ดลงอยา่งมาก การตดัสินใจทางการเมือง
และการบริหารเปล่ียนมาอยูท่ี่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าอนัเน่ืองมาจาก
สงครามกบัประเทศเพือ่นบา้นและการเพิม่ขึ้นของประชากรก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงานอยา่งรุนแรง 
ความยากจนแผ่ขยายไปทัว่ประเทศก่อให้เกิดความไม่สงบและจราจลไปทัว่ทุกเมือง ขณะเดียวกนั
แนวคิดเสรีนิยมและทุนนิยมก็เร่ิมแพร่หลายมากขึ้น ในองักฤษมีการประชุมสภาขุนนางและสภา
สามญัอยู่เป็นประจ าอันเน่ืองมาจากผูแ้ทนทอ้งถ่ินต่างๆ ตอ้งการน าภาษีส่งกษตัริย ์ท  าให้การเกิด 
“รัฐ” ในองักฤษเป็นไปอยา่งรวดเร็ว แต่อ  านาจอธิปไตยของกษตัริยใ์นองักฤษนั้นถูกจ ากดัโดยสภา
ขนุนางและสภาสามญัมาแต่ตน้ หากเม่ือใดที่กษตัริยใ์ชอ้  านาจแต่เพยีงผูเ้ดียวโดยไม่ยอมเรียกประชุม
สภา ก็มกัจะเกิดการต่อสู้เพื่อตา้นอ านาจของกษตัริยท์ุกคร้ัง เช่น Magna Carta (ค.ศ. 1215) , The 
Provisions of Oxford , The Petition of Rights (ใน ค.ศ. 1646 มีการขอให้พระเจ้าชาร์ล  ลงพระ
ปรมาภิไธยในกฎหมายฉบบัน้ี ซ่ึงเป็นการจ ากัดพระราชอ านาจของกษตัริยมิ์ให้ทรงใช้พระราช
อ านาจโดยปราศจากความยนิยอมจากรัฐสภา) และ Bill of Rights (พระราชบญัญตัิสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน) เป็นตน้ และตั้งแต่ ค.ศ. 1688 หลงัการปฏิวติัที่เรียกว่า “The Glorious Revolution” เป็น
ตน้มา ก็ถือวา่รัฐสภาองักฤษเป็นสถาบนัที่มีอ  านาจอธิปไตยแต่ผูเ้ดียว มิใช่เป็นอ านาจของกษตัริยอี์ก
ต่อไป114 (ตั้งแต่ ค.ศ. 1660 เกิดความไม่ลงรอยระหว่างกษตัริยอ์งักฤษกบัรัฐสภาอยา่งต่อเน่ือง พระ
เจา้เจมส์ที่ 2 ถูกรัฐสภากล่าวหาวา่จะน าประเทศองักฤษกลบัไปขึ้นกบัคริสตจกัรคาทอลิคที่กรุงโรม 
จึงมีการจดัทพัโดยผูน้ าฝ่ายรัฐสภาได้ชกัน า William of Orange จากยโุรปเพื่อช่วงชิงบลัลงัก์องักฤษ 
พระเจา้เจมส์ที่ 2 ไม่ทรงต่อสูแ้ละทรงล้ีภยัจากองักฤษ เหตุการณ์น้ีเรียกว่า การปฏิวติัอนัยิง่ใหญ่แห่ง 
ค.ศ. 1688 กษัตริยว์ิลเล่ียมได้ท  าให้อ านาจรัฐสภาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเป็นฐานสนับสนุนให้
ระบอบกษัตริยอ์ังกฤษอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญตั้งแต่ ค.ศ. 1689 เป็นต้นมา) ระบบกษตัริยภ์ายใต้
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy)  มีการตกลงเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ (The Constitutional 
Settlement of 1689) เป็นหลกัประกันมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากความพยายามอย่าง
ยาวนานที่จะสร้างกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลกบัการปกครองของกษตัริยอ์งักฤษ โดยกษตัริยต์อ้ง

                                                             
113 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์  ข  (2545).  “หลกัแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝร่ังเศส.”  รวมบทความ

กฎหมายมหาชนจากเวบ็ไซต์ www.pub-law.net.  หนา้ 99-101.  
114 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 93. 
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ฟังเสียงรัฐสภา การจดัเก็บภาษีหรือการมีกองทพัจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากรัฐสภา บรรดาสิทธิ
เสรีภาพต่างๆ ก็เร่ิมไดรั้บความคุม้ครองเช่นกนั115 
 แรงผลกัดนัอีกประการหน่ึงที่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการทางเมือง คือระบบเลือกตั้ง
แบบเดิม ซ่ึงไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนมากของประเทศมีส่วนร่วมในการปกครอง ถึงแมว้่า
กษตัริยจ์ะมีบทบาทและอิทธิพลในการปกครองประเทศนอ้ยลง และศูนยก์ลางแห่งอ านาจไดม้าอยูท่ี่
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีแลว้ก็ตาม แต่สถาบนัดังกล่าวยงัไม่มีลกัษณะเป็นตวัแทนของประชาชน
ส่วนรวม สภาขุนนางซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกที่มาจากการสืบสายโลหิตยงัมีอ านาจและอิทธิพลอยู่
มาก ส่วนสภาสามญัก็ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของประชาชนอยา่งแทจ้ริง เมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
ประชากรมาก เช่น Manchester , Leeds , Bermingham และ Sheffield ไม่มีตวัแทนในสภาสามญัเลย 
เจา้ที่ดินที่มัง่คัง่สามารถใชอิ้ทธิพลใหต้นหรือพรรคพวกไดรั้บเลือกเป็นตวัแทน ดงันั้นสภาสามญัจึง
ประกอบไปดว้ยขนุนางและเจา้ที่ดินที่มัง่คัง่เป็นส่วนใหญ่ ดว้ยเหตุน้ีชนชั้นกลางที่มีจ  านวนมากใน
เมืองอุตสาหกรรมจึงเรียกร้องใหมี้การปฏิรูประบบการเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้พวกของตนสามารถเขา้
มามีส่วนร่วมและปกป้องผลประโยชน์ของตนในสภาสามญั จนเป็นที่มาของพระราชบญัญติัการ
ปฏิรูปการเมือง ค.ศ. 1832 (Reform Act 1832) หรือที่เรียกกนัว่าพระราชบญัญติัผูแ้ทนราษฎร ค.ศ. 
1832 (Representation of The People Act 1832) มีสาระส าคัญสองประการคือ การจัดระบบการ
จดัสรรจ านวนผูแ้ทนใหม่ในเมืองที่ยงัไม่มีผูแ้ทนในสภาสามัญ โดยเฉพาะเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นให้มีจ  านวนผูแ้ทนที่เหมาะสม ท าให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่าระบบเดิม และการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัผูมี้สิทธิสมัครและออกเสียงเลือกตั้ง ก่อนการปฏิรูปใน ค.ศ. 1832 ผูมี้สิทธิ
ดงักล่าวตอ้งเป็นเจา้ของที่ดิน การปฏิรูปทางการเมือง ค.ศ. 1832 ไดข้ยายสิทธิเลือกตั้งให้ผูเ้ช่าที่ดิน
และลดคุณค่าทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการก าหนดสิทธิเลือกตั้ง ท  าให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างสามารถมี
สิทธิทางการเมืองได้ ส่งผลให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 จากจ านวน
ประชากรประมาณ 700,000 คน116  
 การปฏิรูปการเมือง ค.ศ. 1832 ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ ไดแ้ก่  
 1)  การขยายสิทธิเลือกตั้ง เปิดโอกาสใหช้นชั้นกลาง (นกัธุรกิจและนกัอุตสาหกรรม) ได้
มีส่วนในการใชอ้  านาจทางการเมืองร่วมกบัเจา้ของที่ดิน ในระยะต่อมาชนชั้นกลางมีอิทธิพลมากขึ้น 
ขณะที่เจา้ของที่ดินกลบัมีอิทธิพลและอ านาจทางการเมืองลดลง เพราะไม่อาจใชอ้  านาจผูกขาดได้
เหมือนในอดีต 

                                                             
115 พฤทธิสาณ ชุมพล.  (2544).  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในองักฤษ BRITISH PARLIAMENTARY 

DEMOCRACY.  หนา้ 25. 
116 นภดล ช.สรพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 83-85. 
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 2)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิ้ทธิของตนไดโ้ดยเสรี ไม่มีอิทธิพลหรืออ านาจผูกขาดมา
แทรกแซง 
 3)  พระมหากษตัริยแ์ละชนชั้นปกครองถูกทอนอ านาจลง สภาสามญัเป็นอิสระและเป็น
ตวัแทนประชาชนไดม้ากขึ้น ในส่วนของคณะรัฐมมนตรีก็ไม่ตอ้งขึ้นกบัพระมหากษตัริยอี์กต่อไป 
แต่ขึ้นตรงต่อสภาสามญั 
 4)  การปฏิรูปการเมือง ค.ศ. 1832 เป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้กลุ่มทางการเมืองเปล่ียนรูป
เป็นพรรคการเมืองที่มีการจดัองคก์รทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เป็นกลไกน าประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น เกิดกลุ่มการเมืองที่เรียกตวัเองว่า เสรีนิยม (Liberal) และอนุรักษ์
นิยม (Conservative) และกระตุน้ให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองระบบพรรคในรัฐสภาในศตวรรษ
ต่อมา 
 5)  การปฏิรูปการเมือง ค.ศ. 1832 ได้เปล่ียนโครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนั
การเมืองอย่างส าคัญ กล่าวคือ ภายหลัง ค.ศ. 1832 สภาสามัญเป็นสถาบันที่มีอ  านาจมาก ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีตอ้งรับผิดชอบต่อสภาสามัญและอยู่ได้ตราบเท่าที่สภาสามัญให้ความไวว้างใจ 
คณะรัฐมนตรีจึงตอ้งเป็นกลุ่มการเมืองที่ไดรั้บเสียงขา้งมากในสภา พระมหากษตัริยไ์ม่อาจแต่งตั้ง
หรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีไดต้ามใจชอบอีกต่อไป 
 หลงัจากที่ไดมี้การปฏิรูประบบเลือกตั้ง ค.ศ. 1832 แลว้ ไดมี้การปรับปรุงแก้ไขระบบ
การเลือกตั้งอีกหลายคร้ัง การปฏิรูปการเมืองคร้ังใหญ่อีกสองคร้ังที่ส าเร็จคือ การปฏิรูปการเมือง 
ค.ศ. 1918 และ 1948 ซ่ึงเป็นความพยายามอย่างต่อเน่ืองของพรรคการเมืองทุกฝ่ายที่ตอ้งการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ก่อน ค.ศ. 1832 มีเพียงร้อยละ 5 ของผูช้ายที่มีสิทธิทางการเมือง 
ใน ค.ศ. 1832 กฎหมายปฏิรูปก าหนดให้ชนชั้นกลางได้รับสิทธิเลือกตั้ งภายใต้เง่ือนไขการมี
ทรัพยสิ์น ใน ค.ศ. 1867 กฎหมายปฏิรูปขยายสิทธิเลือกตั้งใหแ้รงงานมีฝีมือที่อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ใน 
ค.ศ. 1918 มีการออกกฎหมายการมีตวัแทนประชาชน (The Representation of the People Act) ให้
ชายอาย ุ21 ปีขึ้นไป และหญิงอาย ุ30 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง ใน ค.ศ. 1926 กฎหมายการมีตวัแทน
ของประชาชนบญัญตัิให้หญิงอาย ุ21 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้ง ใน ค.ศ. 1969 กฎหมายการมีตวัแทน
ประชาชน บัญญตัิให้ชายและหญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้ ง117 โดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งที่ใหสิ้ทธิแก่ประชาชนทัว่ไปโดยไม่ค  านึงถึงเร่ืองเพศ เศรษฐกิจ ชนชั้นและอาชีพ การปฏิรูป
การเมือง ค.ศ. 1918 ปรากฏเป็นกฎหมายช่ือ พระราชบัญญัติผู ้แทนราษฎร ค .ศ. 1918 (The 
Representation of the People Act 1918) มีสาระส าคัญ ได้แก่ การยกเลิกคุณสมบติัเร่ืองทรัพยสิ์น
และอตัราภาษีที่เสีย โดยใหสิ้ทธิแก่บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 เดือน และได้

                                                             
117 พฤทธิสาณ ชุมพล.  เล่มเดิม.  หนา้ 27. 
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ลงทะเบียนเป็นผูมี้สิทธิเอาไว ้, คงให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นเขตเลือกตั้ง ผูท้ี่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัจะไดสิ้ทธิมีตวัแทนในรัฐสภาโดยอตัโนมตัิ  ใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่สตรีที่มีอาย ุ30 ปีขึ้นไป 
ต่อมาใน ค.ศ. 1926 ไดล้ดลงเป็น 21 ปี และก าหนดเงินที่ใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
 กฎหมาย The Representation of the People Act 1918 ได้ใช้มาจนถึง ค.ศ. 1948 โดยมี
การเปล่ียนแปลงบา้ง จนใน ค.ศ. 1948 ไดเ้ปล่ียนแปลงสาระส าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ ให้ยกเลิก
หลกัการมีตวัแทนของมหาวทิยาลยัในสภาสามญั  ให้ยกเลิกการก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์นขององคก์ร
ธุรกิจ และการให้สิทธิเลือกตั้งแก่องค์กรธุรกิจ  ให้มีการจดัสรรจ านวนผูแ้ทนให้สอดคล้องกับ
จ านวนประชากร และใหสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียแ์ก่ผูท้ี่เดินทางไปปฏิบติัหน้าที่นอกเขต
เลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นทหาร พลเรือน หรือผูทุ้พพลภาพที่ไม่สามารถออกเสียงในเขตเลือกตั้งได ้กล่าว
ไดว้า่ระบบการเลือกตั้งเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงตวัแทนของประชาชนในสภาสามญัขององักฤษมีวิวฒันาการ
และการเปล่ียนแปลงมาสู่หลกัแห่งความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัของประชาชนในที่สุด ซ่ึง
เป็นบรรทดัฐานสากลของระบบประชาธิปไตยในปัจจุบนั118 
  2.4.1.3  การต่อสูเ้พือ่ความเสมอภาคในสหรัฐอเมริกา 
 การส่งเสริมใหเ้กิดความเสมอภาคในสงัคมเป็นส่ิงที่มีความส าคญัต่อรัฐบาลในศตวรรษ
น้ี ผูน้ าทางการเมืองในประเทศยุโรปพยายามท าโครงการเพื่อพฒันาชีวิตของคนยากจน มีการน า
นโยบายรัฐสวสัดิการมาใช้ เช่น การจดัการศึกษา สาธารณสุข การให้หลักประกันการมีรายได ้
พร้อมๆ กบัการลดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม ความประสงคข์องรัฐบาลเช่นน้ีไดน้ ามาซ่ึงความ
ขดัแยง้วพิากษว์จิารณ์อยา่งมาก เช่น การที่รัฐบาลเพิม่ภาษีเพือ่น าเงินมาสร้างถนน โรงเรียน ส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันในสังคม น าเอาบางส่วนจากคนร ่ ารวยเพื่อมาให้คนยากจน และถูกโตแ้ยง้ว่า
นโยบายลกัษณะน้ีเป็นเร่ืองการกุศล ซ่ึงเป็นประเพณีทางศาสนามากกวา่การใชอ้  านาจรัฐ  
 การใช้อ านาจรัฐมาเป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายได้ เดิมเป็นความคิดของกลุ่มหัว
รุนแรง เร่ิมตน้จาก Marx เจา้ของลทัธิคอมนิวมิสตท์ี่กล่าวว่า “ท าตามความสามารถแต่ให้ตามความ
จ าเป็นของแต่ละคน” ต่อมานโยบายการน าเอาบางส่วนจากคนร ่ารวยมาให้แก่ผูท้ี่ขาดแคลนไดก้ลาย
มาเป็นภารกิจอันชอบธรรมของรัฐบาลทั้งหลาย ตั้ งแต่การตกต ่าทางเศรษฐกิจในยุค ค.ศ. 1930 
บทบาทของรัฐในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ได้น ามาซ่ึงความ
ขดัแยง้ ถกเถียงวพิากษว์จิารณ์อยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา119   
 การที่รัฐส่งเสริมความเสมอภาคและรักษากฎหมายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ส่ิงที่
รัฐบาลพยายามท าก็คือ การรักษากฎหมาย ส่งเสริมความเสมอภาค และในขณะเดียวกนัก็รักษาสิทธิ

                                                             
118 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 66. 
119 นภดล ช.สรพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 87-88. 
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เสรีภาพของประชาชน โดยรัฐบาลตอ้งท าทั้งสองอย่างพร้อมกัน120 คือรักษาความสงบเรียบร้อย 
(Law and Order) โดยไม่ขดักบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน121 และการใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนั  
 ความเสมอภาคในโอกาสที่เท่าเทียมกนั หมายถึงการมีโอกาสที่เท่าเทียมกันที่จะไดรั้บ
ความส าเร็จในชีวิต ความคิดน้ีไดห้ย ัง่รากลึกในวฒันธรรมของชาวอเมริกนั ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มีระบบขุนนาง การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นไม่ท  าให้มีหน้าที่การงานดีกว่าคนอ่ืน โรงเรียนของรัฐ
และห้องสมุดเปิดให้ทุกคนได้ใชอ้ย่างเท่าเทียมกนั การให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ความส าเร็จไดแ้ละคงไม่เพยีงพอที่รัฐบาลจะใหโ้อกาสอยา่งเท่าเทียม
กนัแก่ประชาชนเท่านั้น แต่รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบายที่จะกระจายความร ่ ารวยและโอกาสเพื่อให้
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกนัในสังคมบรรลุผล รวมถึงการให้คนกลุ่มน้อย 
ได้แก่ สตรี คนผิวสี คนเช้ือสายสเปน ได้รับการจา้งงาน และการให้ชายและหญิงได้รับค่าจา้งที่
เท่ากนั ซ่ึงจะตอ้งมีการออกกฎหมายของสหพนัธม์ารับรอง ความเท่าเทียมกนัที่กล่าวมายงัรวมไปถึง
การไดรั้บหลกัประกนัจากรัฐบาลในการไดรั้บการรักษาพยาบาลและที่อยูอ่าศยั ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
สาระส าคญัของสิทธิของพลเมืองที่จะตอ้งไดรั้บจากรัฐตามกฎหมาย 
 รัฐบาลในยุคแรกจดัตั้งขึ้นเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นของพลเมือง ในทศวรรษที่ 
1960 สภาคองเกรสสหรัฐได้ผ่านกฎหมาย Equal pay Act ซ่ึงก าหนดให้นายจา้งต้องจ่ายค่าจ้าง
ส าหรับชายและหญิงในอตัราเดียวกนัส าหรับงานที่เท่ากนั ในทศวรรษที่ 1970 ศาลสหรัฐออกค าสั่ง
ใหร้ถรับส่งนกัเรียนของรัฐตอ้งจดัสดัส่วนอยา่งเท่าเทียมกนัระหวา่งคนผวิสีและคนผวิขาว ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นตวัอยา่งของการที่รัฐใชอ้  านาจบงัคบัเพือ่ใหเ้กิดความเสมอภาคในสงัคม 
 สงครามกลางเมืองของสหรัฐไดก่้อใหเ้กิดการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 13 ใน ค.ศ. 1865 
“มาตรา 1 ห้ามการมีทาสและการเกณฑ์แรงงานภายในเขตอ านาจสหรัฐ เวน้แต่เป็นการลงโทษ
อาชญากรตามกฎหมายเท่านั้น122 เพื่อให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแก่คนผิวสีอเมริกัน การ
แกไ้ขรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ 14 ใน ค.ศ. 1868 เป็นการปลดปล่อยทาสเพื่อให้ไดรั้บสิทธิพลเมือง ซ่ึงเป็น
การเพิม่มาตรการความเสมอภาคทางการเมือง ส่งผลใหป้ระชาชนอเมริกนัผิวสีมีอิสระและความเท่า
เทียมทางการเมืองเช่นเดียวกบัชาวอเมริกนัทัว่ไป123   
 

                                                             
120 อมร รักษาสัตย ์ ข  (2543).  ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คู่มอืการเรียนการสอน

เผยแพร่และการมส่ีวนร่วมส าหรับครูอาจารย์และผู้น าชุมชน.  หนา้ 98. 
121 Kenneth Jeffrey M. Berry Jerry Goldman.  (1989).  The Challenge of Democracy.  p.8-10. 
122 โกวิท วงศสุ์รวฒัน์.  (2544).  รัฐธรรมนูญและการเมอืงการปกครองสหรัฐอเมริกา.  หนา้ 89. 
123 Kenneth Jeffrey M. Berry Jerry Goldman.  Op.cit.  p.11-12. 
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 1)  การต่อสูเ้พือ่ความเสมอภาคของคนผวิสี 
 ก่อนสงครามกลางเมืองสหรัฐ การแบ่งแยกผิวเป็นวิถีชีวิตของรัฐทางใต ้คนผิวสีจะใช้
ชีวติและท างานแยกจากคนผวิขาว ภายหลงัสงครามกลางเมืองรัฐทางใตไ้ดเ้ร่ิมใชก้ฎหมายแบ่งแยก
ผิว เม่ือศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยว่า กฎหมาย Civil Right Act 1875 ไม่มีผลบงัคบั คนผิวสีจึงตอ้งใช้
ชีวิตอยา่งต ่าตอ้ย ถูกจ ากดัให้อยู่ในพื้นที่จ  ากดัแยกจากคนผิวขาว แมแ้ต่ในโรงพยาบาล สุสานและ
หอ้งน ้ า รวมถึงรถประจ าทาง ที่จอดรถ และหอ้งขงั 
 ใน ค.ศ. 1896 ในคดี Plessy v. Ferguson ศาลสูงสุดสหรัฐไดพ้ิจารณาคดีที่มีการฟ้องว่า
กฎหมายของมลรัฐ Louisiana ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการแบ่งแยกผิว ขดักับบทบญัญติัรัฐธรรมนูญจาก
การแกไ้ขคร้ังที่ 14 เร่ืองการคุม้ครองความเสมอภาค ศาลสูงสุดสหรัฐโดยเสียงขา้งมากวินิจฉัยว่า
กฎหมายดงักล่าวไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญ ตามหลกัที่ว่าแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกนั จนกระทัง่ตอนปลาย
ศตวรรษที่ 19 แมจ้ะมีการแกไ้ขรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดบัชาติเพื่อปกป้องความเท่าเทียมกนั
ภายใต้กฎหมาย แต่การแปลความกฎหมายของศาลสูงสุดเป็นไปในท านองจ ากัดการบังคับใช้
กฎหมายนั้น ตอ้งใชร้ะยะเวลาหลายสิบปีกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
 ใน ค.ศ. 1938 ศาลสูงสุดสหรัฐไดต้ดัสินว่า มหาวิทยาลยั Missouri ตอ้งยอมให้คนผิวสี
เขา้เรียนในคณะนิติศาสตร์ และศาลของสหพนัธ์ไดมี้ค  าสั่งให้รัฐ Texas จดัที่ในคณะนิติศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยของคนผิวขาวให้คนผิวสีด้วย ทศันคติสาธารณะต่อปัญหาเร่ืองการแบ่งแยกผิวเร่ิม
เปล่ียนแปลง ทหารซ่ึงเป็นคนผวิสีเขา้ร่วมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 2 คนผิวสีและคนผิวขาวร่วมกนั
ท างานในหน่วยงานทางศาสนาและการให้บริการต่างๆ สังคมเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงและค า
พพิากษาศาลยอมรับความเสมอภาคในสิทธิคนผวิสีมากขึ้น 
 ในสมัยประธานาธิบดี  Harry S Truman ได้จัดตั้ งคณะกรรมสิทธิพลเ มืองขึ้ น 
คณะกรรมการชุดน้ีไดเ้สนอรายงานซ่ึงก่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสิทธิของพลเมืองในเวลา 
20 ปีต่อมา รายงานดงักล่าวเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายของสหพนัธ์ห้ามการจูงใจให้เกิดการ
แบ่งแยกผิวและให้การรับรองสิทธิเลือกตั้ งและความเท่าเทียมกันในการจา้งงาน ใน ค.ศ. 1948 
ประธานาธิบดี Truman ไดอ้อกค าสัง่ใหย้ติุการแบ่งแยกผวิในกองทพัสหรัฐ 
 ใน ค.ศ. 1952 มีคดีเร่ืองการแบ่งแยกผิวขึ้นมาสู่ศาลสูงสุดสหรัฐหลายคดี ซ่ึงเป็นเร่ืองที่
ทา้ทายต่อหลกัการแบ่งแยกแต่เท่าเทียมกนั ผูพ้ิพากษา Warren พิพากษาว่าหลกัการแบ่งแยกแต่เท่า
เทียมกนัใชไ้ม่ไดก้บัการจดัการศึกษา การที่รัฐก าหนดใหแ้บ่งแยกส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคน
ผิวสีก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคซ่ึงกระทบต่อจิตใจของเด็กนักเรียนผิวสี และยงัขดัต่อบทบญัญติั
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ของรัฐธรรมนูญจากการแกไ้ขคร้ังที่ 14 เร่ืองการปกป้องความเสมอภาคดว้ย ใน ค.ศ. 1955 ศาลได้
ออกค าสัง่วา่ระบบการศึกษาตอ้งลดการกีดกนัผวิลง124 
 กลางทศวรรษที่ 1940 ศาลสูงสุดสหรัฐมีค  าพิพากษาว่ากฎหมายของรัฐทางใตท้ี่ให้สิทธิ
เลือกตั้งขั้นตน้เฉพาะคนผวิขาวขดัต่อบทบญัญติัรัฐธรรมนูญจากการแกไ้ขคร้ังที่ 15 “มาตรา 1 สหรัฐ
หรือมลรัฐใดจะปฏิเสธหรือตดัสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งของพลเมืองสหรัฐ เน่ืองจากเช้ือชาติ สีผิว 
หรือความที่เคยเป็นขา้ช่วงใชม้าก่อนไม่ได”้125 ศาลยงัไดพ้ิพากษาดว้ยว่าการกีดกนัผิวในรถโดยสาร
ระหวา่งรัฐ ร้านอาหารและโรงแรม ขดัต่อรัฐธรรมนูญ126  
 2)  กฎหมายสิทธิของพลเมือง ค.ศ. 1964  
 ใน ค.ศ. 1963 ประธานาธิบดี Kennedy ไดข้อให้สภาคองเกรสตรากฎหมายขจดัการกีด
กนัผวิในส่ิงอ านวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ ต่อมา Martin Luther King ไดจ้ดัการเดินขบวนใน
กรุงวอชิงตนัเพือ่สนบัสนุนการเคล่ือนไหวเพื่อสิทธิของพลเมือง มีประชาชนทั้งคนผิวสีและคนผิว
ขาวเขา้ร่วมมากกวา่ 250,000 คน ภายหลงัการถึงแก่อสญักรรมของประธานาธิบดี Kennedy สภาคอง
เกรสได้ออกกฎหมายรับรองสิทธิพลเมือง (Civil Rights Act 1964) โดยห้ามการกีดกันผิวในส่ิง
อ านวยความสะดวกที่จดัไวเ้ป็นบริการสาธารณะทุกชนิด กฎหมายฉบบัน้ีพยายามที่จะขจดัการเลือก
ปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติใหห้มดไปจากสหรัฐอเมริกา 
 บทบญัญติับางส่วนใน Civil Rights Act 1964 ไดแ้ก่ ก าหนดสิทธิที่จะไดรั้บโอกาสใน
การท างานอยา่งเท่าเทียมกนั , ก าหนดให้มีการออกกฎหมายรับรองสิทธิในการออกเสียง , จดัตั้ง
กองทุนที่สามารถหกัเงินช่วยเหลือจากโครงการที่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลกลางที่มีการจดัการ
อนัมีลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบตัิ , จดัตั้งคณะกรรมการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกนัในการจา้งงานเพื่อ
สอบสวนค าร้องเร่ืองการเลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน และให้สิทธิประชาชนทุกคนที่จะไดรั้บความ
ผาสุกอยา่งเท่าเทียมกนัในสินคา้ บริการ สิทธิพิเศษ ในสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกของรัฐ 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัเพราะเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา และถ่ินก าเนิด บทบญัญติัดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างมากต่อการลดการแบ่งแยกผิวในโรงเรียน ต่อมาสภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับกลาง ใน ค.ศ. 1965 กฎหมายฉบับน้ีได้มีการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลกลางจ านวนมากเพื่ออุดหนุนโรงเรียนซ่ึงมีส่วนท าให้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนก าหนดแผนในการลดการกีดกนัผวิในโรงเรียน127 

                                                             
124 นภดล ช.สรพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 93-94. 
125 โกวิท วงศสุ์รวฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 93. 
126 Kenneth Jeffrey M. Berry Jerry Goldman.  Op.cit.  p.661-667. 
127 นภดล ช.สรพงษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 94-96. 
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 ในสมัยประธานาธิบดี Johnson ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีการออกกฎหมาย
รับรองสิทธิของประชาชนหลายฉบบั ดงัน้ี การแกไ้ขรัฐธรรมนูญคร้ังที่ 24 มีสาระส าคญัว่าสหรัฐ
และมลรัฐใดจะปฏิเสธหรือรอนสิทธิประชาชนแห่งสหรัฐในอนัที่จะออกเสียงเลือกตั้งขั้นตน้หรือ
การเลือกตั้ งเพื่อเลือกประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี หรือเพื่อเลือกผูมี้หน้าที่เลือกตั้ ง
ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี หรือเพือ่เลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในรัฐสภา ดว้ยเหตุที่ผูน้ั้นไม่ช าระภาษีเลือกตั้งหรือภาษีอ่ืนมิได้128 นอกจากน้ียงัมีการออกกฎหมาย
ให้โอกาสทางเศรษฐกิจ (The Economic Opportunity Act 1964) กฎหมายสิทธิในการลงคะแนน
เลือกตั้ง (The Voting Rights Act 1965) ใหอ้  านาจอยัการของรัฐส่งผูต้รวจสอบการลงทะเบียนเป็นผู ้
มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของชนกลุ่มนอ้ยต ่ากวา่จ  านวนผูมี้สิทธิ และกฎหมายความ
เป็นธรรมในที่อยูอ่าศยั (The Fair Housing Act 1968) ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัในการให้เช่าหรือ
ขายที่อยูอ่าศยั129  
 2.4.2  ววิฒันาการของหลกัความเสมอภาค  
 แนวความคิดเร่ืองความเสมอภาคในสมยัดั้ งเดิมนั้นเกิดจากค าสอนของศาสนาคริสต์ที่
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบทาสที่มีอยูใ่นยคุโรมนั และต่อมาในสมยักลาง
ระบบศกัดินาไดย้กเลิกแนวคิดเร่ืองความเสมอภาค โดยสร้างล าดบัชั้นของสังคมขึ้นซ่ึงแปรผนัตาม
จ านวนที่ดิน อยา่งไรก็ตาม ความไม่เสมอภาคในสมยักลางค่อยๆ เปล่ียนแปลงไป เม่ือเกิดชนชั้น
กลางที่เขม้แขง็ขึ้นจนน าไปสู่การเรียกร้องใหเ้ปล่ียนแปลงความไม่เสมอภาคทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ฝร่ังเศสในยุคนั้นไดต้ระหนักถึงหลกัสิทธิมนุษยชนของปัจเจกชนและน ามาบญัญติั
เป็นตวับทกฎหมาย ในช่วงนั้นของฝร่ังเศสเป็นยคุของการปฏิวติัคร้ังใหญ่อนัเกิดมาจากความไม่พึง
พอใจในการปกครองของผูป้กครองประเทศที่กดขี่ข่มเหงเอาเปรียบประชาชนและไม่สนใจความ
เป็นอยูข่องประชาชน เม่ือมีการปฏิวติัเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1789 ผูก่้อการปฏิวติัจึงตอ้งการประกาศเป็น
ลายลักษณ์อักษรรับรองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงและรับประกันแก่
ปัจเจกชนวา่จะไม่ไดรั้บการข่มเหงจากชนชั้นปกครองอีกต่อไป ดงัที่ Robespierre กล่าวไวว้่า “พระ
ราชอ านาจของพระมหากษตัริยไ์ดถู้กท าลายลงแลว้ ชนชั้นขุนนาง ชนชั้นพระไดป้ลาสการไปแลว้ 
ยคุแห่งความเสมอภาคไดเ้ร่ิมตั้นขึ้นแลว้” การประกาศรับรองดงักล่าวเป็นการยกเลิกกลุ่มอภิสิทธ์ิชน
ตั้งแต่ระดบัล่างไปจนถึงประมุขแห่งประเทศ และเป็นการประกาศรับรองความเสมอภาคของปัจเจก
ชนโดยกฎหมายซ่ึงหมายความวา่ทุกคนตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั เสมอภาคกนัต่อหน้า
กฎหมาย ผูป้กครองและผูใ้ชก้ฎหมายตอ้งปฏิบติัและใชก้ฎหมายแก่ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั  

                                                             
128 โกวิท วงศสุ์รวฒัน์.  เล่มเดิม.  หนา้ 101. 
129 Kenneth Jeffrey M. Berry Jerry Goldman.  Op.cit.  p.668-672. 

DPU



 
66 

 

 2.4.2.1  ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส ลงวนัที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 
1789 เป็นเอกสารที่แสดงออกถึงหลกัความเสมอภาคที่ดีที่สุด โดยบญัญตัิรับรองไวถึ้งสามมาตรา 
ไดแ้ก่ 
 “มาตรา 1 มนุษยก์  าเนิดและด ารงชีวิตอยา่งมีอิสระและเสมอภาคกนัตามกฎหมาย การ
แบ่งแยกทางสงัคมจะกระท าไดก้็แต่เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนัของส่วนรวม 
 มาตรา 6 กฎหมายคือการแสดงออกของเจตนารมณ์ร่วมกนั... กฎหมายจะตอ้งเหมือนกนั
ส าหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคุม้ครองหรือลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเท่าเทียมกนัเบื้องหน้า
กฎหมายและได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกันในเร่ืองศักด์ิศรี สถานะและงานภาครัฐตาม
ความสามารถ โดยปราศจากความแตกต่าง เวน้แต่เฉพาะพลงัและพรสวรรคข์องแต่ละคน 
 มาตรา 13 เพือ่ธ านุบ ารุงกองทพัและเพือ่รายจ่ายในการด าเนินงานของรัฐ จ าเป็นที่จะตอ้ง
เก็บภาษีซ่ึงจะตอ้งมีการกระจายภาระภาษีอย่างเท่าเทียมกันส าหรับพลเมืองทุกคนโดยค านึงถึง
ความสามารถของแต่ละคน”130 
 ในภายหลงัความคิดของหลกัความเสมอภาคดงักล่าวไดถู้กน าไปบญัญตัิในรัฐธรรมนูญ
อยา่งชดัเจน  
 2.4.2.2  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส ฉบบัลงวนัที่ 3 มิถุนายน 1958 ไดบ้ญัญตัิ
หลกัความเสมอภาคไวใ้นมาตราแรก ความวา่ “มาตรา 1 ฝร่ังเศสเป็นสาธารณรัฐที่แบ่งแยกมิได ้เป็น
กลางทางศาสนา เป็นประชาธิปไตย และเป็นของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความเสมอภาคตาม
กฎหมายของพลเมืองโดยไม่แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เช้ือชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อความ
เช่ือของทุกนิกาย โครงสร้างของสาธารณรัฐเป็นการกระจายอ านาจการปกครอง” 
 2.4.2.3  รัฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐเยอรมนี ฉบบัปัจจุบนั ลงวนัที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 
1949 ไดบ้ญัญตัิหลกัความเสมอภาคไวใ้น มาตรา 3 โดยใชค้  าวา่ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย131 
ความว่า “มาตรา 3 ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย (1) บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันเบื้องหน้า
กฎหมาย (2) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั รัฐพึงส่งเสริมการด าเนินการเพื่อให้ชายและหญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกันอย่างแทจ้ริง และพึงด าเนินการเพื่อขจดัความเสียเปรียบที่มีอยู ่(3) บุคคลไม่พึง
ไดรั้บการปฏิบติัที่ดีกวา่หรือดอ้ยกวา่เพราะเหตุแห่งเพศ ชาติก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา ภูมิล าเนาและถ่ิน

                                                             
130 สมคิด เลิศไพฑูรย.์  (2542, มิถุนายน).  “หลกัความเสมอภาค.”  วารสารนิตศิาสตร์, 30, 2.  หนา้ 161-

162.   
131 ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ก  (ผูแ้ปล).  (2551).  กฎหมายพืน้ฐานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.  หนา้ 
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ก าเนิด ความเช่ือหรือความเห็นทางศาสนาหรือทางการเมือง บุคคลไม่พึงไดรั้บการปฏิบติัที่ดอ้ยกว่า
เพราะเหตุแห่งความพกิาร”  
 2.4.2.4  รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิตาลี ฉบบัลงวนัที่ 27 ธนัวาคม ค.ศ. 1947 บญัญตัิ
หลักความเสมอภาคไวใ้น มาตรา 3 ความว่า “ มาตรา 3 พลเมืองทุกคนมีศกัด์ิศรีทางสังคมอย่าง
เดียวกันและเท่าเทียมกนัเบื้องหน้ากฎหมาย โดยปราศจากการแบ่งแยกเพราะเพศ เช้ือชาติ ภาษา 
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกายหรือสภาพทางสังคม  เป็นหน้าที่ของสาธารณรัฐที่
จะตอ้งขจดัอุปสรรคทั้งในทางเศรษฐกิจและสงัคมที่ขดัขวางต่อการพฒันาของความเป็นมนุษย ์หรือ
ขดัขวางต่อการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของผูใ้ชแ้รงงานในองคก์รทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศ ทั้งน้ีภายใตข้อ้จ  ากดัที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพและความเสมอภาคของพลเมือง” 
 2.4.2.5  รัฐธรรมนูญของสหพนัธรัฐออสเตรีย ฉบบัลงวนัที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1920 บญัญตัิ
หลกัความเสมอภาคไวใ้น มาตรา 7 ความว่า “ 1. พลเมืองของสหพนัธ์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้อง
หนา้กฎหมาย อภิสิทธ์ิจากการเกิด เพศ สภาพร่างกาย ชนชั้น ศาสนา ไม่อาจมีได ้บุคคลยอ่มไม่ถูกกีด
กนัเพราะความพกิาร สาธารณรัฐผูกพนัที่จะคุม้ครองความเสมอภาคในการปฏิบติัต่อคนพิการและ
บุคคลธรรมดาทัว่ไปในทุกแง่มุมของชีวิตประจ าวนั 2. สหพนัธรัฐ มลรัฐ และเทศบาลรับรองหลกั
ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง มาตรการที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคดงักล่าวยอ่มไดรั้บการ
ยอมรับ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มาตรการเหล่านั้นตอ้งการขจดัความไม่เสมอภาคที่ด ารงอยู.่..”132 
 2.4.2.6  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
ก าหนดไวใ้นหลายมาตรา เช่น 
 “ขอ้ 1 มนุษยท์ั้งหลายเกิดมามีอิสรเสรีและเท่าเทียมกนัทั้งศกัด์ิศรีและสิทธิ ทุกคนไดรั้บ
การประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และความปฏิบติัต่อกนัอยา่งฉนัทพ์ีน่อ้ง 
 ขอ้ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ระบุไวใ้นปฏิญญาน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการ
จ าแนกความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือ
ทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาแต่เดิม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ี การ
จ าแนกขอ้แตกต่างโดยอาศยัมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางดุลอาณาเขตหรือทางเร่ืองระหว่าง
ประเทศของประเทศหรือดินแดนซ่ึงบุคคลสงักดัจะท ามิได ้ทั้งน้ีไม่วา่ดินแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราช 
อยูใ่นความพทิกัษ ์มิไดป้กครองตนเองหรืออยูภ่ายใตก้ารจ ากดัแห่งอธิปไตยอ่ืนใด… 
 ขอ้ 7 คนต่างเสมอกันในกฎหมายและชอบที่จะได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาน้ี และต่อการยยุงส่งเสริม
ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัเช่นนั้น... 

                                                             
132 สมคิด เลิศไพฑูรย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 162-163. 
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 ขอ้ 21 (1) บุคคล... มีสิทธิที่จะเขา้ร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยผูแ้ทนซ่ึงผา่นการเลือกอยา่งเสรี (2) บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียมกนัในบริการสาธารณะใน
ประเทศของตน (3) เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลเจตจ านงน้ีจะ
แสดงออกโดยการเลือกตั้งเป็นคร้ังคราวอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการให้สิทธิออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและเท่า
เทียมกนัและโดยการลงคะแนนลบัหรือวธีิการลงคะแนนอยา่งเสรีที่คลา้ยคลึงกนั...” 
 2.4.2.7  กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant of Civil and Political Rights) ไดบ้ญัญติัหลกัความเสมอภาคไวด้งัน้ี 
 “ขอ้ 2 (1) รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ีแต่ละรัฐรับที่จะเคารพและให้ความมัน่ใจแก่บรรดา
บุคคลทั้งปวงภายในอาณาเขตของตน และภายใตเ้ขตอ านาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่ยอมรับแลว้ใน
กติกาฉบบัน้ี โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ชนิดใดๆ เช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนใด เผา่พนัธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ (2) 
ในกรณีที่ยงัไม่มีมาตรการทางนิติบญัญติัหรืออ่ืนใดในขณะน้ี รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ีแต่ละรัฐ รับที่
จะด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอยา่งสอดคลอ้งกบักระบวนการทางรัฐธรรมนูญและบทบญัญติัแห่ง
กติกาฉบบัน้ี เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบญัญติัหรืออ่ืนใดอันจ าเป็นแก่การให้ไดส้มดัง่สิทธิตามที่
ยอมรับไวใ้นกติกาฉบบัน้ี” 
 2.4.2.8  ปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิในการพฒันา (Declaration on the Rights to Development) 
บญัญตัิไวใ้น 
 “ขอ้ 6 (1) รัฐทั้งมวล ควรร่วมมือกนัส่งเสริม สนับสนุน และเสริมพลังให้มีการเคารพ
และถือปฏิบติัเป็นสากลต่อสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งมวลเพื่อทุกคน โดยไม่ค  านึงถึง
ความแตกต่างทางเช้ือชาติ เพศ ภาษา ศาสนา  
 (2) สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งมวล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพากันและกัน 
นอกจากน้ีเป็นการสมควรเช่นกนัที่จะตอ้งพิจารณาอย่างตั้งใจและเร่งด่วนในเร่ืองการปฏิบตัิตาม 
ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิทางแพง่ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
 (3) รัฐทั้ งมวล ควรด าเนินมาตรการขจัดอุปสรรคการพฒันาที่เป็นผลมาจากความ
ล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามสิทธิทางแพ่งและการเมือง รวมทั้ งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรม”133 
 
 
 

                                                             
133 แหล่งเดิม.  หนา้ 161-164. 
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 2.4.3  หลกัเกณฑข์องหลกัความเสมอภาค 
 หลักความเสมอภาคได้ปรากฏเป็นที่ยอมรับและน าไปปฏิบตัิซ่ึงมีผลเป็นการผูกพนั
องคก์รของรัฐที่จะตอ้งเคารพและปฏิบติัตาม โดยในการปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าวมีหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 2.4.3.1  ตอ้งใชก้ฎเกณฑอ์นัเดียวกนักบัทุกคนเวน้แต่วา่สถานการณ์แตกต่างกนัไป 
 หลกัเกณฑท์ัว่ไปของการปฏิบติั คือตอ้งใชก้ฎเกณฑเ์ดียวกนัในสถานการณ์เดียวกนัเวน้
แต่วา่สถานการณ์นั้นแตกต่างกนัออกไป จึงเป็นการตอ้งห้ามแก่ผูบ้ญัญติักฎเกณฑท์ี่จะตอ้งไม่ออก
กฎเกณฑ์ให้มีผลไม่เสมอภาคแก่บุคคล กล่าวคือ เหตุการณ์ที่ เหมือนกันหรือเหมือนกันใน
สาระส าคญันั้นตอ้งไดรั้บการปฏิบติัในกฎเกณฑเ์ช่นเดียวกนั แต่หากมิใช่เร่ืองที่มีสภาพการณ์อยา่ง
เดียวกนัก็สามารถปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัได ้ดงันั้นกฎเกณฑท์ี่มาบงัคบัใชแ้ก่บุคคลซ่ึงออกโดยฝ่ายนิติ
บญัญติัหรือฝ่ายบริหารยอ่มมีเน้ือหาหรือรายละเอียด และผลบงัคบัที่แตกต่างกนัไปได ้เช่น ความ
เสมอภาคในการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐ ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการรถเมล์ของรัฐ
อยา่งเสมอภาคทุกคนซ่ึงเป็นหลกัความเสมอภาคอยา่งกวา้ง อีกตวัอยา่งหน่ึง การที่รัฐก าหนดราคาตัว๋
รถไฟเป็นชั้นหน่ึง ชั้นสอง และชั้นสามตามปัจจยัทางเศรษฐกิจของแต่ละคนที่แตกต่างกนัไปตามที่
รัฐธรรมนูญได้บญัญติัรับรองว่า บุคคลย่อมเสมอภาคในกฎหมายและได้รับความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั 
 2.4.3.2  การใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนั้ นต้องมีความสัมพันธ์กับสาระส าคัญของ
กฎเกณฑน์ั้น 
 การใชก้ฎเกณฑท์ี่แตกต่างกนันั้นตอ้งค านึงถึงสาระส าคญัของกฎเกณฑ ์คือกฎเกณฑท์ี่จะ
น ามาใชต้อ้งมีความสมัพนัธก์บัขอ้เทจ็จริงที่เกิดขึ้น ดงันั้นถึงแมจ้ะอยูใ่นสถานการณ์ที่เหมือนกนั แต่
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญันั้นแตกต่างกนัแลว้ กฎเกณฑท์ี่น ามาใชบ้งัคบันั้นตอ้งแตกต่างกนัไป
ดว้ย แต่ถ้าเป็นขอ้เท็จจริงที่ไม่เป็นสาระส าคญัและอยู่ในสถานะที่เหมือนกันแล้ว กฎเกณฑ์ที่ใช้
บงัคบันั้นจะตอ้งเป็นกฎเกณฑเ์ดียวกนั เช่น กฎหมายบ าเหน็จบ านาญก าหนดให้ขา้ราชการตอ้งรับ
ราชการสิบปีขึ้ นไปจึงจะมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายบัญญัติให้
ขา้ราชการซ่ึงรับราชการเพียงสองปีที่ผูบ้งัคบับญัชาเห็นควรยกยอ่งให้ไดรั้บบ าเหน็จบ านาญเท่ากบั
ขา้ราชการซ่ึงไดบ้  านาญสิบปีเช่นน้ีหาไดไ้ม่ เพราะเม่ือเหตุไม่เหมือนกนัคือเวลาราชการไม่เท่ากนั ก็
ควรไดรั้บผลปฏิบติัแตกต่างกนั ไม่ควรใหไ้ดรั้บผลปฏิบติัเสมอกนัแมว้า่จะเป็นขา้ราชการเหมือนกนั
ก็ตาม134 
 

                                                             
134 สมยศ เช้ือไทย  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 139. 
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 2.4.3.3  การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์มหาชน 
 การปฏิบติัต่อบุคคลตามหลกัความเสมอภาคนั้นยอ่มตอ้งค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เหนือประโยชน์ส่วนบุคคล ดังนั้นจะอ้างหลกัความเสมอภาคในการใช้กฎเกณฑ์เพื่อมาคุม้ครอง
ปัจเจกชนนั้นหาได้ไม่ เช่น ในกรณีที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นในบา้นเมือง ทางการจ าเป็นตอ้งใช้
มาตรการบางอันเพื่อให้เกิดความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองอย่างเร็วที่สุดและการใช้มาตรการ
ดงักล่าวนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงการเลือกปฏิบติัและการเคารพต่อหลกัความเสมอภาค ผูท้ี่เดือดร้อน
จากการกระท าดงักล่าวจะอา้งหลกัแห่งความเสมอภาคต่อรัฐหาไดไ้ม่ 
 2.4.3.4  การอา้งประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ตอ้งเคารพต่อหลักแห่งความเสมอภาคนั้น 
จะตอ้งไม่เป็นการก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกอยา่งที่ไม่สามารถยอมรับได ้
 การอา้งประโยชน์สาธารณะในการปฏิบติัให้แตกต่างกนันั้นแมจ้ะถือว่าเป็นการกระทบ
ต่อหลักความเสมอภาคและก่อให้เกิดการเลือกปฏิบติัก็ตามที การกระท าดังกล่าวนั้นจะตอ้งไม่
ก่อให้เกิดความแบ่งแยกอยา่งที่ไม่สามารถยอมรับได ้ถ้าเป็นเช่นน้ีแล้วก็ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์
ดงักล่าวได้ การแบ่งแยกอยา่งที่ไม่สามารถยอมรับไดน้ั้น ที่เห็นได้ชดัก็คือการแบ่งแยกที่เป็นการ
ตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเร่ืองแหล่งก าเนิด เช้ือชาติศาสนา เพศ เป็นตน้135 
 2.4.4  การเลือกปฏิบตัิที่ไม่เป็นธรรม  
 2.4.4.1  ความหมายของการเลือกปฏิบตัิ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติไดใ้หค้วามหมายของการเลือกปฏิบตัิว่า 
“เป็นการปฏิบตัิที่แตกต่างกนั การกีดกนั การหน่วงเหน่ียว หรือการล าเอียงซ่ึงมีพื้นฐานมาจากเร่ือง
เพศ ผิว เช้ือชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ สัญชาติ หรือที่มาใน
สงัคม ความยากดีมีจน สถานะของแหล่งก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์รือมีผลกระทบ
หรือท าใหสู้ญเปล่าหรือท าใหก้ารยอมรับตอ้งเส่ือมเสียไป...”136  
 อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
ให้ความหมายของการเลือกปฏิบติัไวว้่า การแบ่งแยก การกีดกนั การหน่วงเหน่ียวหรือการล าเอียง
โดยมีที่มาจากเช้ือชาติ ผวิ การสืบสายโลหิต หรือสญัชาติ หรือชาติพนัธุ์ ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์รือมีผล
ท าใหเ้กิดการเป็นโมฆะหรือท าใหเ้ส่ือมทรามลงซ่ึงการยอมรับนบัถือ การเสวยสิทธิหรือการใชสิ้ทธิ
ตรงจุดยืนที่เท่าเทียมซ่ึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม หรือการใชชี้วติในสงัคมที่คลา้ยคลึงกนั 

                                                             
135 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์.  (2548).  หลกัความเสมอภาค.  สืบคน้เม่ือ 4 มกราคม 2554,  จาก 

www.pub-law.net/publaw/printPublaw.aspx?ID=657   
136 กุลพล พลวนั  ค  (2543).  สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย.  หนา้ 381-382. 
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 Black’s law Dictionary ให้ความหมายของค าว่า การเลือกปฏิบติั ว่าหมายถึงการปฏิบติั
ใดๆ ต่อบุคคลหรือกลุ่มคนโดยไม่เท่าเทียมกันและไร้เหตุผล หรือการปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมหรือ
ปฏิเสธที่จะปฏิบติั เน่ืองจากเช้ือชาติ อาย ุสัญชาติ หรือศาสนา หรือการปฏิบติัที่แตกต่างเน่ืองจาก
ความชอบหรือไม่ชอบที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได้137 
 2.4.4.2  การคุม้ครองมิใหมี้การเลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมในเอกสารระหวา่งประเทศ 
 1)  ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน บญัญติัถึงแนวทางขจดัการเลือกปฏิบติั
ไว ้
 “ขอ้ที่ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดาที่ระบุไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชนน้ี ทั้งน้ีโดยไม่มีการจ าแนกถึงความแตกต่างในเร่ืองใดๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติ หรือสงัคมอนัเป็นที่มาดัง่เดิม ก าเนิด หรือสถานะ
อ่ืนใด... 
 ข้อที่  7 ทุกๆ คนต่างเสมอภาคในกฎหมายและชอบที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ทุกๆ คนชอบที่จะไดรั้บการคุม้ครอง
อยา่งเสมอหนา้จากการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญาฯน้ี และต่อการยยุงส่งเสริม
ใหเ้กิดการเลือกปฏิบติัเช่นนั้น” 
 2)  กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 “ขอ้ 2 รัฐภาคีแห่งกติกาฉบบัน้ีแต่ละรัฐรับที่จะเคารพและใหค้วามมัน่ใจแก่บรรดาบุคคล
ทั้งปวงภายในอาณาเขตของตนและภายใตเ้ขตอ านาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่ยอมรับแลว้ในกติกา
ฉบบัน้ี โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัไม่วา่ชนิดใดๆ เช่น เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรืออ่ืนใด เผา่พนัธุแ์ห่งชาติ หรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด138 
 ขอ้ 26 บุคคลทั้งปวงยอ่มเสมอกนัตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรั้บความคุม้ครองเท่า
เทียมกนัตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบติัใดๆ ในการน้ีพงึมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบติั
ใดๆ และใหห้ลกัประกนัคุม้ครองบุคคลทุกคนอยา่งเสมอภาคและมีผลจริงจงัเพื่อให้ปลอดจากการ
เลือกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจาก เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนๆ เผ่าพนัธุ์ชาติ 
หรือสงัคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนใด” 
 ภายใตพ้นัธกรณีแห่งกติกาฉบบัน้ี มิไดจ้  ากดัขอบเขตเฉพาะการให้ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนเท่านั้น แต่รัฐภาคีตอ้งด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดความเช่ือมัน่ไดว้า่ ประชาชนทุกคนจะสามารถ

                                                             
137 Henry Campbell Black.  (1979).  Black’s law Dictionary.  p.420. 
138 ศราวุฒิ ประทุมราช.  เล่มเดิม.  หนา้ 63,67. 
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เสวยสิทธิทั้งหลายไดภ้ายในเขตแดนของรัฐนั้นๆ139 ในรัฐภาคีที่ก  าหนดเง่ือนไขต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
หรือสนบัสนุนการเลือกปฏิบติัซ่ึงเป็นส่ิงตอ้งหา้มตามกติกา ท าให้ประชาชนบางส่วนถูกกีดกนัหรือ
ถูกท าใหเ้ส่ือมเสียไปซ่ึงสิทธิมนุษยชน รัฐภาคีนั้นๆ ควรด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่จะแกไ้ขหรือ
ยกเลิกเง่ือนไขนั้นๆ เสีย โดยอาจอนุญาตใหป้ระชากรจ านวนหน่ึงที่ถูกเลือกปฏิบตัิไดรั้บการปฏิบตัิ
เป็นพเิศษในเร่ืองบางเร่ืองชัว่ระยะเวลาหน่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประชากรส่วนที่เหลือ140  
 2.4.5  ความผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาค 
 หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลในการที่จะไดรั้บผลปฏิบติัอยา่งเสมอ
ภาคจากรัฐ โดยองคก์รของรัฐเป็นผูถู้กผูกพนัที่จะตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขดัต่อหลักความ
เสมอภาค แต่หากมีการกระท าอนัส่งผลกระทบต่อหลกัความเสมอภาคแลว้ ผูไ้ดรั้บการกระทบสิทธิ
ยอ่มมีสิทธิฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อเยยีวยาสิทธิได้ ดงันั้นความผูกพนัต่อหลกัความเสมอ
ภาคจึงมีผูเ้ก่ียวขอ้ง คือผูก้ล่าวอา้งใหไ้ดรั้บการปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาค อนัไดแ้ก่ ผูท้รงสิทธิ
ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และผูผ้กูพนัที่จะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตาม
หลกัความเสมอภาค อนัไดแ้ก่องคก์รของรัฐนัน่เอง 
 2.4.5.1  ผูท้รงสิทธิต่อหลกัความเสมอภาค 
 หลกัความเสมอภาคเป็นหลักการที่มีความส าคญัอย่างยิง่ในระบอบเสรีประชาธิปไตย
สมยัใหม่ ดงัคติพจน์ของ เจเรอมี เบนแธม นกัทฤษฎีกฎหมายชาวองักฤษ ที่ถือว่าประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่มุ่งปฏิบติัต่อพลเมืองทุกคนโดยเท่าเทียม เพราะ “แต่ละคนถูกนับเป็นหน่ึง 
และไม่มีใครถูกนบัใหเ้ป็นมากกวา่หน่ึง”141 และเป็นระบอบการปกครองที่รับรู้วา่มนุษยเ์ป็น “ตวัการ
ของกฎหมาย” หรือ “ผูท้รงสิทธิ” มนุษยท์ี่เกิดมาในระบบกฎหมายสมยัใหม่จึงมีศกัด์ิศรีเป็นบุคคล
ตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกนั หลกัความเสมอภาคของคนในสมยัใหม่น้ีเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นถึง
จิตวญิญาณของกฎหมายสมยัใหม่142 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 3 
วา่ดว้ยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ไดก้  าหนดถึงสิทธิประเภทต่างๆ ที่บุคคลสามารถเป็นผูท้รงสิทธิ
เสรีภาพได้ สิทธิที่จะกล่าวในที่น้ีคือ “สิทธิในความเสมอภาค” ตามมาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญที่
บุคคลผูท้รงสิทธิจะไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงตามหมวด 3 ไดบ้ญัญติัว่า เป็นสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากช่ือหมวดดังกล่าวจะพบว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของ
บุคคลธรรมดา แมต้ามหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญไทยมิไดมี้การบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจนว่า นิติบุคคล

                                                             
139 กุลพล พลวนั  ง  (2547).  สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก.  หนา้ 240. 
140 แหล่งเดิม.  หนา้ 243.     
141 ภูริชญา วฒันรุ่ง  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 219. 
142 ปรีดี เกษมทรัพย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 181-182. 
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และกลุ่มบุคคลสามารถเป็นผูท้รงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาจากระบบ
กฎหมายไทยแลว้พบวา่นิติบุคคลยอ่มเป็นผูท้รงสิทธิและหนา้ที่ไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลธรรมดา เวน้แต่
สิทธิและหนา้ที่ซ่ึงโดยสภาพจะพึงใชแ้ก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ดงันั้นผูท้ี่จะเป็นผูอ้า้งถึงความเสมอ
ภาคที่จะไดรั้บการปฏิบติัจากองคก์รของรัฐอยา่งเท่าเทียมกนัจึงประกอบดว้ยบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล 
 ส าหรับบุคคลธรรมดา โดยทัว่ไปสิทธิและเสรีภาพของบุคคลธรรมดาจะเป็นผูท้รงสิทธิ
ได้นั้ น ย่อมต้องเป็นสิทธิของบุคคลที่ มี ชีวิต ดังนั้ นสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงเป็นไปตาม
ความสามารถของบุคคลซ่ึงตอ้งพจิารณาจากประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา 5 วรรคแรก ที่
ไดบ้ญัญติัว่า “สภาพของบุคคลเร่ิมตั้งแต่เม่ือคลอดแลว้อยูร่อดเป็นทารก...” ถือว่าทารกที่คลอดมา
ตอ้งมีสภาพเป็นบุคคลเสียก่อนจึงจะมีสิทธิบางประการตามกฎหมาย จึงกล่าวได้ว่าการอ้างหลัก
ความเสมอภาคในสิทธิต่างๆ นั้น ตอ้งพิจารณาประกอบกบัความสามารถของบุคคลดว้ย แม้ปกติ
พลเมืองของรัฐยอ่มใชสิ้ทธิเสรีภาพต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั แต่การทรงสิทธิเสรีภาพของพลเมืองบาง
ประการ ยอ่มไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัและไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติั เพราะการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพบางประการมีความเก่ียวพนักบัความสามารถของบุคคลซ่ึงพิจารณาตามเกณฑอ์ายใุน
การใชสิ้ทธิเสรีภาพ เช่น สิทธิในการเลือกตั้งตามมาตรา 99 ไดบ้ญัญติัให้บุคคลอายไุม่ต  ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือมาตรา 53 บุคคลที่มีอายเุกิน 60 ปีบริบูรณ์ ยอ่มมีสิทธิไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากรัฐ เป็นตน้ จึงถือไดว้า่โดยหลกัประชาชนทุกคนยอ่มเป็นผูท้รงสิทธิเสรีภาพอยา่งเสมอ
กนั แต่การทรงสิทธิบางประการอาจถูกจ ากดัหรือปฏิบติัให้แตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขของ
ความสามารถหรือเกณฑอ์ายทุี่ใชพ้จิารณาความสามารถในการใชสิ้ทธิของบุคคลได ้
 โดยหลกับุคคลธรรมดาทัว่ไปยอ่มอา้งหลกัความเสมอภาคไดซ่ึ้งเป็นผลมาจากลกัษณะ
สิทธิตามมาตรา 30 ซ่ึงบญัญติัไวอ้ยา่งชัดเจนว่า “บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั...” และจากช่ือหมวดที่บญัญติัให้เป็นหมวดว่าดว้ยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย จึงท าให้บทบญัญตัิของสิทธิเสรีภาพตามหมวด 3 บงัคบัใชก้บัชนชาวไทย
หรือคนสัญชาติ ดงันั้นบุคคลต่างดา้วไม่สามารถเป็นผูท้รงสิทธิในความเสมอภาคตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญได ้แมห้ลกัแห่งความเสมอภาคจะเป็นหลกัแห่งสิทธิมนุษยชนก็ตาม ซ่ึงเม่ือพจิารณา
จากบทบญัญติัเร่ืองสิทธิและเสรีภาพแลว้จะพบวา่เป็นเร่ืองของการใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
การแสดงเจตจ านงทางการเมืองซ่ึงโดยหลกัก็เป็นเร่ืองของคนในรัฐนั้นๆ เอง จึงถือเป็นเหตุผลอัน
อาจยกขึ้นอา้งของการปฏิบติัต่อบุคคลอนัมิใช่บุคคลสญัชาติอยา่งไม่เท่าเทียมกนัได ้หากรัฐธรรมนูญ
จะใหสิ้ทธิเสรีภาพแก่บุคคลต่างดา้วประการใด ก็ตอ้งบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ในกรณีที่
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รัฐธรรมนูญไม่ไดบ้ญัญติัไว ้คนต่างดา้วจะมีสิทธิเพียงใดยอ่มเป็นไปตามสนธิสัญญาและกฎหมาย
อ่ืนซ่ึงไม่ใช่รัฐธรรมนูญ143  
 2.4.5.2  องคก์รของรัฐผูต้อ้งผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาค 
 โดยหลักทัว่ไปแลว้หลกัความเสมอภาคย่อมผูกพนัองค์กรผูใ้ชอ้  านาจรัฐทั้งหมดหรือ
ผกูมดัทั้งทางนิติบญัญติั ทางบริหารและทางตุลาการในการใหสิ้ทธิบุคคลไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเสมอ
ภาค 
 1)  ความผกูพนัของฝ่ายนิติบญัญติัต่อหลกัความเสมอภาค  
 เป็นเกณฑใ์นการบญัญตัิกฎหมายที่ตอ้งบญัญตัิกฎหมายให้มีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป ไม่
มุ่งหมายใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง อยา่งไรก็
ตาม แมฝ่้ายนิติบญัญติัจะบญัญติักฎหมายในลกัษณะที่มีผลเป็นการทัว่ไปก็ตาม แต่ก็อาจน าไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัได ้เน่ืองจากการที่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนันั้นไม่อาจพิจารณาได้
อยา่งแน่นอนในหลายๆ กรณีที่เกิดขึ้น ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจสอบวา่กฎหมายบญัญติัขึ้นโดยเคารพ
หลกัความเสมอภาคและถูกน าไปปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกนั ทั้งน้ีตอ้งใหค้วามอิสระแก่การใชดุ้ลพินิจ
ของฝ่ายนิติบญัญติัโดยมีการให้อ านาจฝ่ายนิติบญัญติัในการก าหนดลกัษณะส าคญัของการปฏิบติั
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยการเปรียบเทียบสาระส าคญัของแต่ละกรณี ในการปฏิบตัิต่อส่ิงที่มีสาระส าคญั
อยา่งเดียวกนัเหมือนกนั และปฏิบติัต่างกนัในส่ิงที่มีสาระส าคญัต่างกนั จึงเป็นผลให้การตรวจสอบ
จะท าไดเ้ฉพาะกรณีที่ฝ่ายนิติบญัญติัใชอ้  านาจดุลพนิิจเกินขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด นอกจากน้ี
ยงัมีหลกัส าคญัประการหน่ึงในการบญัญตัิกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญตัิที่ตอ้งตระหนักเป็นพิเศษคือ
ระบบกฎหมาย กล่าวคือ การบญัญตัิกฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งค  านึงถึงหลกัพื้นฐานในเร่ือง
นั้นๆ โดยพิจารณาองคป์ระกอบของกฎหมายที่จะบญัญติัขึ้นมาใหม่ว่าตอ้งมีความสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑท์ี่บญัญตัิไวแ้ลว้ 
 (1)  ในกรณีที่มีการละเมิดหลกัความเสมอภาคโดยฝ่ายนิติบญัญตัิ สามารถแยกไดส้าม
กรณีคือ 
  ก)  การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกันซ่ึงมีทั้งการให้ประโยชน์แก่บุคคลหน่ึงและ
ก่อให้เกิดภาระแก่บุคคลหน่ึง การแกปั้ญหาการปฏิบติัไม่เท่าเทียมกนัในกรณีน้ี อาจท าไดโ้ดยการ
ขยายประโยชน์ใหก้บับุคคลอีกกลุ่มหน่ึงหรือการขยายภาระใหก้บับุคคลอีกกลุ่มหน่ึง หรือการท าให้
ประโยชน์และภาระมีความเท่าเทียมกนัระหวา่งบุคคลทั้งสองกลุ่ม 
  ข)  การปฏิบติัที่เป็นการให้ประโยชน์อยา่งไม่เท่าเทียมกนั การแกปั้ญหาอาจท าได้
โดยขยายประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลอ่ืนดว้ย ทั้งน้ีภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย 

                                                             
143 วิษณุ เครืองาม.  เล่มเดิม.  หนา้ 654. 
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  ค)  การปฏิบติัที่เป็นการให้ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน บทบญัญติัของกฎหมายที่
ก  าหนดภาระอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐเยอรมนีได้มีความเห็นว่า
โดยทัว่ไปแลว้บทบญัญติัดงักล่าวเป็นโมฆะหากขาดเหตุผลจากบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญหรือหลกั
กฎหมายอ่ืนสนบัสนุนบทบญัญติัดงักล่าว144 
 (2)  กฎหมายที่ขดักบัหลกัความเสมอภาคนั้นอาจสรุปผลการละเมิดหลกัความเสมอภาค
ไดด้งัน้ี 
 ก)  ในกรณีที่กฎหมายนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนโดยขดักบัหลกัความเสมอ
ภาค กฎเกณฑ์ที่ขดักับหลักความเสมอภาคนั้นอาจเป็นโมฆะเพียงบางส่วนหรืออาจเป็นโมฆะทั้ง
ฉบบั ทั้งน้ีแลว้แต่ความเก่ียวพนัของเน้ือหากฎหมายนั้นๆ  
 ข)  ในกรณีที่เป็นการให้ประโยชน์ซ่ึงขดักบัหลกัความเสมอภาค หลกัความเสมอ
ภาคจะเขา้ไปมีผลในกรณีดังกล่าว เม่ือหลกัตามรัฐธรรมนูญก็ดีหรือเม่ือพิจารณาอย่างเป็นระบบ
ในทางเน้ือหาของหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าวก็ดี หรือจากเจตนารมณ์ของกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็ดี 
เรียกร้องใหก้ารใหป้ระโยชน์ดงักล่าวตอ้งเป็นไปอยา่งเสมอภาค  
 ค)  ในกรณีที่เป็นการให้ประโยชน์ซ่ึงขดักบัหลกัความเสมอภาค แต่การขยายการ
ใหป้ระโยชน์ดงักล่าวนั้นไม่ไดถู้กเรียกร้องจากหลกัตามรัฐธรรมนูญก็ดี หรือจากระบบกฎหมายนั้น
ก็ดี หรือจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นก็ดี ในกรณีน้ีใหย้กเลิกการกระท าที่ขดักบัรัฐธรรมนูญ หรือ
การยกเลิกการวนิิจฉยัในเร่ืองดงักล่าวที่ไดก้ระท าไปแลว้หรือให้หยดุการด าเนินคดีในเร่ืองดงักล่าว
ไวก่้อน145 
 2)  ความผกูพนัของฝ่ายบริหารต่อหลกัความเสมอภาค 
 การกระท าของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองในลกัษณะการออกกฎหมายล าดับรองซ่ึง
ไดแ้ก่ การออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศต่างๆ ตอ้งกระท าโดยอาศยัอ านาจและ
อยูภ่ายในกรอบของกฎหมายแม่บทที่ใหอ้  านาจ หากการกระท าของฝ่ายปกครองนั้นอยูภ่ายใตก้รอบ
ของกฎหมายแม่บท ยอ่มถือวา่กฎหมายล าดบัรองนั้นไม่ขดักบัหลกัความเสมอภาค เวน้แต่กฎหมาย
แม่บทที่ใหอ้  านาจนั้นเองที่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค ส่วนการกระท าของฝ่ายปกครองในการปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องกฎหมายนั้น โดยหลกัการกระท าของฝ่ายปกครองเป็นการกระท าที่มีผล
เป็นการเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้น ดงันั้นการกระท าของฝ่ายปกครองจะละเมิดหลกัความ
เสมอภาคไดก้็ต่อเม่ือฝ่ายปกครองไดป้ฏิบติัต่อกรณีเฉพาะที่มีขอ้เท็จจริงเหมือนกนัให้แตกต่างกัน 
โดยการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัน้ีอาจเกิดขึ้นไดส้องกรณี กรณีแรกเป็นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจ

                                                             
144 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 145-147. 
145 แหล่งเดิม.  หนา้ 147.   
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ฝ่ายปกครองในการใชดุ้ลพนิิจในการเลือกใชม้าตรการใดมาตรการหน่ึง หรือในกรณีที่สองเป็นกรณี
ที่กฎหมายไม่ไดก้  าหนดอ านาจดุลพนิิจใหเ้จา้หนา้ที่เลือกปฏิบติั กล่าวคือ มีการก าหนดกฎเกณฑใ์น
การปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัแจง้ผกูพนัใหฝ่้ายปกครองตอ้งปฏิบติัตามหรือไม่มีอ านาจดุลพินิจในการเลือก
ปฏิบติั หากไม่ไดมี้การด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่ก  าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ก็จะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่
เสมอภาคในลกัษณะที่เป็นการละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ขอบเขตดุลพินิจของฝ่ายปกครองตามหลักความเสมอภาคนั้นถือเป็นขอ้จ ากัดการใช้
ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง โดยการใชดุ้ลพินิจนั้นตอ้งผูกพนัต่อการปฏิบติัที่ผ่านมาซ่ึงเป็นกรณีที่มี
ขอ้เทจ็จริงเช่นเดียวกนั เวน้แต่จะมีเหตุผลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งใชดุ้ลพินิจ
แตกต่างจากที่เคยปฏิบติัมา146 
 3)  ความผกูพนัของฝ่ายตุลาการต่อหลกัความเสมอภาค  
 อาจแยกพจิารณาไดเ้ป็นสามประการคือ 
 (1)  ความเสมอภาคของประชาชนต่อการฟ้องศาล โดยประชาชนมีสิทธิที่จะ
โตแ้ยง้และฟ้องร้องการกระท าของรัฐอนัเป็นสิทธิที่รับรองคุม้ครองให้ประชาชนสามารถฟ้องศาล
ได้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการน าบรรดาข้อพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกันขึ้นสู่ศาลได้โดยไม่มี
ขอ้จ ากดั ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายวธีิพจิารณาความของเร่ืองนั้นๆ  
 (2)  ความเสมอภาคของประชาชนต่อหน้าศาล โดยประชาชนมีความเท่า
เทียมกนัในการด าเนินกระบวนพจิารณาต่อหนา้ศาลซ่ึงเป็นไปตาม “หลกัการรับฟังคู่ความ” โดยใน
การด าเนินกระบวนพจิารณานั้นตอ้งเปิดโอกาสใหแ้ก่คู่กรณียกขอ้ต่อสูข้องตนขึ้นกล่าวอา้งในคดีได ้
และศาลตอ้งเปิดโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัในการรับฟังคู่ความทั้งสองฝ่าย และตอ้งให้ความส าคญัแก่
บุคคลผูถู้กกล่าวหาหรือจ าเลยว่าเป็นประธานแห่งคดีหรือบุคคลส าคญัในคดี หากกระบวนการ
พจิารณาคดีด าเนินการโดยไม่ค  านึงถึงหลกัการดงักล่าว จะถือเป็นการด าเนินกระบวนพจิารณาอนัขดั
กบัหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละขดัแยง้กบัความเสมอภาคของประชาชนต่อหนา้ศาลดว้ย 
 (3)  ความเสมอภาคโดยการใช้กฎหมายในศาล เป็นความผูกพันของผู ้
พพิากษาต่อกฎหมายต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนัในการคุม้ครองสิทธิของประชาชน โดยหลกัดงักล่าว
เป็นขอ้หา้มมิใหศ้าลใชอ้  านาจอยา่งอ าเภอใจ หลกัความเสมอภาคในการใชก้ฎหมายโดยศาลนั้นอาจ
จ าแนกเป็นสามรูปแบบคือ 
 ก)  บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนัในการไม่ใหใ้ชก้ฎหมาย
ใหแ้ตกต่างไปจากบทบญัญตัิของกฎหมาย 
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 ข)  บุคคลยอ่มมีสิทธิเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนัในการให้ใชบ้ทบญัญตัิ
ของกฎหมายกบัคดีของตนอยา่งเคร่งครัด 
 ค)  บุคคลยอ่มมีสิทธิในการเรียกร้องอยา่งเท่าเทียมกนัให้เจา้หน้าที่ของ
รัฐใชดุ้ลพนิิจโดยปราศจากขอ้บกพร่อง147 
  2.4.6  การตรวจสอบกฎหมายตามหลกัความเสมอภาค 
 การตรวจสอบว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงละเมิดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ 
พจิารณาวา่ 
 2.4.6.1  กฎหมายฉบบันั้นไดก้  าหนดใหมี้การปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัส าหรับขอ้เท็จจริงที่มี
สาระส าคญัเหมือนกนัหรือไม่  
 2.4.6.2  การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั้นอาจใหเ้หตุผลตามรัฐธรรมนูญไดห้รือไม่ โดย
มีขอ้พจิารณาในการตรวจสอบดงัน้ี 
 1)  การบญัญติักฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของการ
บญัญตัิกฎหมายหรือไม่ 
 2)  กฎหมายฉบบัดงักล่าวนั้นสอดคล้องกับเง่ือนไขการบญัญติักฎหมายของ
รัฐสภาหรือไม่ กล่าวคือ กฎหมายฉบบันั้นฝ่ายนิติบญัญติัไดก้  าหนดส่ิงอนัเป็นสาระส าคญัเองโดย
ไม่ไดม้อบใหเ้ป็นอ านาจของฝ่ายปกครอง 
 3)  ขอ้พจิารณาเก่ียวกบัหลกัความเสมอภาค 
 (1)  การปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั้นมีความมุ่งหมายเพื่อวตัถุประสงค์ที่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ 
 (2)  ในกรณีของเงื่อนไขพิเศษตามหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง การ
ปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองนั้นๆ 
หรือไม่ เช่น การปฏิบติัอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นละเมิดหลักเกณฑ์ของขอ้ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ
หรือไม่ หรือการปฏิบติัอยา่งไม่เท่าเทียมกนันั้นมีความเหมาะสมและมีความจ าเป็นเพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือตามหลกัความไดส้ดัส่วนหรือไม่ 
 4)  การตรวจสอบเน้ือหาของกฎหมายกบัหลกัความเสมอภาค มีการตรวจสอบส่ี
ระดบัดงัน้ี 
 (1)  ประการแรกฝ่ายนิติบญัญัติจะต้องมีความชัดเจนต่อความแตกต่างที่
ปรากฏในขอ้เทจ็จริงอยา่งสมบูรณ์และปราศจากความผดิพลาด และจะตอ้งประเมินพื้นฐานที่ถูกตอ้ง
เป็นจริงนั้นโดยเจตจ านงของฝ่ายนิติบญัญติัเองในการที่ก  าหนดกฎเกณฑด์งักล่าว ในขณะเดียวกนั
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การก าหนดกลุ่มบุคคลที่จะใชใ้นการเปรียบเทียบก็ดี หรือการก าหนดลกัษณะขององคป์ระกอบก็ดี 
ยอ่มขึ้นกบัความมุ่งหมายของกฎเกณฑใ์นเร่ืองนั้นๆ  
 (2)  ความเหมือนกนัหรือความแตกต่างกนัของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่น าไปสู่
การบญัญติักฎหมายนั้นจะตอ้งมีการประเมินภายในขอบเขตของหลกักฎหมายทัว่ไป และหากมีการ
ก าหนดใหแ้ตกต่าง ความแตกต่างนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท์างกฎหมายที่ไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 
ในกรณีเป็นไปตาม “หลกัความสอดคลอ้งกบักฎหมายทัว่ไป” หลกักฎหมายทัว่ไปที่มีความส าคญัต่อ
การประเมินตามความเสมอภาคคือบทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ นอกจากน้ียงัรวมถึงบทบญัญติัของ
กฎหมายต่างๆ ที่ไดรั้บหลกัการมาจากรัฐธรรมนูญ 
 (3)  นอกเหนือจาก “หลกัความสอดคลอ้งกบักฎหมายทัว่ไป” แลว้ กฎเกณฑ์
ของกฎหมายในเร่ืองนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์ฉพาะของกฎหมายในขอบเขตเร่ืองนั้นๆ 
ดว้ย หรือที่เรียกวา่ “หลกัความสอดคลอ้งกบัหลกักฎหมายเฉพาะเร่ือง”  
 (4)  ในการบญัญัติกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง การตัดสินใจของฝ่ายนิติ
บญัญติับทพื้นฐานของความสอดคลอ้งกนัของระบบกฎหมายจะตอ้งสอดคล้องกบัความคิดพื้นฐาน
และท าใหแ้ต่ละองคป์ระกอบของกฎหมายนั้นมีผลในทางปฏิบติั 
 5)  องค์ประกอบและผลในทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวได้ก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจนหรือไม่ 
 จากหลกัเกณฑข์องความเสมอภาคที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น ถือไดว้่าหลกัความเสมอภาค
เป็นหลักเกณฑ์อันส าคญัยิ่งประการหน่ึง จะท าให้การใช้สิทธิเสรีภาพบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่
กฎหมายได้รับรองและคุ้มครอง โดยจะก่อให้เกิดการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันของ
ประชาชนทุกผูทุ้กคน และเกิดความยติุธรรมแก่ทุกกรณีจากการที่รัฐมีความผกูพนัตอ้งออกกฎเกณฑ์
มาใช้กับประชาชน การบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ที่ออกมานั้นแก่ประชาชน และการเยียวยาสิทธิให้แก่
ประชาชน ทั้ งน้ีการที่จะบรรลุผลตามหลักความเสมอภาคได้นั้นย่อมตอ้งอาศยัความเขา้ใจและ
ตระหนักในสิทธิของประชาชนในการกล่าวอา้งถึงหลักความเสมอภาคต่อรัฐ และขณะเดียวกัน
องคก์รของรัฐก็ตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนโดยเคารพหลกัความเสมอภาคเป็นส าคญั จึงจะท าให้หลกั
ความเสมอภาคเกิดผลในทางปฏิบติัได้148 
 2.4.7  หลกัความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย  
 หลักความเสมอภาคปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรคร้ังแรกในระบบกฎหมายไทย ใน
พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 แมจ้ะไม่ไดบ้ญัญติัรับรอง
หลักความเสมอภาคไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้บญัญติัให้ชายและหญิงมีความเสมอภาคในการ
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เลือกตั้ง โดยบญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 14 ความวา่ “ราษฎรไม่ว่าเพศใด ยอ่มมีสิทธิออกเสียงลงมติ
เลือกผูแ้ทนหมู่บ้านได้...” ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าหลักความเสมอภาคมาบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ149 หลงัจากนั้นก็มีการบญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาคไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัต่อๆ มา
จนถึงปัจจุบนั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญตัิหลกัความเสมอภาคไว้
ดงัน้ี 
 “มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา 30 วรรคหน่ึง บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุม้ครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกนั  
 วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 วรรคสาม การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานของบุคคล 
ฐานะทางเศรฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนั
ไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได ้ 
 วรรคส่ี มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพือ่ขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 
 บทบญัญตัิในมาตรา 30 ดงักล่าว เป็นการน ามาจากมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐ
เยอรมนีฉบบัปัจจุบนั ที่วรรคแรกรับรองหลกัความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย วรรสองรับรอง
ความเสมอภาคระหว่างเพศ และวรรคสามก าหนดห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม 
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ไปไกลกว่าของสหพนัธรัฐเยอรมนีโดยได้มีการ
บญัญตัิไวใ้นมาตรา 30 วรรคทา้ย รับรองให้รัฐสามารถเลือกปฏิบติัอนัเป็นการลดความเหล่ือมล ้ าที่
ด  ารงอยูไ่ดด้งัเช่นเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิตาลี และสหพนัธรัฐออสเตรีย  
 รัฐธรรมนูญของไทยฉบบัปัจจุบนัยงัไดก้  าหนดสิทธิเสรีภาพต่างๆ ที่รัฐตอ้งเคารพหลกั
ความเสมอภาคดว้ย150 เช่น มาตรา 49 “สิทธิเสมอกนัในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย” มาตรา 51 “สิทธิเสมอกนั
ในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน” มาตรา 81 “รัฐต้องอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชนอยา่งเท่าเทียมกนั” มาตรา 84 “ตอ้ง... พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภค

                                                             
149 โภคิน พลกุล  ก  (2525).  เอกสารเกีย่วกบัรัฐธรรมนูญไทย.  หนา้ 6. 
150 เกรียงไกร เจริญธนาวฒัน์.  (2548).  หลกัความเสมอภาค.  สืบคน้เม่ือ 4 มกราคม 2554,  จาก 

www.pub-law.net/publaw/printPublaw.aspx?ID=657   
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และสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่
ประเทศ” มาตรา 80 “ตอ้ง... ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย...” เป็นตน้ 
 
2.5  สิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขัง 
 2.5.1  ความหมายของผูต้อ้งคุมขงัตามรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 100 บญัญติัว่า “บุคคลผูมี้
ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง... (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดย
หมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย...”  
 2.5.1.1  ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลตามมาตรา 100 (3) ไดแ้ก่ บุคคลที่ถูกขงัอยูใ่น
เรือนจ า คือ นกัโทษเด็ดขาด คนตอ้งขงั และคนฝาก151  
 “นกัโทษเด็ดขาด” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามหมายจ าคุกภายหลงัค  าพิพากษา
ถึงที่สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซ่ึงถูกขงัไวต้ามค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษดว้ย152 
 “คนตอ้งขงั” หมายความวา่ บุคคลที่ถูกขงัไวต้ามหมายขงั (อนัไดแ้ก่ บุคคลที่ถูกขงัตาม
หมายขงัในระหวา่งการพจิารณาคดี , ผูถู้กกกักนั153 ซ่ึงถูกศาลพพิากษาให้กกักนั คือให้ควบคุมตวัไว้
ภายในเขตก าหนดเพื่อป้องกนัการกระท าความผิด เพื่อดดันิสัย และเพื่อฝึกหัดอาชีพ154 และผูต้อ้ง
กกัขงั155ตามหมายกกัขงัของศาล) 
 “คนฝาก” หมายความวา่ บุคคลที่ถูกฝากใหค้วบคุมไวต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีหมายอาญา” 
 ผูท้ี่ถูกควบคุมตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
เน่ืองจากเป็นบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผูร่้วมกระท าการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผูใ้ช้ ผู ้
โฆษณา ผูส้นับสนุนการกระท าเช่นว่านั้น หรือปกปิดขอ้มูลเก่ียวกบัการกระท าให้เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน พนักงานเจา้หน้าที่มีอ  านาจจบักุมและควบคุมตวัได้ไม่เกินเจ็ดวนัและตอ้งควบคุมไวใ้น
                                                             

151 ศนูยส์ารสนเทศ ราชบณัฑิตยสถาน.  (2554).  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  
สืบคน้เม่ือ 10 มิถุนายน 2554,  จาก http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp 

152 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พุทธศกัราช 2479.  (2479, 29 พฤศจิกายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 53,  
หนา้ 777. 

153 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการกกักนัตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510.  (2510, 29 
ธนัวาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 84, ตอนท่ี 127.  หนา้ 7. 

154 ประมวลกฎหมายอาญา.  (2499, 15 พฤษภาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 73, ตอนท่ี 95.  หนา้ 33. 
155 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการกกัขงัตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506.  (2506, 12 

พฤศจิกายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 80, ตอนท่ี 109.  หนา้ 710. 
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สถานที่ที่ก  าหนดซ่ึงไม่ใช่สถานีต ารวจ ที่คุมขงั ทณัฑสถาน หรือเรือนจ า แต่รวมระยะเวลาควบคุม
ตัวทั้ งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวนั เม่ือครบก าหนดแล้ว หากจะต้องควบคุมตัวต่อไปต้อง
ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยน าวิธีการขอออกหมายอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม156 
 2.5.1.2  ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 100 (3) ไดแ้ก่ 
 ผูถู้กจบัหรือผูต้อ้งหาที่อยูใ่นความควบคุมของพนักงานสอบสวนระหว่างการสอบสวน
โดยยงัไม่มีการขอต่อศาลเพือ่ออกหมายขงั 
 ผูท้ี่ถูกควบคุมตามพระราชบญัญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อเขา้รับ
การบ าบดัการติดยาเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ157    
 ผูท้ี่ ถูกควบคุมหรือถูกขังยงัสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน 
พทุธศกัราช 2484158 (ผูท้ี่ท  าการขอทาน คือขอทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นโดยมิไดท้  าการงานอยา่งใดหรือให้
ทรัพยสิ์นอ่ืนใดตอบแทน และผูน้ั้นเป็นคนชราภาพหรือเป็นคนวกิลจริต พกิาร หรือเป็นคนมีโรค ซ่ึง
ไม่สามารถประกอบการอาชีพอยา่งใดและไม่มีทางเล้ียงชีพอยา่งอ่ืน รวมทั้งไม่มีญาติมิตรอุปการะ
เล้ียงดู เจา้พนักงานมีอ านาจน าตวัผูน้ั้นไปยงัสถานสงเคราะห์ที่จดัตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการควบคุม 
จนกว่าจะปรากฏว่าผูน้ั้นมีที่อาศยัและทางด ารงชีพ หรือในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นโรคเร้ือน วณัโรค 
หรือโรคติดต่ออนัตราย จะควบคุมไวจ้นเป็นที่พอใจวา่พน้เขตระยะติดต่อแพร่หลายแลว้)   
 นอกจากน้ี ยงัมีผูท้ี่ถูกคุมขงัยงัสถานบ าบดัรักษาตามพระราชบญัญตัิสุขภาพจิต พ.ศ. 
2551 ทั้งผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล (“ผูป่้วยคดี” ที่อยูร่ะหว่างการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง 
หรือพจิารณาในคดีอาญา รวมทั้งผูป่้วยที่ศาลมีค  าสั่งให้ไดรั้บการบ าบดัรักษาภายหลงัมีค  าพิพากษา
ในคดีอาญา) และผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย (“ผูป่้วย” ที่มีความผิดปกติทางจิตซ่ึง
ควรไดรั้บการบ าบดัรักษา)159  

                                                             
156 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548.  (2548, 16 กรกฎาคม).  ราช

กจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 122, ตอนท่ี 58ก.  หนา้ 1. 
157 พระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545.  (2545, 30 กนัยายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  

เล่มท่ี 119, ตอนท่ี 96ก.  หนา้ 26. 
158 พระราชบญัญติัควบคุมการขอทาน พุทธศกัราช 2484.  (2484, 4 ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 

58.  หนา้ 1324. 
159 พระราชบญัญติัสุขภาพจิต พ.ศ. 2551.  (2551, 20 กุมภาพนัธ์).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 125, ตอนท่ี 

36ก.  หนา้ 37. 
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 วทิยานิพนธน้ี์จะกล่าวถึงเฉพาะผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ซ่ึงอยูใ่นความควบคุม
ของเรือนจ าและทณัฑสถานในความรับผดิชอบของกรมราชทณัฑเ์ท่านั้น ปัจจุบนัเรือนจ าและทณัฑ
สถานในสงักดักรมราชทณัฑท์ัว่ประเทศ 186 แห่ง มีผูต้อ้งขงัจ านวน 221,858 คน (1 มีนาคม 2555)  
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ตารางที่ 2.1  สถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ (ขอ้มูลวนัที่ 1 มีนาคม 2555) 
 

ประเภท คดีอาญาทัว่ไป คดียาเสพติด จ านวนรวม 
1. นกัโทษเด็ดขาด 64,456 98,483 162,939 
2. ผูต้อ้งขงัระหวา่ง 
    2.1 อุทธรณ์-ฎีกา 
    2.2 ไต่สวน-พจิารณา 
    2.3 สอบสวน 

 
10,171 
4,232 
5,243 

 
19,594 
6,309 
11,651 

 
29,765 
10,541 
16,894 

3. เยาวชนที่ฝากขงั 224 32 256 
4. ผูถู้กกกักนั 16 4 20 
5. ผูต้อ้งกกัขงั 615 828 1,443 
รวมผูต้อ้งราชทณัฑท์ั้งส้ิน 84,957 136,901 221,858 
 
ที่มา:  รายงานสถิติผูต้อ้งราชทณัฑท์ัว่ประเทศ รท.102 (ก) ของกรมราชทณัฑ ์ส ารวจ ณ วนัที่ 1  
           มีนาคม 2555 
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 2.5.2  การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพผูต้อ้งขงั 
 ในอดีตนักโทษมักไม่ได้รับการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป ใน ค.ศ. 
1871 ผูพ้พิากษาในมลรัฐเวอร์จิเนียแห่งสหรัฐอเมริกา ไดพ้ิพากษาไวอ้ยา่งชดัเจนว่า “...เพราะเหตุที่
ได้กระท าความผิดอาญา ดังนั้ นนอกจากเขาจะหมดเสรีภาพแล้วเขายงัหมดสิทธิส่วนตวัทั้ งส้ิน
นอกจากที่คุกอนุญาตให้ และเขาจะตอ้งตกเป็นทาสของรัฐบาลระยะเวลาหน่ึง ...” นักโทษจะไม่มี
สิทธิใดๆ อนัต่างไปจากทาส เม่ือนกัโทษร้องขอความคุม้ครองสิทธิตามกฎหมายต่อศาล ศาลมกัจะ
ไม่ใหค้วามคุม้ครองและไม่เขา้ไปยุง่เก่ียว เพราะถือว่าเป็นเร่ืองภายในของฝ่ายบริหาร ผูบ้ริหารงาน
เรือนจ าจะเอาใจใส่กบัเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัของเรือนจ าและของสังคมส่วนรวมเท่านั้น ตามค า
แถลงการณ์ของสมาคมการราชทณัฑแ์ห่งสหรัฐอเมริกา (American Correctional Association) ที่ว่า 
“ความรับผิดชอบหลักของผูบ้ริหารงานเรือนจ า คือการรักษาความปลอดภยัและการควบคุมตวั
นกัโทษเอาไว”้ สิทธิของนักโทษในสหรัฐอเมริกาเร่ิมขึ้นใน ค.ศ. 1950 - 1960 โดยการผลกัดนัจาก 
Warrent Court ซ่ึงสนบัสนุนแนวความคิดสิทธิมนุษยชน โดยเห็นวา่ควรขยายสิทธิตามกฎหมายมาสู่
หน่วยย่อยของสังคม เช่น ผูก้ระท าความผิดหรือนักโทษด้วย และศาลสูงเร่ิมมีการแทรกแซงการ
ท างานของเรือนจ าในรัฐต่างๆ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะป้องกันสิทธิของนักโทษตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ การด าเนินงานของมลรัฐจะตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของรัฐธรรมนูญ อยา่งไรก็ดี การ
รักษาสิทธิของนกัโทษจะตอ้งกระท าใหเ้กิดความสมดุลยร์ะหวา่งการคุม้ครองสิทธิกบัเป้าหมายของ
การคุมขงัดว้ย นบัวา่เป็นการเปล่ียนแปลงแนวความคิดส าคญัโดยการให้นักโทษสามารถน าคดีขึ้นสู่
การพจิารณาของศาล เป็นการแสดงถึงพฒันาการทางดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของนกัโทษ160  
 ในสหพนัธรัฐเยอรมนีถือกนัวา่เรือนจ าเป็นบริการสาธารณะ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการอาจถูกจ ากดั
สิทธิเสรีภาพไดห้ลายประการเพื่อประโยชน์ของความสงบเรียบร้อยในบา้นเมือง ศาลรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพนัธรัฐได้รับค าร้องจากผูต้อ้งขงัซ่ึงถูกสั่งขงัไวใ้นระหว่างการด าเนินคดีและเพิ่งถูกศาล
พพิากษาลงโทษใหจ้ าคุกเป็นเวลา 4 ปี นักโทษผูน้ี้ไดร้้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้กลบัค  าพิพากษา
ของศาลสูงแห่งมลรัฐที่ยนืตามค าสั่งของหัวหน้าศาลอาญาแห่งรัฐ ที่ยืนตามค าสั่งของหัวหน้าศาล
อาญาแห่งมลรัฐ ซ่ึงไดมี้ค  าสัง่ให้อายดัจดหมายที่นักโทษผูน้ี้เขียนถึงบิดามารดาของตน ดว้ยเหตุผล
ที่ว่าในจดหมายนั้ นนักโทษได้ด่าว่าผูพ้ิพากษาที่ตัดสินลงโทษตน ศาลรัฐธรรมนูญได้กลับค า
พิพากษาดังกล่าวเพราะเหตุที่ได้ละเมิดบทบัญญัติในมาตรา 2 วรรคหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพนัธรัฐที่ว่า “ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนได้โดยเสรี” โดยศาล
รัฐธรรมนูญใหเ้หตุผลไวส้ั้นๆ ว่าการจ ากดัเสรีภาพของนักโทษนั้นจะตอ้งกระท าเท่าที่จ  าเป็นจริงๆ 

                                                             
160 วรางคณา สุจริตกุล.  (2539).  นักโทษเด็ดขาดกบัสิทธิตามกฎหมาย.  หนา้ 29-33. 

DPU



 
85 

 

เท่านั้น แต่ในคดีน้ีค  าสั่งของหัวหน้าศาลอาญานั้นเป็นค าสั่งที่ไม่จ  าเป็นต่อการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของเรือนจ าแต่อยา่งใด161 
 2.5.2.1  ผลกระทบของการถูกลงโทษจ าคุกขณะที่ตอ้งรับโทษอยู ่
 Gresham Sykes ได้กล่าวว่าผูต้อ้งโทษจ าตอ้งถูกจ ากดัสิทธิในดา้นต่างๆ โดยเป็นผลมา
จากการถูกตดัสินใหล้งโทษจ าคุกดงัน้ี   
  1)  การถูกจ ากัดสิทธิด้านเสรีภาพ กล่าวคือ ถูกจ ากัดการเคล่ือนไหวไม่ให้
ออกไปนอกเรือนจ า ถูกตดัจากครอบครัวและญาติมิตร 
  2)  การถูกจ ากัดสิทธิด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภคและการบริการ กล่าวคือ ถูก
จ ากดัสิทธิในการเลือก เช่น ไม่มีสิทธิด่ืมสุรา ไม่มีสิทธิกระท าอะไรก็ไดต้ามใจชอบ ไม่มีที่ผกัผ่อน
เป็นส่วนตวั 
  3)  การถูกจ ากดัสิทธิด้านความสัมพนัธ์ทางเพศ เพราะถูกตดัขาดจากเพศตรง
ขา้ม 
  4)  การถูกจ ากดัสิทธิดา้นอิสรภาพ เน่ืองจากตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์และค าสั่ง
ของพนกังานที่ควบคุม เช่น การตรวจตราเฝ้าดู การก าหนดใหกิ้นเป็นเวลา นอนเป็นเวลา การเขา้แถว
ไปท างาน การหา้มน าอาหารเขา้ไปในหอ้งนอน เป็นตน้ 
  5)  การถูกจ ากัดสิทธิดา้นความปลอดภยั เน่ืองจากตอ้งอยู่รวมกับผูต้อ้งขงัอ่ืน 
และไม่มีสิทธิพกอาวธุ ท  าใหเ้กิดความวติกวา่เจา้หนา้ที่อาจดูแลไม่ทัว่ถึง162 
 2.5.2.2  การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัตามกฎหมายไทย  
 การคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ บทบญัญตัิที่คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลทัว่ไป ยอ่ม
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัดว้ย        
 “มาตรา 4 ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อม
ไดรั้บความคุม้ครอง 
 มาตรา 26 การใช้อ  านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรตอ้งค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

                                                             
161 ชาญชยั แสวงศกัด์ิ.  (2531, เมษายน).  “การคุม้ครองบุคลิกภาพและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ของนกัเรียนและนกัโทษในประเทศเยอรมนัตะวนัตก.”  วารสารกฎหมายปกครอง, 7, 1.  หนา้ 290-292. 
162 กิตติบดี ใยพลู.  (2544).  ปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณกีารเลอืก

ปฏบิัตทิีไ่ม่เป็นธรรมต่อผู้พ้นโทษในการเข้าท างาน.  หนา้ 128-129. 
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 มาตรา 28 บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิเสรีภาพของตนไดเ้ท่าที่ไม่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
 มาตรา 39 บุคคลไม่ตอ้งรับโทษทางอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายที่ใชอ้ยูใ่น
เวลาที่กระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า
โทษที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้ วรรคสอง ในคดีอาญา ตอ้ง
สนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ วรรคสาม ก่อนมีค าพพิากษาอนัถึงที่สุดแสดง
วา่บุคคลใดไดก้ระท าความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได ้
 มาตรา 40 บุคคลยอ่มมีสิทธิในกระบวนการยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 (1) สิทธิเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึง 
 (2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยา่งน้อยตอ้งมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเร่ือง
การไดรั้บการพิจารณาโดยเผิดเผย การไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงและตรวจสอบเอกสารอย่างเพียงพอ 
การเสนอขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ และพยานหลกัฐานของตน การคดัคา้นผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ การ
ไดรั้บการพิจารณาโดยผูพ้ิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคค์ณะ และการไดรั้บทราบ
เหตุผลประกอบค าวนิิจฉยั ค  าพพิากษา หรือค าสัง่ 
 (3) บุคคลยอ่มมีสิทธิที่จะใหค้ดีของตนไดรั้บการพจิารณาอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็น
ธรรม 
 (4) ผูเ้สียหาย ผูต้อ้งหา โจทก ์จ าเลย คู่กรณี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือพยานในคดีมีสิทธิไดรั้บ
การปฏิบติัที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยติุธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการ
สอบสวนอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ใหถ้อ้ยค  าเป็นปฏิปักษต์่อตนเอง...”  
 2.5.2.3  การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของผูต้อ้งขงัตามหลกัการของสหประชาชาติ 
 นอกจากผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการคุม้ครองตามหลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับ
พลเมืองทัว่ไปแลว้ ยงัไดรั้บการคุม้ครองตามหลกัการเฉพาะดงัน้ี  
  1)  หลกัการเพือ่การคุม้ครองบุคคลที่ถูกคุมขงัหรือจ าคุก (Body of Principles for 
the Protection of All Persons under Any Foem of Detention or Imprisonment) 
 หลักการน้ีรับรองโดยที่ประชุมสมชัชาทัว่ไปแห่งสหประชาชาติ โดยมติที่ 43/173 ลง
วนัที่ 9 ธนัวาคม ค.ศ. 1988 เพือ่คุม้ครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขงัหรือจ าคุก 
 “ขอ้ 1 บุคคลทุกคนที่ถูกคุมขงัหรือจ าคุกพึงได้รับการปฏิบติัในฐานะมนุษยแ์ละอย่าง
เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลนั้น 
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 ขอ้ 3 การสร้างขอ้จ ากดัหรือลดทอนสิทธิมนุษยชนที่เป็นของผูท้ี่ถูกคุมขงัหรือจ าคุกนั้น
โดยการออกเป็นกฎหมาย อนุสัญญา กฎระเบียบ หรือประเพณีปฏิบติัใดๆ โดยอา้งว่าสิทธิชนิดนั้น
ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นหลกัการฉบบัน้ีหรือมีการกล่าวถึงในหลกัการฉบบัน้ีน้อยกว่านั้น จะกระท า
มิได ้
 ขอ้ 5 (1) หลกัการฉบบัน้ีใชบ้งัคบักับบุคคลทุกคนในประเทศนั้น โดยจะตอ้งไม่มีการ
เลือกปฏิบติัตามความแตกต่างใดๆ ในระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา การ
นบัถือหรือความเช่ือทางศาสนา ความคิดทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางอ่ืน สญัชาติ แหล่งก าเนิด
ทางเผา่พนัธุห์รือสงัคม สถานะทางทรัพยสิ์น ทางก าเนิด หรือทางอ่ืน...” 
  2)  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ (Basic Principles for the 
Treatment of Prisoners)  
 หลักการฉบับน้ีได้มีการรับรองและประกาศโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไปแห่ง
สหประชาชาติ โดยมติที่ 45/111 เม่ือวนัที่ 14 ธนัวาคม ค.ศ. 1990 
 “1. นักโทษทุกคนพึงได้รับการปฏิบติัอย่างเคารพต่อศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษย ์
 2. การเลือกปฏิบตัิดว้ยเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองของเช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา 
ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ แหล่งก าเนิดทางชาติหรือสังคม สถานภาพทาง
ทรัพยสิ์น ก าเนิดหรือทางอ่ืนใดนั้นจะกระท ามิได.้.. 
 4. ความรับผิดชอบของเรือนจ าในการคุมขังนักโทษและในการคุ้มครองสังคมให้
ปลอดภยัจากอาชญากรรมนั้น จะตอ้งเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงสังคมในดา้นอ่ืนๆ 
ของรัฐ และความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของรัฐในการส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีและการพฒันาของ
สมาชิกทั้งหมดของสงัคม 
 5. เวน้แต่ขอ้จ  ากดัซ่ึงเป็นที่เห็นไดว้่ามีความจ าเป็นอนัสืบเน่ืองจากขอ้เท็จจริงว่า จะตอ้ง
จ ากดัอิสรภาพของนกัโทษนั้น นกัโทษทุกคนพงึไดรั้บความคุม้ครองในเร่ืองของสิทธิมนุษยชน และ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานซ่ึงก าหนดโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม กติการะหวา่งประเทศว่าดว้ยสิทธิความเป็น
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และพธีิสารตามสิทธิฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงประเทศนั้นๆ ไดต้กลงเป็นภาคี อีก
ทั้งนักโทษทุกคนพึงได้รับการคุม้ครองสิทธิอ่ืนๆ ตามที่ได้ก  าหนดไวใ้นอนุสัญญาฉบบัอ่ืนของ
องคก์ารสหประชาชาติดว้ย...” 163       
 

                                                             
163 กิตติพงษ ์กิตยารักษ ์ชาติ ชยัเดชสุริยะ และณฐัวสา ฉตัรไพฑูรย.์  เล่มเดิม.  ไม่มีเลขหนา้. 
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2.6  การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาในรัฐเสรีประชาธิปไตย 
 2.6.1  ขอ้พจิารณาทัว่ไปเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
 นับแต่เม่ือมนุษยม์าอยู่รวมกันเป็นสังคมซ่ึงมีการจดัการปกครองเป็นระบบระเบียบ 
มนุษยไ์ดพ้ยายามสรรหาวธีิการต่างๆ ในอนัที่จะใหไ้ดม้าซ่ึงตวัผูป้กครอง เราพบรูปแบบและวิธีการ
สรรหาตวัผูป้กครองหลายรูปแบบในประวติัศาสตร์ เช่น การก าหนดตวัผูป้กครองโดยการสืบราช
สันตติวงศ์ หรือการใช้กระบวนการจบัฉลากคดัเลือกตวัผูป้กครอง ส่วนกระบวนการสรรหาตวั
ผูป้กครองในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นใชว้ธีิการเลือกตั้ง เป็นกระบวนการสรรหาผูซ่ึ้งจะเขา้ไปด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองโดยผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนซ่ึงถือวา่เป็นองคก์รผูแ้ต่งตั้ง แสดงเจตนาออก
เสียงลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง คะแนนเสียงดังกล่าวจะได้รับการนับและน ามาค านวณ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลวา่บุคคลใดจะเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นวิธีการ
หน่ึงในหลายวธีิการในการที่จะใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทางการเมือง
เคียงคู่ไปกบัวิธีการอ่ืนๆ เช่น การให้ประชาชนมาออกเสียงแสดงประชามติในการตดัสินใจทาง
การเมืองที่ส าคญั เป็นตน้ 
 ในรัฐเสรีประชาธิปไตย การเลือกตั้ งนับว่าเป็นเง่ือนไขพื้นฐานอันอาจเสียมิได ้
ประชาธิปไตยกบัการเลือกตั้งมีความสมัพนัธต์่อกนัอยา่งแน่นแฟ้น การเลือกตั้งมีผลท าให้อ านาจรัฐ
มีความชอบธรรม อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จไดก้็แต่
โดยพื้นฐานความเช่ือมัน่ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ซ่ึงจะตอ้งยอมรับหลกัเสียงขา้งมาก
ซ่ึงเป็นหลกัการเบื้องแรกที่ใชใ้นการตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ในสังคมการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ที่
เป็นเสียงขา้งน้อยจะตอ้งยอมรับการตดัสินใจโดยเสียงขา้งมากนั้น ในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้การ
เลือกตั้งน าไปสู่ความเป็นเผด็จการเสียงขา้งมาก จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีหลกัคุม้ครองเสียงขา้ง
นอ้ยดว้ย เช่น กลุ่มเสียงขา้งน้อยตอ้งไดรั้บการประกนัในการที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจทางการเมือง จะถูกตดัออกไปจากกระบวนการดงักล่าวไม่ได้164 
 การเลือกตั้งเป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน
ซ่ึงเป็นการปกครองที่ไดรั้บความยนิยอมจากประชาชน ที่ว่าเป็นการปกครองที่ไดรั้บความยนิยอม
จากประชาชน ก็เน่ืองมาจากประชาชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการใชอ้  านาจรัฐโดยตรง แต่ประชาชน
ซ่ึงเป็นผูท้รงอ านาจแห่งรัฐใหค้วามยนิยอมผูแ้ทนของตนใชอ้ านาจรัฐไดต้ามระยะเวลาหรือตามวาระ
ที่ก  าหนดไวล่้วงหน้าในรัฐธรรมนูญ โดยเหตุที่การเลือกตั้ งในรัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นเคร่ือง
แสดงออกซ่ึงการปกครองแบบมีผูแ้ทน การเลือกตั้งจึงมีความหมายและความส าคญัยิง่ การเลือกตั้ง
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ในรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงตอ้งตกอยู่ภายใตห้ลกัการส าคญัๆ อนัแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในรัฐ
รูปแบบอ่ืน เช่น จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งเสรีระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ทั้งน้ีเพื่อให้ประชาชนผูเ้ลือกตั้งได้ใชสิ้ทธิ “เลือกสรร” ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองที่ตน
เห็นวา่มีแนวคิดทางการเมืองคลา้ยคลึงกบัตนหรือมีนโยบายที่สามารถช่วยแกปั้ญหาของตนและของ
ประเทศได ้ตอ้งเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น เผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลเพื่อให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
สามารถสร้างเจตจ านงทางการเมืองของตนได ้ในแง่ของผูเ้ลือกตั้งรัฐตอ้งก าหนดให้การเลือกตั้งเป็น
การใชสิ้ทธิอยา่งทัว่ถึงในประชาชนทุกกลุ่ม ไม่เลือกศาสนา ฐานันดร เพศ ภาษา ถ่ินก าเนิด อาชีพ 
หรือความเช่ือทางการเมือง การใชสิ้ทธิตอ้งเป็นไปอยา่งเสมอภาค ซ่ึงหมายความว่าผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ตอ้งมีคะแนนเสียงเท่ากนั ไม่ใช่ก าหนดให้ผูมี้รายไดสู้ง ผูเ้สียภาษาให้รัฐมากหรือผูมี้การศึกษาดี มี
คะแนนเสียงมากกว่าบุคคลอ่ืน รัฐจะตอ้งประกนัให้การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี กล่าวคือ 
ตอ้งไม่ยอมใหมี้การใชอิ้ทธิพลข่มขู่ บงัคบัขู่เข็ญโดยผิดกฎหมาย นอกจากน้ีการใชสิ้ทธิเลือกตั้งใน
รัฐเสรีประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นไปโดยลบั ซ่ึงหมายความว่า การตดัสินใจของผูล้งคะแนนเสียงตอ้ง
ไม่สามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยบุคคลอ่ืน หลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งที่ตอ้งเป็นไปโดยลบัน้ี ยอ่มมีผล
เป็นการสนบัสนุนหลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยเสรีดว้ย165 
 2.6.2  วตัถุประสงคข์องการเลือกตั้ง  
 การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยมีขึ้นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์่างๆ เช่น เพื่อให้มี
การแข่งขนักนัในทางนโยบายระหวา่งกลุ่มหรือพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูแ้ทนทางการ
เมืองที่ดี เพือ่ใหมี้การโอนความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนไปยงับุคคลผูไ้ดรั้บเลือกตั้งและพรรค
การเมืองต่างๆ อยา่งไรก็ตาม เราอาจสรุปหรือจดักลุ่มวตัถุประสงค์ของการเลือกตั้งให้เป็นระบบ
ออกเป็นส่ีกลุ่มดว้ยกนัคือ 
 2.6.2.1 วตัถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซ่ึงผูแ้ทนของประชาชน สังคมและการเมืองใน
สมัยใหม่ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนมากและมีลักษณะเป็นสังคมพหุลักษณ์ (สังคมซ่ึงมีความ
หลากหลายในแง่ของกลุ่มผลประโยชน์ ความตอ้งการ ความเช่ือ ความคิด ฯลฯ) ไม่อาจขาดซ่ึงผูท้ี่ท  า
หนา้ที่แทนตนได ้ดงันั้นกลุ่มของสังคมทุกกลุ่มตอ้งสามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้เพื่อที่
ตนจะไดมี้ผูแ้ทน  
 2.6.2.2  วตัถุประสงคเ์พือ่ให้เกิดการหล่อหลอมเจตจ านงและความคิดเห็นทางการเมือง
ของประชาชน การเลือกตั้งคือการลงคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งแต่ละคนซ่ึงมีเจตจ านงมี
ความเห็นทางการเมืองแตกต่างกนัออกไป การเลือกตั้งจะมีผลช่วยในการหล่อหลอมความเป็นพหุ
ลกัษณ์ของสงัคมไม่ให้แตกต่างกนัมากนัก และจะมีส่วนร่วมในการสร้าง “เจตจ านงร่วม” ทางการ
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เมืองขึ้น การเลือกตั้งจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ไดห้รือไม่ ขึ้นอยูก่บัว่าประชาชนมาร่วมออก
เสียงใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากนอ้ยเท่าใด และยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ 
 2.6.2.3 วตัถุประสงคเ์พือ่สร้างความชอบธรรมให้แก่ผูป้กครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ถือว่าอ านาจรัฐมีที่มาจากประชาชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงอ านาจดงักล่าวโดยการเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งจะสามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐหรือผูป้กครองได้ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข
พื้นฐานในการเลือกตั้ง กล่าวคือ ประชาชนตอ้งมีโอกาส “เลือกสรร” ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงแข่งขนั
กนัอยา่งเสรีโดยแทจ้ริง ในรัฐที่ปกครองระบอบเผด็จการหรือในระบบที่มีพรรคการเมืองพรรคเดียว 
แมว้า่จะมีการเลือกตั้งแต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งถูกก าหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอ านาจรัฐเท่านั้น 
ในทางพฤตินยัประชาชนถูก “บงัคบั” ใหไ้ปเลือกตั้ง การเลือกตั้งในลกัษณะเช่นน้ี ยอ่มจะถือว่าเป็น
การเลือกตั้งเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ห่งความชอบธรรมของผูป้กครองไม่ได ้
 2.6.2.4  วตัถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การควบคุมการใช้อ านาจรัฐใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือประชาชนมีโอกาสไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง
ภายในระยะเวลาอันสมควรที่ก  าหนดไวล่้วงหน้า เช่น ภายใน 4 ปีหรือ 5 ปี ในกรณีน้ีการเลือกตั้ง
ยอ่มเป็นเทคนิคประการหน่ึงในการควบคุมการใชอ้  านาจรัฐ เน่ืองจากประชาชนไดรั้บโอกาสในการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อเปล่ียนแปลงตวัผูแ้ทน ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรัฐบาลที่บริหารประเทศ 
ถึงแมว้่าคะแนนเสียงของผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพียงคะแนนเดียวอาจไม่มีผลต่อการควบคุมการใช้
อ านาจรัฐโดยตรง แต่คะแนนเสียงของผูไ้ปใชสิ้ทธิร่วมกนัยอ่มเป็นปัจจยัช้ีขาดในการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองได้166 
 2.6.3  สภาพของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 อาจแยกพจิารณาไดส้องแง่ คือ การพิจารณาในแง่กฎหมายและการพิจารณาในแง่ความ
คิดเห็นทางปรัชญา 
 2.6.3.1  เม่ือพจิารณาในแง่กฎหมาย แยกความเห็นสามประการ คือการเลือกตั้งมีสภาพ
เป็นสิทธิ (Right) การเลือกตั้งมีสภาพเป็นเอกสิทธ์ิ (Privilege) และการเลือกตั้งมีสภาพเป็นหน้าที่ 
(Duty) 
 1)  ความเห็นที่วา่การเลือกตั้งเป็นสิทธิ สิทธิคือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและ
ป้องกนัให ้ประโยชน์ที่จะถือวา่เป็นสิทธินั้นตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑส์องประการ คือกฎหมาย
รับรองวา่ประโยชน์นั้นมีอยู ่และถา้มีการละเมิดประโยชน์นั้นกฎหมายก็ป้องกนัให ้ถา้พจิารณาในแง่
ผลประโยชน์ การที่กฎหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดย้อ่มเป็นประโยชน์
ของบุคคลนั้น เพราะคะแนนเสียงของเขาอาจท าให้ผูส้มคัรได้รับเลือกเป็นผูแ้ทน ถา้หากคะแนน
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เสียงรวมเขา้กบัคะแนนเสียงของบุคคลอ่ืนจนเป็นเสียงขา้งมาก ซ่ึงในกรณีน้ีผูส้มคัรนั้นจะไดเ้ป็น
ผูแ้ทนราษฎร เป็นผูแ้ทนประโยชน์ไดเ้สียของเขาหรือซ่ึงมีความคิดเห็นทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สงัคมในแนวทางตรงกบัความคิดเห็นของเขา และประโยชน์ดงักล่าวน้ีกฎหมายไดป้้องกนัให ้ฉะนั้น 
ในความเห็นน้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงมีสภาพเป็นสิทธิ และโดยเหตุน้ีจึงเรียกกันว่า “สิทธิ
เลือกตั้ง” เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 ใชถ้อ้ยค าว่า “มาตรา 51 บุคคล
มีหนา้ที่ที่จะใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 
ใช้ถ้อยค าว่า “มาตรา 58 ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหน้าที่ตอ้ง
กระท าโดยสุจริต” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2511 ใชถ้อ้ยค าว่า “มาตรา 49 ใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ งและออกเสียงประชามติ บุคคลมีหน้าที่ต้องกระท าโดยสุจริต และมุ่งถึง
ประโยชน์ส่วนรวม” 
 2)  ความเห็นที่วา่การลงคะแนนเสียงเป็นเอกสิทธ์ิ เอกสิทธ์ิคือการที่บุคคลไดรั้บ
มาซ่ึงเสรีภาพที่จะไม่ให้บุคคลอ่ืนสอดเขา้มาเก่ียวขอ้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นเอก
สิทธ์ิเพราะผูท้ี่มีสิทธิเลือกตั้งยอ่มมีเสรีภาพหรือความเป็นอิสระจากการที่บุคคลอ่ืนจะสอดเขา้มา
เก่ียวขอ้ง เม่ือเขาไดเ้ลือกตั้งไปแลว้ ผูใ้ดจะยกขึ้นเป็นเหตุวา่กล่าวในคดีแพ่ง คดีอาญาหรือกรณีอยา่ง
ใดๆ เช่น การลงโทษในทางวนิยั ไม่ไดท้ั้งส้ิน 
 3)  ความเห็นที่ว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ หน้าที่หมายความว่า
การที่บุคคลจ าตอ้งกระท าหรืองดเวน้การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมี
สภาพเป็นหนา้ที่หรือไม่ ยอ่มขึ้นอยูก่บัวา่กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งบงัคบัให้บุคคลตอ้งไปเลือกตั้ง
หรือไม่ ถา้กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งบงัคบัวา่ตอ้งเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่
ตามกฎหมาย แต่ถ้ากฎหมายไม่บงัคบัให้เป็นหน้าที่ การเลือกตั้งก็ไม่ใช่หน้าที่ ถ้าจะถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ก็เป็นเพียงหน้าที่ในทางการเมืองหรือหน้าที่ในทางศีลธรรม
เท่านั้น หาใช่หนา้ที่ในทางกฎหมายไม่  
 2.6.3.2  เม่ือพจิารณาในแง่ความคิดเห็นทางทฤษฎี แยกความเห็นเป็นสามประการ คือ 
 1)  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามกฎหมายธรรมชาติ กล่าวคือ 
สิทธิน้ีเกิดมาพร้อมกับบุคคลในฐานที่เป็นหน่วยหน่ึงของรัฐ ถ้าบุคคลมีอายุตามเกณฑ์และไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามแล้วยอ่มมีสิทธิเลือกตั้งได ้การด าเนินการตามความคิดน้ีจึงตอ้งพยายามให้สิทธิ
เลือกตั้งแก่บุคคลใหม้ากที่สุด เพราะตามกฎหมายธรรมชาติ เม่ือมนุษยเ์กิดมายอ่มมีฐานะเสมอภาค
กนั 
 2)  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งมีสภาพเป็นอ านาจหน้าที่สาธารณะที่ให้แก่
เอกชนแต่ละคน เพือ่ปฏิบติัการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยที่สวสัดิภาพของสังคมยอ่มขึ้นอยูก่บั
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การปฏิบติัการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่อยา่งชาญฉลาด ฉะนั้น การที่จะให้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งแก่บุคคลจึงจ ากดัเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่น้ี
ดว้ยดีเท่านั้น ถา้ด าเนินตามความคิดน้ียอ่มจะจ ากดัการเลือกตั้งไดเ้สมอ เม่ือปรากฏวา่บุคคลนั้นๆ เขา้
ลกัษณะที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยถูกตอ้ง 
 3)  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งมีสภาพเป็นสิทธิที่จะคัดค้านการกระท า  
กล่าวคือ เม่ือถึงเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถา้บุคคลไม่เห็นดว้ยกบัการกระท าของรัฐบาลหรือเจา้
พนกังานใด ก็ไม่ลงคะแนนเสียงสนบัสนุนพรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงเป็นฝ่ายรัฐบาล
หรือเจา้พนกังานนั้น167   
 2.6.4  ระบบการเลือกตั้ง  
 ระบบการเลือกตั้งที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั อาจแยกได้เป็นสองระบบใหญ่ๆ คือการ
เลือกตั้งระบบเสียงขา้งมาก และการเลือกตั้งระบบสดัส่วน 
 2.6.4.1  การเลือกตั้งระบบเสียงขา้งมาก  
 โดยหลกัการแล้วรัฐใดใชร้ะบบการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมาก รัฐนั้นจะมีการแบ่งเขต
การเลือกตั้งออกเป็นหลายเขตโดยแต่ละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผูท้ี่ไดรั้บการเลือกตั้ง
ไดแ้ก่ผูส้มัครรับเลือกตั้งที่ไดค้ะแนนสูงสุดในเขตการเลือกตั้งที่ตนลงสมคัร ในกรณีที่ในเขตการ
เลือกตั้งนั้นมีผูล้งสมัครรับเลือกตั้งหลายคน ผูส้มัครที่ได้รับเลือกตั้ งอาจได้คะแนนเสียงไม่ถึง
คร่ึงหน่ึงของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เช่น ไดค้ะแนนเสียงเพียงร้อยละ 35 ของ
จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เป็นตน้ การเลือกตั้งในระบบน้ีเรียกว่า “การเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมาก
สมัพทัธ”์ มีผลในการสร้างระบบสองพรรคการเมืองขึ้นมา ตวัอยา่งของประเทศที่ใชก้ารเลือกตั้งใน
ระบบน้ี ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร ซ่ึงมีพรรคการเมืองใหญ่สองพรรค คือพรรคแรงงาน (Labour) และ
พรรคอนุรักษนิ์ยม (Conservative)  
 นอกจากการเลือกตั้งระบบเสียงขา้งมากสมัพทัธแ์ลว้ ยงัมีการเลือกตั้งอีกแบบหน่ึงซ่ึงถือ
ว่าอยูใ่นประเภทของการเสียงตั้งแบบเสียงขา้งมากเช่นกัน ได้แก่ การเลือกตั้งระบบเสียงขา้งมาก
เด็ดขาด ในการเลือกตั้งระบบน้ี รัฐอาจใชเ้ทคนิคการเลือกตั้งไดส้องวิธีดว้ยกนั วิธีแรก รัฐแบ่งเขต
การเลือกตั้งออกเป็นหลายเขตขนาดใกลเ้คียงกัน แต่ละเขตมีผูแ้ทนไดห้น่ึงคน ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละสองคะแนน คะแนนเสียงที่หน่ึงเป็นคะแนนเสียงแท ้ส่วนคะแนนเสียง
ที่สองเป็นคะแนนเสียงส ารอง ซ่ึงจะน ามาใช้ค  านวณในกรณีที่นับคะแนนเสียงหน่ึงแล้ว ยงัไม่มี
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดไดค้ะแนนเสียงขา้งมากเด็ดขาด คือเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง เราเรียกวธีิน้ีวา่ “Alternative Vote System” วิธีที่สอง รัฐอาจก าหนดให้มีการเลือกตั้งรอบที่

                                                             
167 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ค  เล่มเดิม.  หนา้ 7-9. 
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สอง ในกรณีที่ไม่ปรากฏวา่มีผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดไดค้ะแนนเสียงขา้งมากเด็ดขาดในการเลือกตั้ง
รอบแรก การเลือกตั้งในรอบที่สองน้ี รัฐจะก าหนดให้เฉพาะผูท้ี่ไดค้ะแนนสูงสุดสองอนัดบัแรกใน
การเลือกตั้งรอบแรก เป็นผูมี้สิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั้งรอบที่สอง โดยเหตุดงักล่าวการเลือกตั้ง
ในรอบที่สองจะน าไปสู่การแบ่งกลุ่มและการต่อสู้ทางการเมืองเฉพาะผูส้มัครรับเลือกตั้งสองคน
เท่านั้น ในกรณีน้ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่ไดค้ะแนนเสียงไม่มากพอที่จะแข่งขนัไดใ้นรอบที่สอง อาจจะ
หนัไปสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งในรอบที่สองคนใดคนหน่ึง และเป็นปัจจยัส าคญัในการช้ีขาดชยั
ชนะของผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูน้ั้นได ้นอกจากที่กล่าวมาน้ี รัฐอาจก าหนดให้การเลือกตั้งรอบที่สอง
เป็นการแข่งขนัระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งมากกวา่สองคนก็ได ้เช่น ก าหนดวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคน
ใดที่คะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวา่ร้อยละ 15 ของจ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งยอ่มมีสิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบที่สองได ้ในกรณีน้ีการเลือกตั้งในรอบที่สองยอ่มใชร้ะบบเสียงขา้งมาก
สมัพทัธ ์ผูท้ี่ไดค้ะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวา่เป็นผูช้นะการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งในระบบเสียงขา้งมากมีผลเป็นการสร้างความเป็นตวัแทนหรือผูแ้ทนของ
ทอ้งถ่ินยิง่กว่าความเป็นผูแ้ทนในระดบัประเทศ ในการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ยอ่มมุ่งหาเสียงกบัคนในพื้นที่ที่ตนลงสมคัรเป็นส าคญั โดยเหตุดงักล่าวผูส้มคัรรับเลือกตั้งในระบบ
น้ีจะมุ่งพจิารณาผลประโยชน์ในระดบัทอ้งถิ่นเป็นหลกัยิง่กวา่ผลประโยชน์ในระดบัประเทศ ผูไ้ดรั้บ
การเลือกตั้งยอ่มผกูพนักบัคนในพื้นที่ยิง่กวา่ผกูพนักบัพรรคการเมืองที่ส่งตนลงสมคัรรับเลือกตั้ง ใน
ระบบน้ีพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ซ่ึงไม่มีผูท้ี่เคยเป็นผูแ้ทนราษฎรอยูใ่นสังกดั มีโอกาสไม่มากนัก
ในการที่จะชนะการเลือกตั้ ง นอกจากน้ีหากพิจารณาในแง่ของน ้ าหนักคะแนนเสียงที่ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งออกเสียงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงในที่สุดพ่ายแพก้ารเลือกตั้งนั้น จะพบว่าคะแนนเสียง
ดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงทีไ่ม่ไดถู้กน ามาพจิารณาแมแ้ต่นอ้ย เราอาจกล่าวไดว้า่ในการเลือกตั้งระบบ
เสียงขา้งมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให้แก่ผูช้นะการเลือกตั้งเท่านั้นถือว่าเป็นคะแนนเสียงแทน
คะแนนอ่ืนๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทั้งหมด อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งในระบบเสียงขา้งมากมีผลท าให้
วตัถุประสงคใ์นการหล่อหลอมเจตจ านงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น
ส าเร็จลงดียิง่กวา่การเลือกตั้งในระบบสดัส่วน168 
 นับตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเม่ือ พ.ศ. 2475 จนถึงการเลือกตั้งเม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 ประเทศ
ไทยได้จดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระบบเสียงขา้งมากสัมพทัธ์มาโดยตลอด จะ

                                                             
168 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ค  เล่มเดิม.  หนา้ 98-100. 
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แตกต่างกนัไปในแต่ละคร้ังก็เพียงการก าหนดจ านวนเขตเลือกตั้ง หรือจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรที่จะมีไดใ้นแต่ละเขตเลือกตั้งเท่านั้น169  
 2.6.4.2  การเลือกตั้งระบบสดัส่วน  
 ในการเลือกตั้งระบบสดัส่วน พรรคการเมืองตอ้งท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเรียง
ตามล าดบัเสนอแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรค
การเมืองนั้น เม่ือมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วจะมีการค านวณที่นั่งของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคจะไดรั้บ ทั้งน้ีตามสดัส่วนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียง
ลงคะแนนใหแ้ก่พรรคการเมืองนั้นๆ โดยกระบวนการน้ีสภาผูแ้ทนราษฎรจึงเป็นเสมือน “กระจก” 
สะทอ้นภาพของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ในการจดัการเลือกตั้งระบบสัดส่วนน้ีรัฐอาจ
ก าหนดให้พรรคการเมืองท าบญัชีรายช่ือเพียงบญัชีเดียว ทั้งน้ีโดยใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง หรือ
อาจก าหนดให้มีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและให้พรรคการเมืองท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ตามจ านวนเขตเลือกตั้งที่ก  าหนดก็ได ้
 การเลือกตั้ งในระบบสัดส่วนเป็นวิธีที่เป็นธรรมที่สุด เพราะจะท าให้พรรคที่ได้รับ
คะแนนเสียงถึงระดบัคะแนนมาตรฐานสามารถมีที่นั่งได ้จึงเป็นการส่งเสริมพรรคการเมืองขนาด
เล็ก นัน่คือทุกกระแสความคิดสามารถมีโอกาสมีผูแ้ทนของตนในสภา แต่ก็มีจุดอ่อนที่โอกาสจดัตั้ง
รัฐบาลเสียงขา้งมากเป็นเร่ืองยาก เพราะนัน่หมายถึงพรรคใดพรรคหน่ึงจะตอ้งไดรั้บเสียงสนับสนุน
อยา่งท่วมทน้ วธีิเลือกตั้งแบบสดัส่วนจะไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ แต่
ต่างคนจะต่างหาเสียงเพราะมีโอกาสมีที่นั่งในสภาซ่ึงท าให้เกิดผลในแง่การสร้างวินัยให้แก่สมาชิก
พรรค เพราะสมาชิกไม่ตอ้งกลวัวา่ตนจะไม่มีโอกาสไดท้ี่นัง่เลย และหาทางไปอยูพ่รรคการเมืองอ่ืน 
แต่ละพรรคจึงโฆษณาถึงอุดมการณ์ของตนไดอ้ยา่งเต็มที่ บางประเทศที่ใชร้ะบบน้ีก็แกจุ้ดอ่อนใน
เร่ืองความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเน่ืองจากไม่มีเสียงพอสมควรหรือข้างมากในสภา เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสภายโุรปของฝร่ังเศสก าหนดว่า แต่ละพรรคตอ้งไดเ้สียงถึงร้อยละ 5 
ของจ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิที่เป็นบตัรดี อนัเป็นผลให้พรรคนิเวศน์ (Ecologiste) ซ่ึงไดค้ะแนนร้อยละ 
4.38 ไม่มีโอกาสมีที่นั่งในสภายุโรป หรืออาจจะใช้วิธีแบ่งที่นั่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหน่ึงใช้
คะแนนมาตรฐานของเขตเลือกตั้ง อีกส่วนหน่ึงใชค้ะแนนมาตรฐานทั้งประเทศ ดังเช่นกรณีของ
ประเทศสวีเดนก็ได้ ซ่ึงก็ได้รับผลที่น่าพอใจ ท าให้รัฐบาลมีเสียงขา้งมากได้ ประเทศที่ใช้ระบบ
สดัส่วนในการเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนมีจ านวนไม่นอ้ย ไดแ้ก่ เบลเยีย่ม เนเธอร์แลนด์ ลกัเซมเบอร์ก 
อิตาลี นอร์เวย ์สวเีดนฟินแลนด ์สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย อิสราเอล เซเนกลั ไอร์แลนด์ แต่ส าหรับ
ไอร์แลนดใ์ชร้ะบบสดัส่วน (แบบ Hare) ที่ผูเ้ลือกตั้งมีสิทธิเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งได ้1 คน คือออก

                                                             
169 แหล่งเดิม.  หนา้ 101-102.  
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เสียงจริง 1 เสียง และเสียงที่เหลือจะแสดงถึง preference ต่อผูส้มคัร กล่าวคือถา้ผูส้มคัรคนหน่ึงได้
คะแนนถึงมาตรฐานแลว้ คะแนนที่ไม่ไดใ้ชท้ี่เหลืออยูข่องผูส้มคัรคนน้ีจะโอนไปให้ผูส้มคัรคนที่ได้
คะแนนเป็นที่สองในบญัชีรายช่ือ และท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ170  
 การเลือกตั้งในระบบสดัส่วนน้ีอาจมีผลน าไปสู่การมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา
และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการจดัตั้งรัฐบาลหรือเสถียรภาพของรัฐบาลได ้แมก้ระนั้นก็ตาม
ยงัมีผูเ้ห็นว่าการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนน้ีถือเป็นการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง 
เพราะนอกจากคะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งออกเสียงให้แก่พรรคการเมืองจะไดรั้บ
การน ามาค  านวณแลว้ สภาผูแ้ทนราษฎรยงัสะทอ้นภาพความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งอย่างตรงต่อความจริงที่สุดอีกด้วย หากการเลือกตั้งในระบบเสียงขา้งมากเป็นการ
เลือกตั้งที่มีผลให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งผูกพนัตนอยูก่ ับประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนยิ่งกว่า
พรรคการเมืองแลว้ การเลือกตั้งในระบบสดัส่วนจะมีผลต่อเร่ืองดงักล่าวในทางตรงกนัขา้ม กล่าวคือ 
การเลือกตั้งในระบบสัดส่วนจะท าให้พรรคการเมืองมีความเขม้แข็ง นอกจากน้ี ผูแ้ทนราษฎรจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ในระดบัประเทศยิง่กวา่ผลประโยชน์ทอ้งถ่ิน 
 2.6.4.3  การเลือกตั้งระบบผสม 
 เป็นวิธีเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมากผสมกบัวิธีเลือกตั้งแบบสัดส่วนเพื่อรวมขอ้ดีของทั้ง
สองระบบไวด้้วยกัน เยอรมันตะวนัตกเป็นประเทศแรกที่ใชว้ิธีผสมน้ีโดยแบ่งที่นั่งในสภาผูแ้ทน
ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กนั ที่นัง่คร่ึงหน่ึงใชว้ธีิเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมาก ที่นัง่อีกคร่ึงหน่ึงใชว้ธีิเลือก
แบบสดัส่วน ดงันั้นประชาชนหน่ึงคนจึงมีเสียงเลือกตั้งสองเสียง เสียงแรกเป็นการเลือกบุคคล เสียง
ที่สองเป็นการเลือกพรรคการเมือง และเพื่อไม่ให้ที่นั่งกระจายไปสู่พรรคเล็กมากเกินไป กฎหมาย
เลือกตั้ง ค.ศ. 1956 ไดก้  าหนดคะแนนขั้นต ่าของพรรคการเมืองที่จะไดรั้บการแบ่งที่นั่งตามระบบ
สดัส่วนวา่ ตอ้งไดเ้สียงอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของจ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิที่เป็นบตัรดีทั้งประเทศ171 
 2.6.4.4  ระบบเลือกตั้งในประเทศไทย 
 ประ เทศไทยมีกฎหมายเ ลือกตั้ งฉบับแรก เ ม่ื อวันที่  16 ธันวาคม 2475 ได้แ ก่ 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใชบ้ทบญัญตัิฉะเพาะ
กาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 วิธีการเลือกตั้งที่ก  าหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม ราษฎรไปเลือกตั้งผูแ้ทนต าบล ต าบลละหน่ึงคน
ก่อน จากนั้นผูแ้ทนต าบลในแต่ละจงัหวดัจึงไปเลือกผูแ้ทนจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคนเป็นอยา่งน้อย 
ดงัที่มาตรา 3 บญัญติัว่า “การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรนั้นให้ด าเนินการตามล าดบัคือ ราษฎรผูมี้สิทธิ

                                                             
170 โภคิน พลกุล  ข  (2527).  “ระบบเลือกตั้ง.”  วารสารนิติศาสตร์, 13, 3.  หนา้ 56-57. 
171 แหล่งเดิม.  หนา้ 57-58. 
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ออกเสียงในต าบลเลือกตั้ งผู ้แทนต าบลๆ ละหน่ึงคน แล้วผู ้แทนต าบลในจังหวัดเลือกตั้ ง
ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัละหน่ึงคน ถา้จงัหวดัใดมีพลเมืองเกินกว่าหน่ึงแสนคน ให้เลือกผูแ้ทนราษฎร
เพิม่ขึ้นอีกหน่ึงคนทุกๆ หน่ึงแสน ถา้ต  ่ากวา่คร่ึงใหปั้ดเศษ” 
 กฎหมายฉบบัน้ีไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะมีการออกพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผูแ้ทน
เสียก่อนเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2476 และไดรั้บการแกไ้ขใหม่โดยพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 
2475 แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2476 (14 มิถุนายน 2476) ซ่ึงก็ไม่ไดใ้ชอี้กจนมีการแกไ้ขเพิม่เติมใหม่ ช่ือว่า
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2476 (ฉบบัที่ 2) (10 สิงหาคม 2476) 
 การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรคร้ังแรกของประเทศไทยด าเนินไปตามพระราชบญัญติัการ
เลือกตั้งฯ ฉบบัวนัที่ 10 สิงหาคม 2476 โดยคงเป็นการเลือกตั้งทางออ้มเช่นเดิม ดงัที่มาตรา 4 บญัญตัิ
วา่ “การเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรนั้นใหด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี (1) ราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงในต าบล
เลือกตั้งผูแ้ทนต าบลๆ ละหน่ึงคน (2) ผูแ้ทนต าบลในจงัหวดัเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัละหน่ึงคน 
ถา้จงัหวดัใดมีพลเมืองเกินกวา่สองแสนคนใหเ้ลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเพิ่มขึ้นหน่ึงคนทุกๆ สองแสน” 
และมาตรา 30 วรรคแรก บญัญติัวา่ “ในจงัหวดัซ่ึงตามความในมาตรา 4 (2) จะมีผูแ้ทนราษฎรไดแ้ต่
เพยีงคนเดียวเท่านั้น ใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดเป็นผูแ้ทนราษฎรจนครบตามจ านวน” 
 จะเห็นไดว้า่ในการเลือกตั้งคร้ังแรกของประเทศไทย มีเขตเลือกตั้งตั้งแต่เขตละหน่ึงคน
ไปเร่ือยๆ ตามจ านวนของประชาชนที่พงึมีในแต่ละจงัหวดั จึงเป็นการผสมระหวา่งการแบ่งเขตแบบ
เขตละหน่ึงคนกบัเขตละหลายคน ซ่ึงเราเรียกวา่ “รวมเขต” เพียงแต่กฎหมายฉบบัน้ีเป็นการเลือกตั้ง
ทางออ้มแบบรวมเขต การเลือกตั้งตามระบบน้ีมีขึ้นคร้ังแรกและคร้ังเดียวเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2476172 
 ประเทศไทยได้น าการ เ ลือกตั้ งระบบสัดส่วนมาใช้ค ร้ังแรกในการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซ่ึงก าหนดระบบ
การเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 98 วรรคหน่ึง ว่า “สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 500 คน 
โดยเป็นสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือตามมาตรา 99 จ  านวน 100 คน และสมาชิกซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 102 จ  านวน 400 คน”  
 เม่ือพิจารณาบทบญัญัติมาตราน้ี ประกอบกับบทบญัญติัมาตรา 99 วรรคหน่ึง173 และ
มาตรา 102 วรรหน่ึง174 จะเห็นไดว้่ารัฐธรรมนูญไดน้ าเอาการเลือกตั้งระบบสัดส่วนมาผสมกบัการ

                                                             
172 แหล่งเดิม.  หนา้ 58-59. 
173 มาตรา 99 วรรคหน่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 บญัญติัว่า “การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกคะแนนเสียงลงคะแนนเลือกบญัชีรายช่ือ
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เลือกตั้งระบบเสียงขา้งมาก ทั้งน้ีโดยก าหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรออกเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่มาจากบญัชีรายช่ือพรรคการเมืองและส่วนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ส าหรับ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นแต่ละคนจะไดรั้บสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
สองคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่หน่ึงเป็นคะแนนเสียงส าหรับผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตของตน อีก
คะแนนเสียงหน่ึงเป็นคะแนนเสียงส าหรับบญัชีรายช่ือที่พรรคการเมืองจดัท าขึ้น ในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญไม่ไดก้  าหนดให้คะแนนเสียงทั้งสองตอ้งสัมพนัธ์กนัแต่อยา่งใด 
กล่าวคือ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งอาจใชสิ้ทธิเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งสังกดัพรรคการเมือง ก ใน
เขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกนัก็อาจใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บญัชีรายช่ือพรรคการเมือง 
ข ก็ได้ ส่วนการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ใช้การเลือกตั้ งระบบสัดส่วนมาผสมกับการเลือกตั้ งระบบเสียงข้างมาก
เช่นเดียวกบั พ.ศ. 2540 แต่ก าหนดให้มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตจ านวน 125 คน และ
แบบบญัชีรายช่ือจ านวน 375 คน 
 การที่รัฐธรรมนูญก าหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที่มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและประเภทบญัชีรายช่ือพรรคการเมืองแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด แสดงให้
เห็นว่า การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 2550 เป็นการเลือกตั้งในระบบผสมโดยแท ้กล่าวคือ ผสมระหว่างการ
เลือกตั้ งในระบบสัดส่วนและการเลือกตั้ งในระบบเสียงข้างมาก แต่เน่ืองจากสัดส่วนของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งสองประเภทแตกต่างกนัมาก การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบบั
จึงเป็นการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนน้ระบบเสียงขา้งมากสมัพทัธ์175 

                                                                                                                                                                                

ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจดัท าข้ึน โดยให้เลือกบญัชีรายช่ือใดบญัชีรายช่ือหน่ึงบญัชีเดียว และให้ถือเขต
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง” 

174 มาตรา 102 วรรคหน่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 บญัญติัว่า “การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้ขตละหน่ึงคน” 

175 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ค  เล่มเดิม.  หนา้ 100-104. 
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บทที่ 3 
กฎหมายเลอืกตั้งและการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบนิติรัฐ ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศที่ใชบ้ญัญตัิหลกัการส าคญัเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และหลกัการประกนัสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน ส่วนรายละเอียดปลีกยอ่ยที่ใช้ขยายความหลกัการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์จะตอ้ง
น าไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีเน้ือหาที่สั้ น 
กระชบั ไดใ้จความ และไม่เยิน่เยอ้ สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประการหน่ึงของพลเมืองที่ตอ้ง
ได้รับการรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ส่วนรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้ง เช่นคุณสมบัติของผู ้
เลือกตั้ง ลักษณะตอ้งห้ามของผูเ้ลือกตั้ง คุณสมบติัของผูส้มัครรับเลือกตั้ ง เป็นรายละเอียดของ
กฎหมายเลือกตั้งและตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอยูต่ลอดเวลาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมแต่
ละยคุสมยั จึงตอ้งน าไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สามารถแกไ้ข
รายละเอียดเหล่าน้ีไดส้ะดวกกวา่การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ การจดัการเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะตอ้งจดัการให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้รับความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งได้ลงคะแนนอย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใตก้ารครอบง าของบุคคลอ่ืนใด ในกรณีที่รัฐมีความ
บกพร่องในเร่ืองการจดัการเลือกตั้ง ไม่สามารถจดัการเลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งบางกลุ่มได ้รัฐ
จะตอ้งไม่น าความบกพร่องในการจดัการเลือกตั้งไปเป็นเหตุให้ผูเ้ลือกตั้งได้รับผลร้ายจากความ
บกพร่องนั้น     
  
3.1  ประเทศไทย  
 ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ 
“สมบูรณาญาสิทธิราชย”์1 จนเม่ือวนัที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 การปกครองประเทศตกอยูใ่นความ
บงัคับบญัชาของหัวหน้าก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองสามนาย คือพนัเอกพระยาพหลพล
พยหุเสนา พนัเอกพระยาทรงสุรเดช และพนัเอกพระยาฤทธิอคัเณย ์ซ่ึงเรียกวา่ “คณะผูรั้กษาพระนคร
ฝ่ายทหาร” จนกระทัง่ถึงวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นการปกครอง

                                                             
1 บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ  ค  เล่มเดิม.  หนา้ 1.   
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ระบอบประชาธิปไตย2 พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช 
2475 มาตรา 1 บญัญติัวา่ “อ านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” และเม่ือรัฐบาลได้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วยงัได้ยืนยนัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศกัราช 2475 ในมาตรา 2 ซ่ึงมีใจความคลา้ยๆ กนัคือ “อ านาจอธิปไตยยอ่มมาจากปวงชนชาว
สยาม” 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระยะแรก ประเทศไทยมีประชากรกว่า 12 ลา้นคน 
เป็นการยากที่จะใหทุ้กคนแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นในการบริหารประเทศโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งจัด
ให้มีการเลือกผูแ้ทนของประชาชน เพื่อให้ผูแ้ทนนั้ นไปท าหน้าที่แทนประชาชนในการแสดง
เจตนารมณ์ ไปท าหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง หรือที่เรียกว่า 
“ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน” นัน่เอง 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วนัที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) ประเทศไทยมีการเลือกตั้ ง
ทัว่ไปรวมแล้ว 25 คร้ัง แบ่งเป็นการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 23 คร้ัง และการเลือกตั้ ง
สมาชิกวุฒิสภา 2 คร้ัง โดยน าเอาวิธีการเลือกตั้งทางอ้อมและวิธีการเลือกตั้งทางตรงมาใช ้วิธีการ
เลือกตั้ งทางอ้อมถูกน ามาใช้เพียงคร้ังเดียวในการเลือกตั้ งทัว่ไปคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 เม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2476 คือมีการเลือกผูแ้ทนต าบลก่อน
แล้วจึงให้ผูแ้ทนต าบลเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกต่อหน่ึง ซ่ึงได้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จ านวน 78 คน สถิติการเลือกตั้ งคร้ังแรกของประเทศไทย มีประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ งจ  านวน 
4,278,231 คน และประชาชนมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ  านวน 1,773,532 คน จงัหวดัที่มีผูใ้ช้สิทธิมากที่สุด
คือจงัหวดัเพชรบุรี3 ส่วนการเลือกตั้งในคร้ังต่อมาใชว้ิธีการเลือกตั้งทางตรง โดยให้ราษฎรผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งท  าการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรงไม่ผ่านตวัแทนอ่ืนใด เป็นวิธี
เดียวกบัที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั4 
 การเลือกตั้งในระยะแรกๆ คนไทยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งกนัน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 50 
บางคร้ังใชสิ้ทธิเพยีงร้อยละ 29.5 (29 มกราคม 2491) แต่มาระยะหลงัคนไทยมีความต่ืนตวัในการใช้
สิทธิเลือกตั้งกนัมากขึ้น เช่น การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาเป็นคร้ังแรก (4 มีนาคม 2543) มีผูไ้ปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งสูงถึงร้อยละ 71.89 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2548 มีผูม้า

                                                             
2 เดือน บุนนาค และไพโรจน์ ชยันาม.  (2477).  ค าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ  (รวมทั้งกฎหมายการ

เลอืกตั้งด้วย).  หนา้ 13. 
3 ฐานขอ้มลูการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้.  (2554).  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร.  

สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 2554,  จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การเลอืกตั้ง 
4 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ก  (2548).  ประวตักิารเลอืกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย.  หนา้ 9-11. 
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ใชสิ้ทธิร้อยละ 72.55 การเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 2550 มีผูม้าใชสิ้ทธิถึงร้อย
ละ 74.45 จังหวัดที่มาใช้สิทธิมากที่ สุดคือจังหวัดล าพูน คิดเป็นร้อยละ 88.905 การเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือคิดเป็น
ร้อยละ 75.03 แบบแบ่งเขตคิดเป็นร้อยละ 74.85 จงัหวดัที่มีผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งสูงสุดสามอนัดับ 
ไดแ้ก่ จงัหวดัล าพนูร้อยละ 88.61 จงัหวดัเชียงใหม่ร้อยละ 83.13 และจงัหวดัตรังร้อยละ 82.656 การ
ที่ประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตน
และสนบัสนุนการแสดงออกในระบอบประชาธิปไตย  
 3.1.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศไทยในอดีต (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2540 บางฉบบั)   
 3.1.1.1  พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช 24757 
เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราวก่อนมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถาวร และเป็นกฎหมายเลือกตั้ง
ฉบบัแรกของประเทศไทย  
 หมวด 3 สภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนที่ 2 ผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 14 ราษฎรไม่ว่าเพศใดเม่ือมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี ยอ่มมีสิทธิออกเสียงลงมติ
เลือกผูแ้ทนหมู่บา้นได ้คือ 1. มีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ 2. ไม่เป็นผูไ้ร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ 3. 
ไม่ถูกศาลพพิากษาใหเ้สียสิทธิในการออกเสียง 4. ตอ้งเป็นบุคคลที่มีสญัชาติเป็นไทยตามกฎหมาย” 
 3.1.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 24758 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 2 สิทธิและหนา้ที่ของชนชาวสยาม 
 “มาตรา 12 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย ฐานนัดรศกัด์ิโดยก าเนิดก็ดี โดยแต่งตั้งก็ดี หรือโดยประการอ่ืนใดก็ดี ไม่กระท าให้เกิดเอก
สิทธ์ิอยา่งใดเลย 
 มาตรา 13 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และย่อมมี
เสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษต์่อหน้าที่ของพลเมือง
และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน 

                                                             
5 ฐานขอ้มลูการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้.  (2553).  การเลือกตั้ง.  สืบคน้เม่ือ 5 ธนัวาคม 

2553,  จาก http://www.thaipoliticsgovernment.org. 
6 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  สรุปขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป.  สืบคน้เม่ือ 27 กุมภาพนัธ์ 2554,  จาก http://www2.ect.go.th/download-
file.php?Action=download&DataID=12095 

7 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 3, 6. 
8 แหล่งเดิม.  หนา้ 12-13.   
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 มาตรา 14 ภายในบังคับแห่งบทกฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย 
เคหสถาน ทรัพยสิ์น การพดู การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้ง
สมาคม การอาชีพ 
 มาตรา 15 บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือ
ราชการโดยทางเสียภาษีและอ่ืนๆ ภายในเงื่อนไขและโดยอาการที่กฎหมายบญัญตัิ” 
 หมวด 3 วา่ดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 16 สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงราษฎรเป็นผูเ้ลือกตั้งขึ้น 
 มาตรา 17 คุณสมบติัแห่งผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อีกทั้งวิธีเลือกตั้งและจ านวน
สมาชิก ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” 
 เหตุที่รัฐธรรมนูญบญัญตัิไวแ้ต่เพียงหลกัการเช่นน้ี เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่
ย ัง่ยนื มีการแกน้อ้ยที่สุดหรือไม่แกเ้ลย แต่ลกัษณะผูเ้ลือกตั้ง ลกัษณะผูส้มคัรรับเลือกตั้ง วิธีเลือกตั้ง 
และจ านวนสมาชิก กล่าวคือ สมาชิกหน่ึงคนจะแทนราษฎรกี่หม่ืนก่ีพนัก่ีแสน ควรพิจารณาให้
เป็นไปตามกาละเทศะ จึงเอาไปบญัญติัในร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร9  
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีเน้ือหาสาระส าคญัสองประการ คือการก าหนดกฎเกณฑ์
เก่ียวกับรูปของรัฐ รูปแบบการปกครอง โครงสร้างของรัฐ สถาบันการเมืองและสถาบันทาง
รัฐธรรมนูญประการหน่ึง และการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัราษฎร โดยเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐานอีกประการหน่ึง รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอยา่งน้อยจะตอ้ง
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัส่ีประการดงัต่อไปน้ี ประการที่หน่ึง ตอ้งมีการจ าแนกหน้าที่ต่างๆ ของรัฐ 
และใหผู้ถื้ออ านาจหรือองคก์รของรัฐหลายๆ ฝ่ายท าหนา้ที่ที่แตกต่างกนัดงักล่าว ประการที่สอง ตอ้ง
มีกลไกที่วางแผนให้ผู ้ถืออ านาจหลายๆ ฝ่ายร่วมกันท าหน้าที่ของรัฐโดยมีการถ่วงดุลย์และ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และป้องกนัมิใหผู้ถื้ออ านาจอิสระแต่ละฝ่าย กีดกนัหรือขดัขวางผูถื้ออ านาจ
อิสระฝ่ายอ่ืนจนไม่สามารถร่วมกันท าหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้ ซ่ึงจะน าไปสู่การใช้
อ านาจในทิศทางของระบบรวบอ านาจฝ่ายเดียวในที่สุด ประการที่สาม ตอ้งมีวิธีการที่แน่นอนและ
ชดัเจนเพื่อให้กฎเกณฑพ์ื้นฐานสามารถปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางสังคมและการเมือง นั่น
คือจะต้องมีวิธีการที่มีเหตุมีผลในการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยสันติวิธี เพื่อ
หลีกเล่ียงการกระท าที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การใชก้  าลงัหรือการปฏิวติัรัฐประหาร ประการสุดทา้ย 
จะตอ้งมีบทบญัญติัอยา่งชดัแจง้ในรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิส่วนตวัและเสรีภาพพื้นฐานของบุคคลแต่
ละคน ทั้งน้ีเพือ่เป็นการป้องกนัความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใชอ้  านาจในทางที่ผิดของผูถื้ออ านาจ 

                                                             
9 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังท่ี 36/2475.  หนา้ 434. 
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การยอมรับในหลกัน้ีนบัเป็นววิฒันาการที่ส าคญัของระบบรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย เป็นการ
แสดงออกซ่ึงลกัษณะเฉพาะของแนวความคิดเสรีนิยมที่ชดัแจง้ และเคียงคู่ไปกบัหลกัการแบ่งแยก
อ านาจ ซ่ึงเป็นแก่นส าคญัของเน้ือหารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย10  
 รัฐธรรมนูญนั้ นถือก าเนิดขึ้ นโดยอ านาจสถาปนารัฐธรรมนูญของผูมี้อ  านาจจัดท า
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญจึงเป็นบ่อเกิดของกฎหมายที่มีล  าดบัชั้นที่สูงที่สุดและเป็นที่มาของอ านาจ
ทั้งหลายทั้งปวงในรัฐ ส่งผลสืบเน่ืองไปสองประการ ประการแรกคือ บทบญัญตัิของกฎหมายอ่ืนใด
ในรัฐจะขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญไม่ได ้และประการที่สอง การแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท าได้
ยากกวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรอ่ืนๆ ที่มีผลบงัคบัภายในรัฐ กฎหมายซ่ึงอยูใ่น
ล าดับที่รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบญัญติัและกฎหมายอ่ืนที่มีค่าบงัคบัเสมอด้วย
พระราชบญัญติั ได้แก่ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา และประกาศคณะปฏิวติั11 การแก้ไข
รัฐธรรมนูญไม่อาจท าไดเ้ช่นเดียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายธรรมดา องคก์รที่จะมีอ านาจแกไ้ข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ จึงต้องเป็นองค์กรที่ให้รัฐธรรมนูญนั้ นเอง โดยอาศัยอ านาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญเป็นฐาน อยา่งไรก็ตาม องคก์รที่ใหรั้ฐธรรมนูญจะมอบอ านาจแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ
ใหแ้ก่องคก์รที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้มกัเป็นองคก์รนิติบญัญติั โดยที่องคก์รที่
ให้รัฐธรรมนูญอาจบญัญตัิกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เป็นเช่นเดียวกับกฎหมาย
ธรรมดา แต่เรียกร้องคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมากเป็นพิเศษ 
หรืออาจบญัญติักระบวนการแกไ้ขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญเป็นพิเศษแตกต่างไปจากกฎหมายธรรมดาก็
ได ้เช่น บญัญติัให้มีการลงประชามติ เป็นตน้ นอกเหนือจากน้ีองคก์รที่ให้รัฐธรรมนูญอาจก าหนด
ขอบเขตการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้ด้วยก็ได้ เช่น ห้ามแก้ไขเพิ่ม เติมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยรูปของรัฐหรือหลกัการพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ องคก์รที่ไดรั้บมอบหมายอ านาจ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีอ านาจเฉพาะ “การแกไ้ขเพิ่มเติม” รัฐธรรมนูญเท่านั้น ไม่สามารถ 
“ใหรั้ฐธรรมนูญ” ใหม่ทั้งฉบบัได้12 
 พระราชบญัญตัิ คือกฎหมายที่พระมหากษตัริยท์รงอาศยัพระราชอ านาจตามรัฐธรรมนูญ
ตราขึ้ นใช้บังคับตามค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา พระราชบัญญัติมีอยู่สองประเภท คือ

                                                             
10 สมยศ เช้ือไทย  ข  (2527).  “รัฐธรรมนูญกบัประชาธิปไตย : ความหมายและความสัมพนัธ์.”  วารสาร

นิตศิาสตร์, 13, 3.  หนา้ 116-117. 
11 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ง  (2551).  เกณฑ์การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนและบ่อเกดิ

ของกฎหมายมหาชน เอกสารประกอบการบรรยายวชิาทฤษฎแีละหลกักฎหมายมหาชน บัณฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์.  หนา้ 11-12. 

12 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 7-8. 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติธรรมดา (ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550) พระราชบญัญติัธรรมดา เป็นกฎหมายที่ก  าหนดกฎเกณฑ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับราษฎร ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างราษฎรด้วยกันในเร่ืองต่างๆ 
นอกเหนือจากเร่ืองที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวโ้ดยเฉพาะว่าให้ตราเป็นพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ส่วนพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ก  าหนดกฎเกณฑอ์นัจ าเป็นแก่
การบงัคบัการให้เป็นไปตามหลกัการส าคญัที่ระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญ 13 ใช้ขยายหลักการส าคญัที่
รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญให้ละเอียดครบถว้น เพื่อไม่ให้รัฐธรรมนูญมีเน้ือหาที่เยิน่เยอ้ และยากต่อ
การแกไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวในอนาคต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ก าหนดใหก้ารตรากฎหมายตอ้งท าในรูปพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญทั้งส้ินเกา้ฉบบั 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการ
แผ่นดิน พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน 
 1)  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  (1)  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้
บทบญัญติัฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 247514 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 ภาค 1 วา่ดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที่ 1  
 “มาตรา 4 ราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี 1. มี
สญัชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ (ก) ถา้บิดาเป็นชาวต่างประเทศ จะไดแ้ต่งงานกบัมารดาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนหนงัสือไทยจนไดป้ระกาศนียบตัรชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3 หรือได้รับราชการประจ าการตามพระราชบัญญตัิลักษณะเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับราชการ
ประจ าแผนกอ่ืนๆ ในต าแหน่งตั้งแต่เสมียนพนกังานขึ้นไป โดยมีเงินเดือนประจ าแลว้ไม่ต  ่ากว่าห้าปี 
(ข) ถา้เป็นคนที่แปลงชาติมาเป็นไทย ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่ก  าหนดไวใ้น (ก) หรือ
ไดอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรสยามเป็นเวลาติดต่อกนันบัแต่เม่ือไดแ้ปลงชาติมาแลว้ไม่ต ่ากวา่สิบปี 2. มีอายุ
ยีสิ่บปีบริบูรณ์ 3. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือนไม่สมประกอบ 4. ไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยู่

                                                             
13 วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ง  เล่มเดิม.  หนา้ 13-14. 
14 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 264. 
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โดยหมายของศาลในขณะมีการเลือกตั้ง 5. ไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวชในขณะมีการ
เลือกตั้ง 6. ไม่ถูกศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิออกเสียง” 
 ความใน 4. “ไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในขณะที่มีการเลือกตั้ง” ผูร่้างได้
พจิารณาถึงปัญหาที่จะตามมาในเวลาเลือกตั้ง เน่ืองจากในเวลานั้นไม่มีเจา้พนักงานจ านวนเพียงพอ
ในการควบคุมผูต้อ้งขงัให้ไปที่หน่วยเลือกตั้งได ้จึงบญัญตัิห้ามมิให้ผูต้อ้งขงัร้องขอเพื่อออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง15 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นกฎหมายเลือกตั้งฉบบัแรกที่บญัญติัห้ามมิให้ผูต้อ้งคุมขงั
ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
  (2)  พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติมพุทธศกัราช 247616 บญัญตัิ
ไวด้งัน้ี 
 “มาตรา 3 ...ให้ยกเลิกบทบัญญัติภาค 1 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้บทบัญญัติฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 และใชบ้ทบญัญติัต่อไปน้ีแทน” 
 ภาค 1 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที่ 1  
 “มาตรา 6 ราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี (1) มี
สญัชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ (ก) ถา้บิดาเป็นชาวต่างประเทศ จะไดแ้ต่งงานกบัมารดาโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนหนังสือไทยจนไดป้ระกาศนียบตัรมธัยมปีที่ 3 หรือ
ไดรั้บราชการประจ าการตามพระราชบญัญตัิลกัษณะเกณฑท์หารแลว้ หรือไดรั้บราชการแผนกอ่ืนๆ 
มาแลว้ไม่ต ่ากวา่หา้ปี (ข) ถา้เป็นคนที่แปลงชาติมาเป็นไทย ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่
ก  าหนดไวใ้น (ก) หรือไดอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรสยามนบัแต่เม่ือไดแ้ปลงสญัชาติมาแลว้ไม่ต ่ากว่าสิบปี 
(2) มีอายยุีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ 
 มาตรา 8 บุคคลต่อไปน้ีจะใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกหรือสมคัรรับเลือกตั้งเป็นผูแ้ทนต าบล
หรือเป็นผูแ้ทนราษฎรไม่ได ้หากในขณะที่มีการเลือกตั้ง (1) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตตฟ่ั์นเฟือน
ไม่สมประกอบ (2) เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยู่ตามหมายจับ หรือหมายของศาล (3) เป็นภิกษุสามเณร 
นักพรตหรือนักบวช (4) ถูกเพิกถอนสิทธิออกเสียง หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายอาชญา 
 มาตรา 9 ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลมีช่ืออยูใ่นส ามะโนครัวต าบลใด ให้ออก
เสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลของต าบลนั้น” 

                                                             
15 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร คร้ังท่ี 44/2475.  หนา้ 601. 
16 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 273-274. 
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  (3)  พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2476 ฉะบบัที่ 
217 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 “มาตรา 3 ...ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 
2476 นั้นเสีย และใชบ้ทบญัญติัต่อไปน้ีแทน” 
 ภาค 1 วา่ดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประเภทที่ 1  
 “มาตรา 5 ราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี 1. มีสญัชาติ
เป็นไทยตามกฎหมาย แต่ (ก) ถา้บิดาเป็นชาวต่างประเทศ จะได้แต่งงานกับมารดาโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนหนังสือไทยจนไดป้ระกาศนียบตัรชั้นมธัยมปีที่ 3 หรือ
ไดรั้บราชการประจ าการตามพระราชบญัญตัิลกัษณะเกณฑท์หารมาแลว้ หรือไดรั้บราชการประจ า
แผนกอ่ืนๆ ในต าแหน่งตั้งแต่เสมียนพนกังานขึ้นไปโดยมีเงินเดือนประจ าแลว้ไม่ต  ่ากว่าห้าปี (ข) ถา้
เป็นคนที่แปลงสญัชาติมาเป็นไทยตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามที่ก  าหนดไวใ้น (ก) หรือได้
อยูใ่นราชอาณาจกัรสยามเป็นเวลาติดต่อกนันับแต่เม่ือไดแ้ปลงชาติมาแลว้ไม่ต ่ากว่าสิบปี 2. มีอายุ
ยีสิ่บปีบริบูรณ์แลว้ 3. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือนไม่สมประกอบ 4. ไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงั
อยูโ่ดยหมายของศาลในขณะที่มีการเลือกตั้ง 5. ไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรตหรือนักบวชในขณะมี
การเลือกตั้ง 6. ไม่ถูกศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิออกเสียง 
 มาตรา 7 ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลมีช่ืออยูใ่นส ามะโนครัวต าบลใด ให้ออก
เสียงเลือกตั้งผูแ้ทนต าบลของต าบลนั้น” 
  (4)  พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉะบบัที่ 3) พุทธศกัราช 
247918 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 “มาตรา 3... ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 
2476 (ฉะบบัที่ 2) และใหใ้ชบ้ทบญัญติัต่อไปน้ีแทน” 
 หมวด 2 วา่ดว้ยสิทธิเลือกตั้งและการสมคัรรับเลือกตั้ง 
 “มาตรา 13 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร ตอ้งมิใช่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
ในวนัเลือกตั้ง ทั้งตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 14 และไม่ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 15 
 มาตรา 14 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง คือ (1) สัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ผูมี้
สญัชาติเป็นไทยคนใด (ก) ถา้บิดาเป็นคนต่างประเทศซ่ึงไดส้มรสกบัมารดาโดยชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนภาษาไทยจนไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าชั้นมธัยมปีที่สามตาม
หลกัสูตรของกระทรวงธรรมการ หรือได้รับราชการประจ าการตามกฎหมายลกัษณะเกณฑท์หาร 

                                                             
17 แหล่งเดิม.  หนา้ 280-281.  
18 แหล่งเดิม.  หนา้ 290-291.  
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หรือเป็นข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล หรือครูโรงเรียนประชาบาล โดยมี
เงินเดือนประจ ามาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี (ข) ถา้เป็นบุคคลแปลงสัญชาติเป็นไทย ตอ้งมีคุณสมบตัิ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัก าหนดไวใ้น (ก) หรือไดมี้ภูมิล าเนาในราชอาณาจกัรติดต่อกนันับแต่เม่ือแปลง
ชาติเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี (2) อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวนัแรกแห่งระยะเวลาซ่ึง
ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 15 ผูข้าดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง คือ (1) บุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือน
ไม่สมประกอบ (2) บุคคลหูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ (3) ภิกษุ 
สามเณร นกัพรต หรือนกับวช (4) ผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิเลือกตั้ง” 
 3.1.1.3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 248919 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 2 สิทธิและหนา้ที่ของชนชาวไทย   
 “มาตรา 12 บุคคลย่อมมีฐานะเสมอกันตามกฎหมาย ฐานันดรศกัด์ิโดยก าเนิดก็ดี โดย
แต่งตั้งก็ดี หรือโดยประการอ่ืนใดก็ดี ไม่กระท าใหเ้กิดเอกสิทธิอยา่งใดเลย 
 มาตรา 13 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลทัธินิยมใดๆ และยอ่มมี
เสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษต์่อหน้าที่ของพลเมือง 
และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน 
 มาตรา 14 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน ทรัพยสิ์น การพูด การ
เขียน การพิมพ ์การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การตั้งพรรค
การเมือง การอาชีพ ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัแห่งบทกฎหมาย 
 มาตรา 15 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขภ์ายในเง่ือนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บญัญตัิ 
 มาตรา 16 บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือ
ราชการโดยทางเสียภาษีและอ่ืนๆ ภายในเงื่อนไขและโดยวธีิการที่กฎหมายบญัญตัิ” 
 หมวด 3 อ  านาจนิติบญัญติั ส่วนที่ 3 วา่ดว้ยสภาผูแ้ทน 
 “มาตรา 29 สภาผูแ้ทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผูแ้ทน วรรคสอง สมาชิกสภาผูแ้ทนตอ้งไม่เป็นขา้ราชการประจ า วรรค
สาม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนใหใ้ชว้ธีิลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลบั 
 มาตรา 30 คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อีกทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เลือกตั้งและจ านวนสมาชิกใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน” 

                                                             
19 แหล่งเดิม.  หนา้ 31-32.  

DPU



 
   107 

 

 กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ใหใ้ชไ้ปพลางก่อน พ.ศ. 2490 ลงวนัที่ 17 พฤษภาคม 2490 บญัญติัใหน้ าพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉะบบัที่ 3) พุทธศกัราช 2479 ทุกมาตรามาใชบ้งัคบั ยกเวน้ มาตรา 17 (1) 
ตวัอยา่งเช่น  
 “มาตรา 13 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร ตอ้งมิใช่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
ในวนัเลือกตั้ง ทั้งตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 14 และไม่ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 15 
 มาตรา 14 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง คือ (1) สัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ผูมี้
สญัชาติเป็นไทยคนใด (ก) ถา้บิดาเป็นคนต่างประเทศซ่ึงไดส้มรสกบัมารดาโดยชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนภาษาไทยจนไดรั้บประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าชั้นมธัยมปีที่สามตาม
หลกัสูตรของกระทรวงธรรมการ หรือได้รับราชการประจ าการตามกฎหมายลกัษณะเกณฑท์หาร 
หรือเป็นข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล หรือครูโรงเรียนประชาบาล โดยมี
เงินเดือนประจ ามาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปี (ข) ถา้เป็นบุคคลแปลงสัญชาติเป็นไทย ตอ้งมีคุณสมบตัิ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัก าหนดไวใ้น (ก) หรือไดมี้ภูมิล าเนาในราชอาณาจกัรติดต่อกนันับแต่เม่ือแปลง
ชาติเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี (2) อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวนัแรกแห่งระยะเวลาซ่ึง
ก าหนดใหมี้การเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา 15 ผูข้าดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง คือ (1) บุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือน
ไม่สมประกอบ (2) บุคคลหูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ (3) ภิกษุ 
สามเณร นกัพรต หรือนกับวช (4) ผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกศาลพพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิเลือกตั้ง” 
 3.1.1.4  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 249020 บญัญตัิ
ไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและหนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 21 บุคคลย่อมมีฐานะเสมอกันตามกฎหมาย ฐานันดรศกัด์ิโดยก าเนิดก็ดี โดย
แต่งตั้งก็ดี หรือโดยประการอ่ืนใดก็ดี ไม่กระท าใหเ้กิดเอกสิทธ์ิอยา่งใดเลย 
 มาตรา 22 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลทัธินิยมใดๆ และยอ่มมี
เสรีภาพในการปฏิบติัพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน เม่ือไม่เป็นปฏิปักษต์่อหน้าที่ของพลเมือง 
และไม่เป็นการขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 มาตรา 23 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพโดยบริบูรณ์ในร่างกาย เคหะสถาน ทรัพยสิ์น การพดู การ
เขียน การพิมพ ์การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ การตั้งสมาคม การอาชีพ ทั้งน้ี
ภายใตบ้งัคบัแห่งตวับทกฎหมาย 

                                                             
20 แหล่งเดิม.  หนา้ 47.  
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 มาตรา 24 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขภ์ายในเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย
บญัญตัิ 
 มาตรา 25 บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ป้องกันประเทศ ช่วยเหลือ
ราชการทางเสียภาษีและอ่ืนๆ ภายในเง่ือนไขและโดยวิธีการที่กฎหมายบญัญติั ทั้งตอ้งมีการศึกษา
และการอาชีพ” 
 หมวด 4 วา่ดว้ยอ านาจนิติบญัญติั 
 “มาตรา 37 สภาผูแ้ทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน วรรคสองสมาชิกสภาผูแ้ทนตอ้งไม่เป็นขา้ราชการประจ า วรรคสาม การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนใหใ้ชว้ธีิเลือกตั้งออกเสียงโดยตรงและลบั 
 มาตรา 38 คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อีกทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เลือกตั้งและจ านวนสมาชิกใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และ
อยา่งนอ้ยผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งมีเช้ือชาติเป็นไทยและมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 35 ปี” 
 การเลือกตั้งภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือ การเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
เม่ือวนัที่ 29 มกราคม 2491 ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 7,176,891 ผูม้าใชสิ้ทธิ 2,117,464 คิดเป็นร้อยละ 29.05 
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด21 
 กฎหมายที่อยูใ่นล าดับชั้นรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2490 ไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง22 
 3.1.1.5  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รับรองสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้นจากฉบบัก่อนๆ 
หลายประการ ไดแ้ก่ สิทธิอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกนั สิทธิเสมอกนัในกฎหมาย 
เสรีภาพในการถือศาสนาและปฏิบตัิพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลย
ในคดีอาญา สิทธิการขอประกนัตวั สิทธิผูถู้กคุมขงัหรือถูกจ าคุกในการไดรั้บการเยีย่ม เสรีภาพใน
ร่างกาย สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑแ์รงงาน เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสิ์น เสรีภาพในการพูด
การเขียนการพิมพแ์ละการโฆษณา เสรีภาพในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม เสรีภาพในการรวมกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อ
ด าเนินการในทางการเมืองโดยวถีิทางประชาธิปไตย เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางไปรษณีย์
หรือทางอ่ืน สิทธิเสมอภาคในการใชก้ารส่ือสารที่จดัไวเ้ป็นบริการสาธารณะ เสรีภาพในการเลือก
ถ่ินที่อยูภ่ายในราชอาณาจกัรและในการประกอบอาชีพ สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขภ์ายในเง่ือนไข

                                                             
21 นคร พจนวรพงษ ์และอุกฤษ พจนวรพงษ.์  (2542).  ข้อมูลประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย.  หนา้ 18. 
22 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 304-306.  
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และวธีิการที่กฎหมายบญัญติั สิทธิในครอบครัว สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการซ่ึงเป็นนิติบุคคลให้รับ
ผดิเพือ่การกระท าของเจา้พนกังาน เป็นตน้23 
 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 50 ในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ บุคคลมีหนา้ที่ตอ้งกระท าโดย
สุจริต และมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม” 
 หมวด 6 วา่ดว้ยอ านาจนิติบญัญติั ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทน 
 “มาตรา 86 สภาผูแ้ทนประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้ งมีจ  านวนตามเกณฑ์ที่
บญัญตัิไวใ้นมาตรา 87 วรรคสอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนให้ใช้วิธีลงคะแนนออกเสียง
โดยตรงและลบัและวธีิรวมเขตตจ์งัหวดั 
 มาตรา 89 ผูมี้ สิทธิเลือกตั้ งต้องมีคุณสมบัติดั่งต่อไปน้ี (1) มีสัญชาติเป็นไทยตาม
กฎหมาย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงบิดาเป็นคนต่างดา้วก็ดี บุคคลผูไ้ดส้ัญชาติไทยโดยการแปลง
ชาติก็ดี ตอ้งมีคุณสมบติัตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนอีกดว้ย (2) 
มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 มาตรา 90 บุคคลผูมี้ลกัษณะดัง่ต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง คือ (1) บุคคลวกิลจริต หรือจิตตฟ่ั์นเฟือนไม่สมประกอบ (2) คนหูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่
สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ (3) ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช (4) ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดย
หมายของศาล (5) ผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพพิากษา”24 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
บญัญตัิถึงสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ไวอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่กว่ารัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ เช่น เสรีภาพใน
การนบัถือศาสนา สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา เสรีภาพในร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน 
สิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์น เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพแ์ละการโฆษณา เสรีภาพใน
การศึกษาอบรม เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม เสรีภาพในการรวมตวั
กนัเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการส่ือสาร เสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู ่สิทธิของบุคคลในการ
ฟ้องหน่วยราชการ เป็นตน้ เน่ืองจากมีการร่างขึ้นในเวลาไล่เล่ียกบัการจดัท าปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จึงได้รับเอาหลกัสิทธิมนุษยชนมาบญัญติัลงไวใ้นรัฐธรรมนูญ
ดว้ย25 แต่ในหมวด 3 ที่ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย กลบัไม่มีการกล่าวถึงสิทธิทางการ
เมืองหรือสิทธิเลือกตั้งไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง และรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกที่

                                                             
23 แหล่งเดิม.  หนา้ 67-71.  
24 แหล่งเดิม.  หนา้ 76-77. 
25 แหล่งเดิม.  หนา้ 653.  
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บญัญตัิชดัเจนใหผู้ต้อ้งคุมขงัเป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ในการบญัญติั
คุณสมบติัตอ้งหา้มของผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 นายหยดุ แสงอุทยั สภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น อธิบายวา่ ความในมาตรา 50 บญัญตัิ
ให้การเลือกตั้งเป็นสิทธิและผูไ้ปใชสิ้ทธิตอ้งกระท าโดยสุจริต สภาร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่ควร
บงัคบัให้บุคคลใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือใชสิ้ทธิออกเสียงประชามติ เพราะอาจมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่ผู ้
เลือกตั้งไม่พอใจ เม่ือบุคคลไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งจึงไม่มีบทลงโทษ แต่เม่ือมองถึงประโยชน์
ส่วนรวมไม่มองประโยชน์เอกชนหรือส่วนตวัคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะแลว้ แมรั้ฐธรรมนูญไม่บงัคบั
ให้บุคคลใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เม่ือมีบุคคลใช้สิทธิในการเลือกตั้งหรือสิทธิออกเสียงประชามติแล้ว 
รัฐธรรมนูญตอ้งการใหบุ้คคลใชสิ้ทธิของตนโดยมองถึงประโยชน์ส่วนรวม และใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดย
สุจริต26 
 ความในมาตรา 90 บุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไม่ไดร้ะบุถึงคนตา
บอดดว้ย เป็นการเขียนตามรัฐธรรมนูญฉบบัเดิม ในขณะนั้นประเทศไทยมีโรงเรียนสอนคนตาบอด
จ านวนไม่มาก การเขียนรัฐธรรมนูญมาตราน้ีโดยไม่ระบุคนตาบอดลงไป มีความมุ่งหมายเพื่อจะให้
รัฐธรรมนูญรองรับกบัเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเม่ือโรงเรียนคนตาบอดมีจ านวนมากขึ้นแลว้27 
 กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง พ.ศ. 2494  
 “มาตรา 14 คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งคือ (1) มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย แต่ผูมี้
สญัชาติเป็นไทยคนใด (ก) ถา้บิดาเป็นคนต่างดา้ว ตอ้งเป็นผูท้ี่ไดเ้รียนภาษาจนไดรั้บประกาศนียบตัร
ไม่ต ่ากวา่ชั้นมธัยมปีที่ 6 ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือไดรั้บราชการตามกฎหมายว่า
ดว้ยการรับราชการทหาร หรือเป็นขา้ราชการ พนกังานเทศบาล พนกังานสุขาภิบาล หรือครูโรงเรียน
ประชาบาล โดยมีเงินเดือนประจ ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี (ข) ถา้เป็นบุคคลผูไ้ดส้ญัชาติโดยการแปลง
ชาติ ตอ้งมีคุณสมบติัอย่างใดอยา่งหน่ึงอันก าหนดไวใ้น (ก) และได้มีภูมิล าเนาในราชอาณาจกัร
ติดต่อกนันบัแต่ไดแ้ปลงชาติมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี (2) อายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัแรกแห่ง
ระยะเวลาซ่ึงก าหนดใหมี้การเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา” 
 3.1.1.6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2475 แกไ้ขเพิม่เติม พุทธศกัราช 
249528 บญัญติัไวด้งัน้ี   
 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทย ไม่มีบทบัญญัติโดยตรงเก่ียวกับสิทธิทาง
การเมืองหรือสิทธิเลือกตั้ง 

                                                             
26 รายงานการประชุมรัฐสภา คร้ังท่ี 16/2492.  หนา้ 322. 
27 รายงานการประชุมรัฐสภา คร้ังท่ี 19/2492.  หนา้ 433, 440. 
28 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 102. 
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 หมวด 4 สภาผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 45 สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงราษฎรเป็นผูเ้ลือกตั้งขึ้น 
 มาตรา 46 คุณสมบติัแห่งผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง อีกทั้งวิธีเลือกตั้งและจ านวน
สมาชิก ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” 
 กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร พ.ศ. 249929 
 หมวด 2 สิทธิเลือกตั้งและการสมคัรรับเลือกตั้ง 
 “มาตรา 16 ผูเ้ลือกตั้งตอ้งมิใช่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง ทั้งตอ้ง
มีคุณสมบตัิตามมาตรา 17 และไม่ขาดคุณสมบติัตามมาตรา 18 
 มาตรา 17 คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งคือ (1) มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ผูมี้สัญชาติคนใด 
(ก) ถา้บิดาเป็นคนต่างดา้ว ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู้สอบไล่ไดไ้ม่ต  ่ากว่าชั้นมธัยมปีที่หก ตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ีดว้ยคือ 1. ไดรั้บราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการรับราชการทหาร 2. เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล 
หรือครูประชาบาล โดยมี เงินเดือนประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 3. เป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทน สมาชิกสภาจงัหวดั สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ
สุขาภิบาล ก านัน ผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต  าบล (ข) ถ้าเป็นบุคคลผูไ้ด้สัญชาติไทยโดยการ
แปลงชาติ ตอ้งมีคุณสมบติัดัง่ก าหนดไวใ้น (ก) และไดมี้ภูมิล าเนาในราชอาณาจกัรติดต่อกนันับแต่
ไดแ้ปลงชาติมาแลว้ไม่น้อยกว่าสิบปี (2) อายไุม่ต  ่ากว่ายีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มี
การเลือกตั้ง  
 มาตรา 18 ผูข้าดคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง คือ (1) บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ (2) บุคคลหูหนวกทั้งสองขา้งและเป็นใบ ้ซ่ึงไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือไทยได ้
หรือตาบอดทั้งสองขา้ง (3) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรือ (4) ผูอ้ยู่ในระหว่างถูกศาล
พพิากษาใหเ้พกิถอนสิทธิเลือกตั้ง” 
 3.1.1.7  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 251130  
 รัฐธรรมนูญของไทยฉบบัแรกที่บญัญติัให้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตอ้งกระท า
โดยตรงและเป็นความลบั โดยบญัญติัไวด้งัน้ี 
 
 

                                                             
29 แหล่งเดิม.  หนา้ 316-317.  
30 แหล่งเดิม.  หนา้ 133, 137-138.  
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 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 37 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการรวมกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อด าเนิน
กิจการในทางการเมืองโดยวถีิทางประชาธิปไตย และไม่ขดัต่อระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
น้ี วรรคสอง การจดัตั้งและการด าเนินกิจการของพรรคการเมืองย่อมเป็นไปตามบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยพรรคการเมือง” 
 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 49 ในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ บุคคลมีหนา้ที่ตอ้งกระท าโดย
สุจริต และมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม” 
 หมวด 6 อ  านาจนิติบญัญติั ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทน 
 “มาตรา 82 สภาผูแ้ทนประกอบด้วยสมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้ง มีจ  านวนตามเกณฑ์ที่
บญัญตัิไวใ้นมาตรา 83 วรรคสอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลบั และใหถื้อเขตจงัหวดัเป็นเกณฑ ์วรรคสาม การเลือกตั้งจะใชว้ธีิรวมเขตหรือแบ่งเขต 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน 
 มาตรา 84 บุคคลผูมี้คุณสมบตัิตามมาตรา 85 และไม่เป็นบุคคลตอ้งห้ามตามมาตรา 86 
ยอ่มมีสิทธิเลือกตั้ง 
 มาตรา 85 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี (1) สัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่
บุคคลผูมี้สญัชาติไทยซ่ึงบิดาเป็นคนต่างดา้วก็ดี บุคคลผูไ้ดส้ัญชาติไทยโดยการแปลงชาติก็ดี ตอ้งมี
คุณสมบติัตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนอีกดว้ย (2) อายไุม่ต  ่ากวา่
ยี่สิบปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง (3) คุณสมบติัอ่ืน หากมีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน 
 มาตรา 86 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง คือ (1) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (2) หูหนวกและเป็นใบ ้ซ่ึงไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนงัสือได ้(3) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรตหรือนกับวช (4) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
(5) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพพิากษา” 
 3.1.1.8  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 251731 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 29 บุคคลยอ่มมีสิทธิทางการเมือง วรรคสอง การใชสิ้ทธิเลือกตั้ง สิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้ง และสิทธิออกเสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ” 
 

                                                             
31 แหล่งเดิม.  หนา้ 168, 173, 180-181.  
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 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 58 ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิออกเสียงประชามติ บุคคลมีหน้าที่ตอ้ง
กระท าโดยสุจริต” 
 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 114 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลบั... 
 มาตรา 115 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดังต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (1) สัญชาติไทยตาม
กฎหมาย แต่บุคคลผูไ้ดส้ญัชาติไทยโดยการแปลงชาติตอ้งมีคุณสมบติัตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกด้วย (2) อายุไม่ต  ่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 
มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
 มาตรา 116 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้งเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง คือ (1) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (2) หูหนวกและเป็นใบ ้ซ่ึงไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนงัสือได ้(3) ภิกษุ สามเณร นกัพรตหรือนักบวช (4) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล (5) 
อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพพิากษา” 
 ในมาตรา 58 ที่บัญญัติให้บุคคลไปใช้สิทธิเลือกตั้ งโดยสุจริตนั้ น เป็นถ้อยค าตาม
รัฐธรรมนูญฉบบัเดิม มีถอ้ยค าในลกัษณะบงัคบัเอากบัจิตใจคนซ่ึงไม่อาจควบคุมตรวจสอบไดใ้น
ความเป็นจริง แต่รัฐธรรมนูญเขียนไวเ้ป็นแนวทางให้บุคคลที่จะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและสิทธิออก
เสียงประชามติกระท าการโดยสุจริต คือให้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน32 
 3.1.1.9  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 252133 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 24 บุคคลยอ่มมีสิทธิทางการเมือง วรรคสอง สิทธิทางการเมืองให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 
 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 91 วรรคสอง การเลือกตั้งใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 มาตรา 92 บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บุคคล
ผูมี้สัญชาติไทยซ่ึงบิดาเป็นคนต่างด้าว ต้องมีคุณสมบติัตามที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการ

                                                             
32 รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 13/2517.  หนา้ 163, 169. 
33 โภคิน พลกุล  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 225, 235. 
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอีกดว้ย (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคม ของปี
ที่มีการเลือกตั้ง และ (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้ง 
 มาตรา 93 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง คือ (1) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (2) หูหนวกและเป็นใบซ่ึ้งไม่สามารถอ่าน
และเขียนหนงัสือได ้(3) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรตหรือนกับวช (4) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
หรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย (5) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งโดยค าพพิากษา” 
 นายกนตธี์ร์ ศุภมงคล (กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ) แสดงความเห็นเก่ียวกบัการบญัญติั
รายละเอียดเร่ืองคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง ว่าเป็น
รายละเอียดซ่ึงตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดง้่าย ควรน าไปบญัญติัในกฎหมายเลือกตั้ง ยกตวัอยา่งเช่น 
คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งควรอาย ุ20 หรือ 18 ปี การเลือกตั้งควรใชแ้บบแบ่งเขตหรือรวมเขต 
ควรเป็นเร่ืองที่สภาผูแ้ทนราษฎรจะได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในภายหน้า การที่สภาร่าง
รัฐธรรมนูญฉกฉวยน ามาบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญเสียเอง จะท าให้แก้ไขล าบาก หากบญัญตัิใน
กฎหมายลูกบท เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นผูแ้ทนของประชาชนเห็นวา่ควรเปล่ียนแปลงอยา่งไร ก็
สามารถท าได้34 ก่อนการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี ประเทศไทยไม่ไดบ้ญัญตัิเร่ืองเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
ในรัฐธรรมนูญเลย เราเขียนแต่เพยีงวา่การเลือกตั้งนั้นใหเ้ป็นไปโดยตรงและลบั ส่วนวิธีการเลือกตั้ง
นั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ประเทศประชาธิปไตยทัว่โลกใชก้นั 
แต่ของประเทศไทยนั้นเร่ิมมาผดิแปลกไปในรัฐธรรมนูญฉบบัที่ 5 คือ ฉบบัพทุธศกัราช 249235 
 ความในมาตรา 93 อนุมาตรา 4 มีการเพิ่มค  าว่า “หรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย” 
เน่ืองจากผูร่้างรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีค  าสั่งหลายประการที่ชอบดว้ยกฎหมายนอกจากของศาล เช่น 
พนักงานสอบสวนสั่งขังระหว่างพิจารณา หรือจบัมาขงัไวก่้อนโดยไม่มีหมายของศาล หากไม่
บญัญติัไวเ้ช่นน้ี เม่ือถึงเวลาเลือกตั้งแล้วผูต้อ้งขงัตอ้งการไปเลือกตั้งก็จะเกิดความยุ่งยากตอ้งให้
เจา้หน้าที่คุมตวัไปที่หน่วยเลือกตั้งจ  านวนมาก เจา้หน้าที่จดัไปคุมคนใชสิ้ทธิก็ไม่มี จึงเขียนเสียให้
ครอบคลุมไปถึงผูต้อ้งขงัในระหวา่งสอบสวนและระหวา่งพจิารณาคดีดว้ย36 
 จากประสบการณ์การเลือกตั้ งใน พ.ศ. 2517 มีคนไทยในต่างประเทศจ านวนมาก
ร้องเรียนมาที่ส านกันายกรัฐมนตรี เพราะตอ้งการเลือกตั้ง กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญช้ีแจงว่า การ
เลือกตั้งของประเทศไทยถือหลกัสากลคือการเลือกตั้งโดยตรงและลบั ผูเ้ลือกตั้งตอ้งมาเลือกตั้งตาม
หน่วยเลือกตั้งและตอ้งมีรายช่ือตามบญัชี ประเทศไทยยงัไม่มีระบบเลือกตั้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์

                                                             
34 รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 34/2521.  หนา้ 212-214. 
35 รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 68/2521.  หนา้ 259. 
36 รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 72/2521.  หนา้ 477. 
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เหมือนอยา่งในต่างประเทศ ในคร้ังนั้น นายกนตธี์ร์ ศุภมงคล เสนอแนะวา่ หากประเทศไทยอยากจะ
ขยายสิทธิเลือกตั้งให้แก่คนไทยที่อยูใ่นต่างประเทศแล้วมีทางท าได้ คือหน่วยเลือกตั้งอาจจะอยู่ที่
สถานฑูตหรือสถานกงสุล ซ่ึงประเทศอ่ืนๆ ก็ใช้สถานฑูตของเขาเป็นหน่วยที่รับการออกเสียง
เลือกตั้งของคนชาติเขาที่ไปอยู่ในต่างประเทศ แต่ปัญหาอยูท่ี่ว่าประเทศไทยไม่จดัการเลือกตั้งให้
มากกวา่ ไม่ใช่อยูท่ี่ท  าไม่ได้37 
 3.1.1.10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 253438 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 26 บุคคลยอ่มมีสิทธิทางการเมือง วรรคสอง การใชสิ้ทธิทางการเมือง ให้เป็นไป
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย” 
 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย  
 “มาตรา 51 บุคคลมีหนา้ที่ที่จะใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งโดยสุจริต” 
 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผูแ้ทนราษฎร 
 “มาตรา 102 ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้ท่าจ  านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่มีไดใ้นเขต
เลือกตั้งนั้น วรรคสอง การเลือกตั้งใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 มาตรา 103 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (1) มีสัญชาติไทย แต่
บุคคลซ่ึงมีสญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งไดส้ัญชาติไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าสิบปี (2) มีอายุ
ไม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น
ในเขตเลือกตั้ง 
 มาตรา 104 บุคคลผูมี้ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ งเป็นบุคคล
ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง (1) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (2) เป็นภิกษุ สามเณร 
นกัพรตหรือนกับวช (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล (4) อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยค าพพิากษา” 
 การเลือกตั้งภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือการเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม 2535 ผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 59.28 เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2535 ผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 

                                                             
37 แหล่งเดิม.  หนา้ 478-479.  
38 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534.  (2534, 9 ธนัวาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่ม 

108 ท่ี, ตอนท่ี 216.  หนา้ 12, 18, 32-33. 
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61.61 วนัที่ 2 กรกฎาคม 2538 ผูม้าใชสิ้ทธิร้อยละ 62.04 และวนัที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ผูม้าใชสิ้ทธิ
ร้อยละ 62.4239 
 3.1.1.11  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 254040 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 28 วรรคแรก บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ของตนไดเ้ท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั
ต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
 มาตรา 47 วรรคแรก บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งเป็นพรรคการเมืองเพื่อ
สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้น ตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ตามที่บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี” 
 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 68 บุคคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง วรรคสอง บุคคลซ่ึงไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่
แจง้เหตุอนัสมควรที่ท  าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งไดย้อ่มเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญติั  
 วรรคสาม การแจง้เหตุที่ท  าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบญัญติั” 
 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผูแ้ทนราษฎร   
 “มาตรา 104 วรรคทา้ย การเลือกตั้ง ใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 มาตรา 105 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (1) มีสัญชาติไทย แต่
บุคคลผูมี้สญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ตอ้งไดส้ญัชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าห้าปี (2) มีอายไุม่
ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น
ในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 
 วรรคสอง ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งซ่ึงอยู่นอกเขตเลือกตั้ งตามมาตรา 103 ที่ตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบา้น หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนั
เลือกตั้ ง หรือมีถ่ินที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง ทั้ งน้ีตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาบญัญตัิ 

                                                             
39 นคร พจนวรพงษ ์และอุกฤษ พจนวรพงษ์.  เล่มเดิม.  หนา้ 18. 
40 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540.  (2540, 11 ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 

114, ตอนท่ี 55 ก.  หนา้ 14, 21-22. 
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 มาตรา 106 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง คือ (1) วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นกับวช (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย (4) อยูใ่นระหว่างถูก
เพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง” 
 1)  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  (1)  พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 บญัญติัเก่ียวกบัหลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้ง เง่ือนไขและ
วธีิการของรัฐในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง การแจง้เหตุที่ท  าให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง การอ านวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้งและการเสียสิทธิเลือกตั้ง เป็นตน้41 
  (2)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภานอก
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2542 บญัญติัรายละเอียดวิธีจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร โดยให้เอกอคัร
ราชฑูตจดัใหมี้ที่เลือกตั้งกลาง ณ สถานฑูต สถานฑูตละไม่นอ้ยกวา่หน่ึงแห่ง หรือจดัให้มีที่เลือกตั้ง
กลางนอกสถานฑูต โดยค านึงถึงความยินยอมของรัฐบาลต่างประเทศและความสะดวกในการ
เดินทางมาใชสิ้ทธิ42 
  (3)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
นอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2543 บญัญติัรายละเอียดวิธีจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร โดยให้เอก
อคัรราชฑูตประกาศก าหนดที่เลือกตั้งกลาง เม่ือในประเทศนั้นมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร
เกินหา้ร้อยคน และอยูใ่นพื้นที่สะดวกในการเดินทางมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง43     
 2)  ขอ้เสนอแนะในชั้นร่างรัฐธรรมนูญ  
  (1)  การร่างรัฐธรรมนูญเก่ียวกบักฎหมายเลือกตั้ง 
 ศาสตราจารยสุ์จิต บุญบงการ เสนอแนะในชั้นร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีว่า44 “การเขียน
รัฐธรรมนูญที่ผา่นมา เราเขียนในลกัษณะที่วา่สิทธิของประชาชนจะมีเท่าไร เสรีภาพของประชาชน
จะมีเท่าไรขึ้นอยูก่บัรัฐจะเป็นผูใ้ห้ อ่านแลว้เหมือนจะเขียนว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพทั้งน้ีโดย
กฎหมาย หมายความวา่จะใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพไดม้ากเพยีงใด ก็ขึ้นวา่กฎหมายจะใหม้ากน้อย
                                                             

41 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2541.  (2541, 9 มิถุนายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 115, ตอนท่ี 35 ก.  หนา้ 70.  

42 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2542.  
(2542, 20 กนัยายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 84 ก.  หนา้ 52-53. 

43 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 
2543.  (2543, 16 พฤศจิกายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 117, ตอนท่ี 106 ก.  หนา้ 117-118. 

44 รายงานการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ คร้ังท่ี 4/2540.  หนา้ 38-39. 
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เพยีงใด จึงมีการเขียนขอ้จ ากดัไวต้ามกฎหมายตลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีเองผมคิดว่าทางที่ดีน่าจะเขียน
ให้ชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้ว และรัฐธรรมนูญนั้นมีไวเ้พื่อจ  ากัดอ านาจของรัฐ
มากกวา่ที่จะตีกรอบสิทธิของประชาชน เพือ่ช้ีใหเ้ห็นวา่รัฐจะตอ้งท าอะไรไดบ้า้งท าไม่ไดบ้า้งในส่ิง
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผมว่าถ้าพยายามเน้นตรงน้ี เราจะเห็นภาพพจน์ของ
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพชดัเจนมากขึ้น และในขณะเดียวกนัก็จะมีความชดัเจนมากขึ้นว่ารัฐจะท า
อะไรไดบ้า้ง จะท าอะไรไม่ไดบ้า้ง ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการจ ากดัสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
 ศาสตราจารยอ์มร รักษาสัตย ์ไดก้ล่าวถึงการเขียนรัฐธรรมนูญของไทยว่า45 “เขียนอยา่ง
ยดืยาวเยิ่นเยอ้ รัฐธรรมนูญควรจะตอ้งสั้นและก็ควรจะเขียนเฉพาะหลักการใหญ่ๆ ในมาตรา 104 
ก าหนดคุณสมบัติมากมาย พอถึงมาตรา 106 บอกว่าบุคคลเหล่าน้ีตอ้งห้าม พอถึงมาตรา 109 ก็
บญัญตัิหา้มอีก อ่านแลว้มนัไม่ค่อยจะต่างกนัเท่าไรเพราะมนัเก่ียวกบัคุณสมบติั เฉพาะต าแหน่งหน่ึง
กินหนา้กระดาษไปสองหนา้กระดาษ ท าไมเราไม่ใชต้ามวธีิการที่ว่าเขียนเฉพาะส่ิงที่ส าคญัจริงๆ ลง
ไป แล้วนอกจากนั้ นให้ไปอยู่ในกฎหมายลูกบท ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาบอกว่า
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งมีอายเุกิน 25 ปีขึ้นไป วฒิุสมาชิกมีอายเุกิน 35 ปีขึ้นไป ประธานาธิบดี
ตอ้งเป็นคนที่เกิดในอเมริกาเท่านั้นเอง... รัฐธรรมนูญเยอรมนัมาตรา 38 (2) เขียนแค่ว่าใครก็ตามที่มี
อาย ุ18 ปีมีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นเอง นอกนั้นไปอยูใ่นกฎหมายรายละเอียด เร่ืองน้ีเราเขียนฟุ่มเฟือย
เยิน่เยอ้เกินทุกเร่ืองเลย แลว้เราก็ตอ้งมานัง่วจิารณ์กนัอยูอ่ยา่งน้ี เราควรมีรัฐธรรมนูญที่ดีและสั้นที่สุด 
แนวโน้มของทศันะของชาวโลก เขามองว่าฐานของความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงเป็นฐาน
ส าคญั เกือบทุกประเทศจึงเขียนรัฐธรมมนูญในลกัษณะที่วา่ ผูมี้สิทธิสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวฒิุสภานั้น คือผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะเพิม่เติมในเร่ืองอายกุ็ก  าหนดลงไป จะเป็นอยา่ง
น้ีเกือบทั้ งส้ิน ประเทศฝร่ังเศส ญี่ปุ่ น อิตาลี เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย กัมพูชา 
เนเธอร์แลนด ์เขาจะตั้งอยูบ่นพื้นฐานของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แลว้ก าหนดแถมอายไุวอี้กหน่อย 
เม่ือศึกษาดูแลว้จะเห็นว่าไม่จ าเป็นตอ้งไปก าหนดคุณวุฒิเอาไวม้ากๆ เพราะประชาชนยอ่มมีหูมีตา
ยอ่มมีดุลพนิิจที่จะเลือกเอาผูส้มคัรที่เขาเห็นว่าดี เพราะฉะนั้นไม่ตอ้งไปเขียนคุณสมบติัเอาไว ้น่ีคือ
สิทธิที่เราให้แก่พลเมืองอยา่งกวา้งขวาง ขอยกตวัอยา่งรัฐธรรมนูญประเทศเบลเยีย่มซ่ึงบญัญติัไว้
ค่อนขา้งยาวแต่น่าสะกิดใจมาก เขียนไวว้่าผูท้ี่จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ดี 
วฒิุสภาก็ดี มีคุณสมบติัอยา่งเดียวกนั คือเป็นคนสญัชาติเบลเยีย่ม มีและสามารถใชสิ้ทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง คือหมายความว่าเป็นพลเมืองที่ดีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ อาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม
โดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่วรรคน้ีส าคญัมากครับ หา้มก าหนดเง่ือนไข ก าหนดคุณสมบติัเลือกตั้งอ่ืน

                                                             
45 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 19/2540.  หนา้ 149-150, 181-182. 
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ขึ้นมาอีก คือใหม้นัมีเง่ือนไขนอ้ยที่สุด เพือ่ใหพ้ลเมืองไดใ้ชดุ้ลพนิิจในการเลือกคนที่จะมาสมคัรได้
อยา่งกวา้งขวางที่สุด ส่วนของไทยท าไมเขียนยาวๆ ตั้ง 10 ขอ้ 20 ขอ้ รวมกนัตั้ง 2 หนา้ 3 หนา้”  
  (2)  การบญัญตัิใหก้ารใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นหนา้ที่ 
 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกที่บญัญติัให้การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ 
ตามมาตรา 68 บญัญติัให้บุคคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกกตั้ง และถา้บุคคลใดไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่
แจง้เหตุอนัสมควรที่ท  าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งได ้ยอ่มเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญติั เพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ตอ้งการให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนไปปฏิบติัหน้าที่ในการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง จึงก าหนดมาตรการบงัคบัให้เกิดผลแก่การที่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะไม่ละเลยต่อการปฏิบติั
หนา้ที่ตามรัฐธรรมนูญ โดยการตดัสิทธิบางประการที่จะพงึมีส าหรับผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้น เจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญตอ้งการใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนตอ้งมีหน้าที่ไปเลือกตั้งเพื่อแกปั้ญหาการซ้ือสิทธิ
ขายเสียง โดยหวงัวา่ถา้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ผูท้ี่ซ้ือสิทธิขายเสียงยอ่ม
ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งทัว่ถึง สภาผูแ้ทนก็จะไดผู้แ้ทนราษฎรที่ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง46 
  (3)  การอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของ
ไทยที่บญัญตัิใหผู้มี้ถ่ินที่อยูน่อกราชอาณาจกัรไทยหรือผูท้ี่อยูใ่นราชอาณาจกัรแต่อยูน่อกเขตเลือกตั้ง
ในวนัเลือกตั้ง สามารถเลือกตั้งไดโ้ดยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรหรือเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดัที่
ตนอยู ่ตามมาตรา 105 วรรคสอง การอ านวยความสะดวกและการขยายโอกาสในการเลือกตั้งให้
ประชาชนสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดม้ากและสะดวกยิง่ขึ้นน้ี สอดคลอ้งกบัค  าเปรียบเปรยของนาย
เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไดก้ล่าวไวว้่า รัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นเป็น
เสมือนกบัสนามที่ใชใ้นการประลองสิทธิของประชาชนหรือร้ัวที่ใชปิ้ดลอ้มอ านาจของผูป้กครอง 
เป็นรัฐที่สร้างขึ้ นเพื่อให้ประชาชนเป็นผูไ้ด้ประโยชน์ ยิ่งประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมและได้
ประโยชน์มากเท่าใด ประชาธิปไตยก็จะเจริญกา้วหน้ามากยิง่ขึ้นเท่านั้น เหมือนกบักงัหันวิดน ้ า ยิง่
หมุนมากและเร็วมากก็จะยิ่งวิดน ้ าได้มาก ซ่ึงเป็นหนทางในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในรัฐเสรี
ประชาธิปไตย คือการเป็นรัฐที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่คนจ านวนมากที่สุด47 
 การเลือกตั้งภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี คือการเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
เม่ือวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2548 มีหน่วยเลือกตั้ง 84,590 หน่วย ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 44,572,101 คน ผูม้าใช้
สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 74.1 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
 

                                                             
46 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัสภาทัว่ไป คร้ังท่ี 35/2542.  หนา้ 195, 200. 
47 เชาวนะ ไตรมาศ.  เล่มเดิม.  หนา้ 93.   
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 ก)  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 
 หลักการของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ได้เปล่ียนแปลงไป คือจะจดัให้มีการ
อ านวยความสะดวกส าหรับการเลือกตั้งในต่างประเทศเฉพาะกรณีมีการเลือกตั้งทัว่ไป ส่วนการ
เลือกตั้งกรณีอ่ืนผูเ้ลือกตั้งต้องมาเลือกตั้งเอง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนเองมีช่ือ48 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี
ประสงคท์ี่จะขยายสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองให้มากขึ้น การ
จดัการเลือกตั้งใหค้นไทยที่มีถ่ินที่อยูน่อกราชอาณาจกัรเป็นเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ี 
ส่วนการจะไปใช้สิทธิอย่างไรนั้น คณะกรรมาธิการได้พิจารณากันแล้วว่าคงจะต้องมีเง่ือนไข
บางอย่าง ไม่ใช่ว่าให้คนไปเที่ยวต่างประเทศในวันเลือกตั้ งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ งใน
ต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นตอ้งก าหนดให้มีเง่ือนไขบางอย่าง เช่น จ าเป็นตอ้งไปแจง้ยา้ยไปอยู่
ต่างประเทศ แลว้ก็ไปแจง้ยงัสถานฑูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศ ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเง่ือนไขในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันั้นผูท้ี่
ไปอยูใ่นต่างประเทศแลว้จะไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งทุกคน49 
 ข)  การเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั 
 การแกไ้ขเพิม่เติมความในมาตรา 81/1 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 (พระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. 2543) ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่เป็นการเลือกตั้งทัว่ไป ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัที่ตนมีช่ือในทะเบียนบา้น หรือผูท้ี่มีสิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา 80 ผูใ้ดประสงคจ์ะใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัที่ตนอยู่ ตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อใช้
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
ซ่ึงเป็นไปตามความประสงคท์ี่จะอ านวยความสะดวกให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่มีรายไดน้้อย รายไดว้นั
หน่ึงเพียงหน่ึงร้อยบาท ไปท างานต่างจงัหวดั ไปขายแรงงานจากภาคอีสานมาที่กรุงเทพมหานคร 
หรือไปปลูกเงาะที่ปักษใ์ต ้ล าไยที่ภาคตะวนัออก เม่ือถึงเวลาเลือกตั้ง เขาก็อยากจะเลือกตั้ง แต่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง การที่คณะกรรมการไดแ้กไ้ขให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกตั้งนอก
เขตพื้นที่ได้ โดยให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง ณ เขตเลือกตั้งกลาง จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
เปล่ียนแปลงอนัจะเป็นผลให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมนั้น แต่เดิมมานั้นผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งที่อาศยัอยูไ่ม่ตรงกบัทะเบียนบา้นจะตอ้งเดินทางกลบัไปเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเอง เป็นการ
ส้ินเปลืองเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับเป็นอย่างมาก และยิ่งถ้าหากว่าใน

                                                             
48 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัสามญันิติบญัญติั คร้ังท่ี 11/2543.  หนา้ 212. 
49 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 19/2540.  หนา้ 152-153. 
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ต่างจงัหวดันั้น มีการเลือกตั้งหลายๆ คร้ัง ก็จะท าให้เกิดความส้ินเปลืองมากยิง่ขึ้น และจะส่งผลให้
จ  านวนเปอร์เซ็นตข์องผูท้ี่มาใชสิ้ทธิเลือกตั้งลดลงไปอีกดว้ย50 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศหน่วยเลือกตั้งทัว่ประเทศ 87,007 หน่วยเลือกตั้ง หน่ึง
หน่วยเลือกตั้งใชเ้งินงบประมาณแน่นอนประมาณเกือบ 10,000 บาท การจดัการเลือกตั้งส าหรับคนที่
อยูน่อกเขตจงัหวดัจะตอ้งมีการส่งบตัรเลือกตั้งจาก 76 จงัหวดัไปให้กบั 400 เขตเลือกตั้ง ระบบที่จะ
ท าให้ปลอดภยัและป้องกนัการกระท าอนัมิชอบ จะตอ้งเร่ิมระบบตั้งแต่ตอนลงคะแนน ในกรณีน้ี
ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งจะไดรั้บบตัรเลือกตั้งเช่นเดียวกบัการลงคะแนนทัว่ๆ ไป ที่แตกต่างกนัก็เร่ิมตั้งแต่
ต อ น ล ง ค ะ แนน จ ะ ไ ด้ รั บ ซ อ ง จ ดหม า ย  1 ซ อ ง  ใ น ซ อ ง จ ดหม า ยนั้ น จ ะ ต ก ล ง กั บ
การส่ือสารแห่งประเทศไทยที่จะเขียนรหัส 400 เขตเลือกตั้งออกมาเป็นรหัสทั้งหมด ซ่ึงจ าลองมา
จากการเลือกตั้งในต่างประเทศ เม่ือน าบตัรเลือกตั้งใส่ซองจดหมายแลว้จะมีการเซ็นรับรองบนซอง
จดหมาย โดยใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผูล้งนามรับรองอยา่งน้อยสองคน เม่ือเสร็จ
แลว้จึงเอาไปหยอ่นในหีบบตัรเลือกตั้ง เม่ือเสร็จจากการเลือกตั้งก็จะเป็นขั้นตอนที่สอง กรรมการ
การเลือกตั้งจะตอ้งมีคณะกรรมการอีกชุดหน่ึงมานบัซองจดหมายใหค้รบถว้นตามจ านวนและน าส่ง
การส่ือสารแห่งประเทศไทย ซ่ึงจะมีกรรมการของการส่ือสารแห่งประเทศไทย ตลอดทั้งตวัแทนของ
พรรคการเมืองที่จะไปอยู่ที่นั่น ควบคุมการแยกจดหมายโดยระบบอัตโนมัติออกมาเป็น 400 เขต 
เสร็จแลว้ก็บรรจุ การบรรจุตรงน้ีจะแตกต่างกบัการบรรจุธรรมดา อาจจะใส่ในโฟมแบบเดียวกบัการ
ส่งบตัรเลือกตั้ง ในปัจจุบนัน้ี (พ.ศ. 2540) น าใส่ลูกกรงเหล็กและเอาพลาสติกพนัมาให้สามารถจะ
เปิดได้ เม่ือท าเสร็จแล้วก็จะน าส่งทั้งหมด 400 แห่ง เม่ือไปถึงเขตเลือกตั้งก็จะเก็บรักษาไวใ้นที่
ปลอดภยัจนถึงวนันับคะแนน จึงจะมีการเบิกไปส่งให้กบักรรมการอ านวยการเลือกตั้งนับคะแนน 
กรรมการอ านวยการเลือกตั้งมีสิทธิเพียงแต่จะเปิดนับจ านวนซองจดหมายเท่านั้น เสร็จแล้วเอา
ตวัเลขจ านวนที่นับไดน้ั้นไปส่งพนักงานซ่ึงรับบตัรเลือกตั้งทั้งหมดแบบเดียวกนันั้น จึงจะตดัซอง
และนบัคะแนนอีกคร้ังหน่ึง เพราะฉะนั้นในพธีิการน้ีเป็นที่เช่ือไดว้า่สามารถที่จะมีมาตรการควบคุม
ไดใ้นระดบัหน่ึง51 
 ค)  การเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั      
 นายประวิทย ์เจนวีระนนท ์ได้ตั้งขอ้สังเกตไว ้มีใจความว่า “ผูต้อ้งคุมขงัอยู่โดยหมาย
ของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 106 (3) ควรเป็นกรณีคดีถึงที่สุดแลว้เท่านั้น 
เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 32 ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญาไม่มีความผิด 

                                                             
50 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัสามญันิติบญัญติั คร้ังท่ี 11/2543.  หนา้ 34, 172 และ 188. 
51 รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัสามญันิติบญัญติั คร้ังท่ี 20/2543.  หนา้ 32-33. 
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จนกวา่ศาลจะมีค  าพพิากษาถึงที่สุด ดงันั้น ผูต้อ้งขงัที่ถูกคุมขงัแต่ศาลยงัไม่ไดมี้ค  าพพิากษาถึงที่สุดวา่
ผดิจริงหรือไม่ ควรมีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ”  
 นายสมเกียรติ อ่อนวิมล เสนอแนะว่าบุคคลที่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยยงัไม่มีค  าพิพากษาถึง
ที่สุด ควรจะไดมี้สิทธิในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง อาจจะให้เขาออกมาใชสิ้ทธิหยอ่นบตัรเลือกตั้งที่หน้า
เรือนจ า หรือจะหยอ่นภายในอาคารเรือนจ าก็ท  าได้52 
 นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา ไดอ้ธิบายถึงเหตุผลในการยกร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 
และความจ าเป็นในการคงขอ้ความดังกล่าวไวใ้นรัฐธรรมนูญ ใจความว่า “มีความจ าเป็นในการ
ก าหนดหา้มผูต้อ้งคุมขงัโดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ปัญหา
แรกเกิดจากทางปฏิบติั คนที่มีช่ืออยูใ่นเขตเลือกตั้งเขตหน่ึง ไปถูกคุมขงัในเขตเลือกตั้งอ่ืน ถ้าคน
เหล่าน้ีมีสิทธิเลือกตั้ งจะจัดระบบกันอย่างไร ประการที่สอง ปัจจุบันมีผูถู้กคุมขังระหว่างการ
พจิารณาคดีประมาณร้อยละ 30-40 ของผูถู้กคุมขงัและผูท้ี่อยูเ่รือนจ า เคยมีผูเ้สนอว่าถา้จะให้บุคคล
เหล่าน้ีลงคะแนน ก็น่าจะท าไดท้  านองเดียวกนักบัผูท้ี่มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูน่อกเขตที่ตนเองมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนบา้น แต่มีผูเ้ป็นห่วงว่าบุคคลเหล่าน้ีอยูใ่นความควบคุมของบุคคลอ่ืน ก็เกรงกลวัว่าจะไม่
สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยสุจริต น่ีเป็นเหตุผลตอนที่ยกร่างขึ้นมา และยงัคงหลักการตรงน้ีไว้
ตามรัฐธรรมนูญฉบบัเดิมๆ”53  
 3.1.2  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 3.1.2.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญติัไวด้งัน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 “มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษต์่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดัต่อศีลธรรม
อนัดีของประชาชน 
 มาตรา 65 วรรคแรก บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมืองเพื่อสร้าง
เจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อด าเนินกิจกรรมในทางการเมืองให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์นั้นตามวถีิทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
ตามที่บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี” 
 หมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย 
 “มาตรา 72 บุคคลมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง   

                                                             
52 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ คร้ังท่ี 19/2540.  หนา้ 160. 
53 รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการพิจารณาสภาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช.... คร้ังท่ี 15/2540 ของสภาผูแ้ทนราษฎร.  หนา้ 8/6-8/8. 
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 วรรคสอง บุคคลซ่ึงไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจง้เหตุอันสมควรที่ท  าให้ไม่
อาจไปใชสิ้ทธิได ้ยอ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญติั 
 วรรคสาม การแจง้เหตุที่ท  าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบญัญติั” 
 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 2 สภาผูแ้ทนราษฎร  
 “มาตรา 93 สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือจ านวนหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้คน 
 วรรคสอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลบั โดยใหใ้ชบ้ตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบละหน่ึงใบ 
 วรรคสาม หลักเกณฑแ์ละวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา... 
 มาตรา 99 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตอ้งได้สัญชาติไทย
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ 
 (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนั
เลือกตั้ง 
 วรรคสอง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูน่อกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือมีช่ือ
อยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง หรือมีถ่ินที่อยูน่อก
ราชอาณาจกัรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขที่
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 
 มาตรา 100 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 
 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
 (2) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 (4) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ” 
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 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 3 วฒิุสภา 
 “มาตรา 111 วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคน ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากบัจ านวนรวมขา้งตน้หักดว้ย
จ านวนสมาชิกวฒิุสภาที่มาจากการเลือกตั้ง... 
 มาตรา 112 การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาในแต่ละจงัหวดั ใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง
และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหน่ึงคน โดยให้ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งได้หน่ึงเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ... วรรคสาม หลักเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกตั้ งและการหาเสียงเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา”    
 เจตนารมณ์ของมาตรา 72 ที่บญัญติัใหบุ้คคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้น เน่ืองมาจาก
ตอ้งการให้ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการเลือกตวัแทนของตนเขา้สู่ระบบการปกครอง เม่ือ
ก าหนดใหบุ้คคลที่มีสิทธิเลือกตั้งมีหนา้ที่ตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง รัฐจึงมีหนา้ที่โดยตรงในการอ านวย
ความสะดวกและจดัใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยง่าย การที่บุคคลไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ยอ่มเสียสิทธิบางประการตามที่กฎหมายก าหนดแลว้แต่กรณี ในทางตรงกนั
ขา้ม หากบุคคลไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งยอ่มไดสิ้ทธิบางประการตามที่กฎหมายบญัญติัเช่นกนั เพื่อเป็น
การจูงใจให้บุคคลไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ควบคู่ไปกบัการตดัสิทธิของผูท้ี่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อ
ป้องกนัการซ้ือสิทธิขายเสียงทางหน่ึง54 
 เจตนารมณ์ของมาตรา 99 คือการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ ง
ตวัแทนเขา้ไปท าหน้าที่ดา้นนิติบญัญติั มีการบญัญติัไวค้ร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2492 โดยก าหนดคุณสมบติัไวส้องด้าน คือด้านสัญชาติและด้านอายุ ส่วนการ
ก าหนดใหต้อ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้ง มีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2521 เป็นคร้ังแรก ส่วนการแกไ้ขคุณสมบติัดา้นอายขุองผูมี้สิทธิเลือกตั้ง จากเดิมที่
ก  าหนดใหต้อ้งมีอายยุีสิ่บปีบริบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 25540 เป็น
ตอ้งมีอายสิุบแปดปีบริบูรณ์55 
 เจตนารมณ์ของมาตรา 100 คือการก าหนดลักษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง คงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 แต่เรียงล าดับ

                                                             
54 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ข  (2550).  เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550.  หนา้ 65. 
55 แหล่งเดิม.  หนา้ 99. 
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อนุมาตราใหม่ หลักการน้ีมีบญัญติัไวค้ร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
249256 
 3.1.2.2  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  1)  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ. 2550 มาตรา 23 บัญญัติว่าผู ้มี สิทธิเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
บทบญัญตัิของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 32 บญัญติัเร่ืองการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง57 นอกจากน้ี ยงั
บญัญติัเก่ียวกบัรายละเอียดวธีิจดัการเลือกตั้ง การก าหนดหน่วยเลือกตั้งให้ค  านึงถึงความสะดวกใน
การเดินทางมาใชสิ้ทธิ ถือเกณฑจ์ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ เวน้แต่
เห็นว่าจะเป็นการไม่สะดวกหรือไม่ปลอดภยัในการไปลงคะแนน สามารถก าหนดจ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งมากกว่าแปดร้อยคน หรือจะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
นอ้ยกวา่แปดร้อยคนก็ได้58  
  2)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร พ.ศ. 2554 บัญญัติเก่ียวกับรายละเอียดวิธีจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งใหค้  านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิ้ทธิของราษฎร และให้ถือเกณฑ์
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ เวน้แต่เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่
ปลอดภยัในการไปลงคะแนน สามารถก าหนดจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าแปดร้อยคน หรือจะ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิม่ขึ้นโดยใหมี้จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอ้ยกวา่แปดร้อยคนก็ได้59 
  3)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 
2550 บญัญติัรายละเอียดวิธีจดัการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และให้น าหลกัเกณฑก์ารก าหนดหน่วย
เลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มาใชก้บัการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาโดยอนุโลม60 
  4)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2550 บัญญติัเก่ียวกับรายละเอียดวิธีจัดการ
                                                             

56 แหล่งเดิม.  หนา้ 100. 
57 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550.  เล่มเดิม.  หนา้ 78, 82. 
58 แหล่งเดิม.  หนา้ 74.       
59 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554.  ราชกจิจา

นุเบกษา.  เล่มท่ี 128, ตอนท่ี 37 ก.  หนา้ 5-6. 
60 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งวฒิุสภา พ.ศ. 2550.  (2551, 4 มกราคม).  ราช

กจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 125, ตอนท่ี 2 ก.  หนา้ 3. 
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจกัร โดยให้เอกอคัรราชฑูตจดั
ให้มีการเลือกตั้งเม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งแจง้ความประสงค์ขอใช้สิทธิ โดยอาจก าหนดให้มีสถานที่
เลือกตั้งหรือใหมี้การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณียห์รือโดยวิธีอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ีพิจารณาตามความ
เหมาะสม ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละความยนิยอมของรัฐบาลต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง61 
  5)  คู่ มือการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอก
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 255462 มีเน้ือหาเก่ียวกบั 
   (1)  อ  านาจหนา้ที่ของผูจ้ดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 
   (2)  หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจกัร 
   (3)  การก าหนดวัน เวลา สถานที่  และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจกัร 
   (4)  การจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร   
   (5)  เจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง 
   (6) การด าเนินงานเก่ียวกบัเอกสารการเลือกตั้งที่ผ่านการลงคะแนนเลือกตั้ง
มาถึงสถานเอกอคัรราชฑูต 
   (7)  การแจง้เหตุที่ท  าใหไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
   (8)  การจดัการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย ์
   (9)  การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรโดยวธีิอ่ืน 
   (10)  การเก็บรักษาเอกสารหลกัฐาน  
 3.1.3  สถิติการเลือกตั้งในประเทศไทย 
 นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดอ้ านวยความสะดวกและขยายโอกาสในการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งใหแ้ก่ประชาชนจ านวนมากขึ้น ไม่วา่จะเป็นการจดัการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง การ
จดัการเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั และการจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร  
 
 
 

                                                             
61 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

นอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2550.  (2550, 24 ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 124, ตอนท่ี 73 ก.  หนา้ 13, 15. 
62 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  คู่มอืการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒสิภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2554.  หนา้ สารบญั. 
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ตารางที่ 3.1  ขอ้มูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 
 

รายการข้อมูล พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 
1. วนัเลือกตั้ง 6 ก.พ. 48 23 ธ.ค. 50 3 ก.ค. 54 
2. วนัสมคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชี  
รายช่ือ 

7-9 ม.ค. 48 7-11 พ.ย. 50 19-23 พ.ค. 54 

3. วนัสมคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต  
เลือกตั้ง 

10-14 ม.ค. 48 12-16 พ.ย. 50 24-28 พ.ค. 54 

4. วนัลงคะแนนนอกราชอาณาจกัร 18-30 ม.ค. 48 3-16 ธ.ค. 50 12-26 มิ.ย. 54 
5. วนัลงคะแนนล่วงหนา้นอกเขต 
จงัหวดั 

29-30 ม.ค. 48 15-16 ธ.ค. 50 26 มิ.ย. 54 

6. วนัลงคะแนนล่วงหนา้ในเขต 
เลือกตั้ง 

29-30 ม.ค. 48 15-16 ธ.ค. 50 26 มิ.ย. 54 

7. จ  านวนส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ 
    จ  านวนส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้ง 

100 คน 
400 คน 

80 คน 
400 คน 

125 คน 
375 คน 

8. ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจกัร 83 แห่ง 90 แห่ง 91 แห่ง 
9. ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั 125 แห่ง 144 แห่ง 154 แห่ง 
10. ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 413 แห่ง 927 แห่ง 403 แห่ง 
11. จ  านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 
เลือกตั้ง 

400 เขต 157 เขต 375 เขต 

12. จ  านวนหน่วยเลือกตั้ง 84,590 หน่วย 88,500 หน่วย 90,860 หน่วย 
13. จ  านวนราษฎร 
      จ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

63,079,765 คน 
44,572,101 คน 

62,828,706 คน 
44,002,593 คน 

63,878,267 คน 
46,987,281 คน 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
 

 
ที่มา:  สถิติเปรียบเทียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
 
 

รายการข้อมูล พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 
15. การใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
     15.1 -ผู ้ลงทะเบียนเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจกัร 
            - ผู ้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง น อ ก
ราชอาณาจกัร    
      15.2 -ผู ้ ล ง ท ะ เ บี ย น เ ลื อ ก ตั้ ง
ล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 
              -ผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้ งล่วงหน้า
นอกเขตจงัหวดั 
      15.3 ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าใน
เขตเลือกตั้ง 
      15.4 ผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือ 
      15.5 ผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้ งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง 

 
104,136 คน 

 
41,882 คน 

 
348,739 คน 

 
143,153 คน 

 
529,319 คน 

 
32,341,330 คน 

 
32,337,611 คน 

 

 
80,161 คน 

 
58,807 คน 

 
2,095,410 คน 

 
1,831,351 คน 

 
1,124,065 คน 

 
32,792,246 คน 

 
32,775,868 คน 

 

 
146,662 คน 

 
- 
 

2,647,019 คน 
 
- 
 
- 
 

35,203,107 คน 
 

35,119,885 คน 

 
16. จ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ ง : หน่วย
เลือกตั้ง 
      จ  า น ว น ผู ้ เ ลื อ ก ตั้ ง น อ ก
ราชอาณาจกัร : หน่วยเลือกตั้ง 
      จ  านวนผู ้เลือกตั้ งล่วงหน้านอก
เขตจงัหวดั : หน่วยเลือกตั้ง 
      จ  านวนผูเ้ลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
เลือกตั้ง : หน่วยเลือกตั้ง 

526 คน 
 

1,254 คน 
 

2,789 คน 
 

1,281 คน 

 

497 คน 
 

890 คน 
 

14,551 คน 
 

1,212 คน 

 

517 คน 
 

1,611 คน 
 

17,188 คน 
 
- 
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ตารางที่ 3.2  ขอ้มูลการเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2551 
 

รายการข้อมูล พ.ศ. 2551 
1.วนัเลือกตั้ง 2 มี.ค. 51 
2.วนัลงคะแนนนอกราชอาณาจกัร 11-24 ก.พ. 51 
3.วนัลงคะแนนล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 23-24 ก.พ. 51 
4.วนัลงคะแนนล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง 23-24 ก.พ. 51 

5.จ านวนส.ว. 76 คน 
6.ที่เลือกตั้งกลางนอกราชอาณาจกัร 90 แห่ง 
7.ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั 145 แห่ง 
8.ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 929 แห่ง 
9.จ านวนหน่วยเลือกตั้ง - 
10.จ านวนราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 44,911,254 คน 
11.การใชสิ้ทธิเลือกตั้ง       
    11.1 ผูล้งทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 
             ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร    
    11.2  ผูล้งทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 
             ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 
     11.3 ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง 
     11.4 ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไป 

 
90,205 คน 
43,373 คน 

2,090,319 คน 
549,731 คน 
675,141 คน 

24,981,247 คน 
12. จ  านวนผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง : หน่วยเลือกตั้ง 
      จ  านวนผูเ้ลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร : หน่วยเลือกตั้ง 
      จ  านวนผูเ้ลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั : หน่วยเลือกตั้ง 
      จ  านวนผูเ้ลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง : หน่วยเลือกตั้ง 

- 
481 คน 

3,791 คน 
726 คน 

 
ที่มา:  สรุปขอ้มูลสถิติการใชสิ้ทธิเลือกตั้งส.ว. 2551 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ 
 มนุษย ์
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 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาคร้ังแรกเกิดขึ้นเม่ือวนัที่ 4 มีนาคม 2543 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดให้รัฐสภาเป็นระบบสองสภาหรือสภาคู่ 
ประกอบด้วยสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 500 คน และวุฒิสภาจ านวน 200 คน มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน โดยใช้เขตจังหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูส้มคัรในเขตเลือกตั้งนั้นได ้1 คน จงัหวดัใดมีสมาชิกวฒิุสภาไดม้ากกว่า 1 คน ให้ผูส้มคัรที่
ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับจนครบจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่พึงมีในจงัหวดันั้ นเป็นสมาชิก
วฒิุสภา63 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาคร้ังที่สอง เกิดขึ้นเม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2551 ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีที่มา 2 ทาง คือมาจากการ
เลือกตั้งจงัหวดัละ 1 คนจ านวน 76 คน และมาจากการสรรหาจ านวน 74 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนล่วงหน้าได ้ณ ที่ท  าการเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และ ณ ที่
เลือกตั้งกลางของอ าเภอของจงัหวดัต่างๆ ในวนัเสาร์ที่ 23 หรือวนัอาทิตยท์ี่ 24 กุมภาพนัธ ์2551 ก่อน
วนัเลือกตั้งทัว่ไป  
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ก าหนดให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรตอ้งกระท าเสร็จส้ินก่อนการ
เลือกตั้งในประเทศไม่นอ้ยกวา่ 6 วนั คณะกรรมการการเลือกตั้งไดก้  าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วฒิุสภานอกราชอาณาจกัร ระหวา่งวนัที่ 11 - 24 กุมภาพนัธ ์2551 โดยใหก้รมการปกครองเปิดระบบ
การออนไลน์เพื่อให้สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 90 แห่ง ใน 65 ประเทศ ท าการ
ลงทะเบียนออนไลน์ส าหรับผูแ้จง้ขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภานอกราชอาณาจกัร ระหว่างวนัที่ 
10 - 31 มกราคม 2551 ปรากฏวา่มีผูล้งทะเบียนขอใชสิ้ทธิ ณ วนัที่ 21 มกราคม 2551 จ  านวน 81,970 
คน (ผูข้อใช้สิทธิเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักรเฉล่ีย 910 คน ต่อหน่ึงที่เลือกตั้ ง) 
เอกอคัรราชทูตหรือกงสุลใหญ่มีอ านาจตามกฎหมายในการใชดุ้ลพนิิจวา่จะเลือกจดัการเลือกตั้งดว้ย
วิธีใด โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง การเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย ์และการเลือกตั้งโดยวธีิอ่ืน ใหส้ถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ติดประกาศให้ผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งทราบเก่ียวกบัวนั เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีลงคะแนนเลือกตั้งภายในวนัที่ 27 มกราคม 
2551 กระทรวงการต่างประเทศไดก้  าหนดจดัส่งบตัรเลือกตั้งไปยงัสถานเอกอคัรราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญ่ทั้ง 90 แห่ง ในระหวา่งวนัที่ 3 - 5 กุมภาพนัธ์ 2551 โดยวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2551 เป็นวนั
สุดทา้ยที่สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ตอ้งจดัส่งบตัรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลว้มาถึง

                                                             
63 ฐานขอ้มลูการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้.  (2543).  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543.  

สืบคน้เม่ือ 7 มิถุนายน 2554,  จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภา_พ.ศ._2543 
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ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทไปรษณียไ์ทยด าเนินการคัดแยกบัตรเลือกตั้งแล้วส่งต่อไปยงัหน่วย
เลือกตั้งในจงัหวดัต่างๆ ภายในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2551 เพื่อรวมกบับตัรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
วฒิุสภาภายในประเทศในวนัเลือกตั้งทัว่ไปวนัที่ 2 มีนาคม 2551 
 การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาในคร้ังที่สองน้ี มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวน 44.9 ลา้นคนและมี
ประชาชนมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ  านวน 24.9 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 55.61 มีบตัรเสียประมาณ 9 แสน
ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.66 และผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ประสงคล์งคะแนนประมาณ 2.09 ลา้นใบ64  
 3.1.4  การจดัการเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไป 
 3.1.4.1  คณะกรรมการและเจา้หนา้ที่การเลือกตั้ง 
 การจดัการเลือกตั้งเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. ซ่ึงมี 5 คน และ
กกต.จงัหวดัในแต่ละจงัหวดัอีกจงัหวดัละ 5 คนเป็นผูช่้วยเหลือ พนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งส่วนกลางและจงัหวดัมีประมาณ 2,200 คน รวมทั้งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตทุกเขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งละ 5 คน เป็นผูรั้บผิดชอบจดัการเลือกตั้ง อนุกรรมการระดับอ าเภอ กรรมการประจ า
หน่วย (กปน.) ฯลฯ อีกประมาณ 1,200,000 คน ช่วยเหลือในการจดัการเลือกตั้ง 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจ านวนหน่วยเลือกตั้งทัว่ไป 94,000 หน่วยเลือกตั้ง 
แต่ละหน่วยเลือกตั้งถือเกณฑจ์ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 800 คน เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นในเร่ือง
การเดินทางและความสะดวกของผูเ้ลือกตั้ง ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีผูอ้  านวยการประจ าหน่วย 1 
คน และกรรมการประจ าหน่วยจ านวน 9 คน เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัอีก 2 คน รวมทั้งมี
อาสาสมคัรขององคก์รเอกชน และตวัแทนพรรคการเมืองไม่เกินพรรคละ 1 คนเป็นสกัขีพยาน65 
 3.1.4.2  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 99 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 100 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  
 3.1.4.3  การแจง้เหตุที่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัก าหนดให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไดจึ้งตอ้งแจง้เหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 28 ทา้ย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 หรือท า
เป็นหนงัสือระบุช่ือ หมายเลขบตัรประชาชน และที่อยูต่ามทะเบียนบา้น พร้อมทั้งแจง้เหตุที่ท  าให้ไม่

                                                             
64 ฐานขอ้มลูการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้.  (2554).  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551.  

สืบคน้เม่ือ 7 มิถุนายน 2554,  จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/การเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภา_พ.ศ._2551 
65 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  เกร็ดเลือกตั้ง ส.ส..  สืบคน้เม่ือ 1 มิถุนายน 2554,  จาก 

http://www2.ect.go.th/about.php?Province=mp54&SiteMenuID=7634   
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อาจไปเลือกตั้งได ้ยืน่ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 
ภายในเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวนันับแต่วนัเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งและไม่แจง้เหตุที่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือแจง้เหตุที่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ แต่
เหตุนั้นมิใช่เหตุอนัสมควร ผูน้ั้นยอ่มเสียสิทธิยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวฒิุสภา เสียสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและเสียสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และเสียสิทธิ
สมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้น66   
 3.1.5  การจดัการเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดป้ระกาศใหก้ารเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้งมีขึ้นในวนัที่ 26 มิถุนายน 2554 ที่เลือกตั้ง
กลางในเขตเลือกตั้งมีจ  านวน 403 แห่ง67 
 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง  ได้แก่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งที่ได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้ง
และไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได้ และได้ยื่นค  าขอลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนวนั
เลือกตั้ง โดยยืน่ค  าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งยีสิ่บวนัก่อนวนัเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือ
นายทะเบียนท้องถ่ินที่ตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งตามแบบค าขอ ทก.1 หรือ ทก. 1/1 แล้วแต่กรณี การยื่นค  าขอ
ลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะยืน่ค  าขอดว้ยตนเองหรือท าหนังสือมอบหมายให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอ่ืน
ด าเนินการแทนก็ได ้โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและแสดงหลกัฐานวา่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในวนัเลือกตั้งไดเ้พราะเหตุใด พร้อมทั้งใหรั้บรองส าเนาเอกสารหลกัฐานดงักล่าว68  
 3.1.6  การจดัการเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการการ
เลือกตั้งไดป้ระกาศใหก้ารเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัมีขึ้นในวนัที่ 26 มิถุนายน 2554 มีจ  านวน
ผูล้งทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดัทั้งส้ิน 2,647,019 คน ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั
                                                             

66 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554.  เล่มเดิม.  
หนา้ 17. 

67 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  บญัชีรายช่ือสถานท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง.  
สืบคน้เม่ือ 27 กุมภาพนัธ์ 2555,  จาก 
http://www2.ect.go.th/download.php?Province=mp54&SiteMenuID=7647 

68 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554.  เล่มเดิม.  
หนา้ 50-51. 
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มีจ  านวน 154 แห่ง แต่ละแห่งแบ่งยอ่ยเป็นหลายคูหาตามความเหมาะสมกบัจ านวนผูล้งทะเบียนขอ
ใชสิ้ทธิ69 
 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั ไดแ้ก่  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่มีถ่ินที่อยู่ในจงัหวดั
อ่ืนนอกจากจงัหวดัที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นน้อยกว่าเกา้สิบวนันับ
ถึงวนัเลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืนนอกจงัหวดัที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
เกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง สามารถยืน่ค  าขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ทอ้งถ่ินที่ตนอยู ่เพือ่ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัที่ตนอยู ่หรือในเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบา้นติดต่อกนัคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั  
 การยืน่ค  าขอลงทะเบียนใช้ค  าขอแบบ ส.ส. 42 หรือท าเป็นหนังสือระบุช่ือตวั ช่ือสกุล 
เลขหมายประจ าตวัประชาชน เขตเลือกตั้ง และจงัหวดัที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นติดต่อกันคร้ัง
สุดทา้ยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรที่มีรูป
ถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้และมีเลขหมายประจ าตวัประชาชนพร้อมทั้งรับรองส าเนาเอกสาร ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งจะยืน่ค  าขอดว้ยตนเอง หรือทางไปรษณียห์รือท าหนังสือมอบหมายให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
อ่ืนด าเนินการแทนก็ได้ กรณีผูมี้สิทธิเลือกตั้งประสงคย์ืน่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
จงัหวดัเป็นกลุ่ม ก็สามารถท าไดโ้ดยใชแ้บบ ส.ส. 42/ก70 
 การยื่นค  าขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดัตอ้งกระท าก่อนวนัเลือกตั้งอยา่งน้อย
สามสิบวนั และเม่ือไดย้ืน่ค  าขอแลว้จะหมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
จนกวา่จะไดย้ืน่ค  าขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินที่ตน
อยู่ เวน้แต่เป็นการขอลงทะเบียนเน่ืองจากมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนั
เลือกตั้ง และต่อมาภายหลงัไดเ้ป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ือในทะเบียนบา้นในเขต
เลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั ใหถื้อวา่เป็นการเพกิถอนการลงทะเบียนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
จงัหวดัที่ไดก้ระท าไว้71  
 3.1.7  การจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 
 การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภานอกราชอาณาจกัรเม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2551 จ  านวนที่เลือกตั้ง
นอกราชอาณาจกัร 90 แห่ง มีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 43,373 คน เฉล่ียผูใ้ช้สิทธิ
                                                             

69 ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.  (2554).  จ  านวนผูล้งทะเบียนขอใช้
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั.  สืบคน้เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก 
www.khonthai.com/Election/outvote/acc/IndexAccount.php 

70 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554.  เล่มเดิม.  
หนา้ 53. 

71 แหล่งเดิม.  หนา้ 54.   
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เลือกตั้ง 481 คน ต่อหน่ึงที่เลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 
2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรมีขึ้นในวนัที่ 12 - 26 
มิถุนายน 2554 จ  านวนผูล้งทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 146,662 คน จ านวนที่
เลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 91 แห่ง เฉล่ียผูล้งทะเบียน 1,611 คน ต่อหน่ึงที่เลือกตั้ง72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2550).  สรุปขอ้มลูสถิติการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส.ว. 2550.  สืบคน้

เม่ือ 6 มิถุนายน 2554,  จาก www.ect.go.th/thai/downlond51/sn50_report.pdf 
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ตารางที่ 3.3  การลงทะเบียนเพือ่เลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภานอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 
 
ล าดับที ่ ประเทศ สถานฑูต/สถานกงสุล จ านวนผู้มี

สิทธิเลอืกต้ัง 
จ านวนผู้ใช้
สิทธิเลอืกต้ัง 

1 กรีซ 
มอลตา 

1) กรุงเอเธนส์ 
    เขตอาณากรีซ 

138 
40 

105 
- 

2 กมัพชูา 2) กรุงพนมเปญ 689 156 
3 กาตาร์ 3) กรุงโดฮา 2,740 520 
4 เกาหลีใต ้ 4) กรุงโซล 1,529 322 
5 คูเวต 5) คูเวต 3,299 1,344 
6 เคนยา 6) กรุงไนโรบี 78 65 
7 แคนาดา 7) กรุงออตตาวา 

8) นครแวนคูเวอร์ 
431 
455 

201 
178 

8 จอร์แดน 9) กรุงอมัมาน 140 75 
9 จีน 10) กรุงปักก่ิง 

11) นครกวางโจว 
12) นครคุนหมิง 
13) นครเซ่ียงไฮ ้
14) นครซีอาน 
15) นครเฉิงตู 
16) นครหนานหนิง 
17) เมืองเซ่ียเหมิน 
18) เมืองฮ่องกง 

587 
244 
247 
358 
11 
84 
111 
191 

4,197 

112 
36 
56 
122 
8 
24 
67 
28 

1,672 
10 ชิลี 19) กรุงซนัติอาโก 27 8 
11 เช็ก 20) กรุงปราก 256 201 

12 ซาอุดีอาระเบีย 21) เมืองเจดดาห ์
22) กรุงริยาด 

3950 
823 

588 
382 

13 เซเนกลั 23) กรุงดาการ์ 19 14 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ประเทศ สถานฑูต/สถานกงสุล จ านวนผู้มี

สิทธิเลอืกต้ัง 
จ านวนผู้ใช้
สิทธิเลอืกต้ัง 

14 ญี่ปุ่ น 24) กรุงโตเกียว 
25) นครโอซากา 

2,067 
638 

1,241 
280 

15 เดนมาร์ก 26) กรุงโคเปนเฮเกน 489 337 
16 ตุรกี 27) กรุงองัการา 239 123 
17 สาธารณรัฐประชาธิป- 

ไตยติมอร์ตะวนัออก 
28) กรุงดิลี 88 53 

18 ไตห้วนั 
 

29) ส านักงานการคา้และ
เศรษฐกิจไทย ไทเป 

3,966 2,044 

19 นอร์เวย ์ 30) กรุงออสโล 359 225 
20 นิวซีแลนด ์ 31) กรุงเวลลิงตนั 492 167 
21 เนเธอร์แลนด ์ 32) กรุงเฮก 519 386 
22 เนปาล 33) กรุงกาฐมาณฑุ 30 24 
23 ไนจีเรีย 34) กรุงอาบูจา 51 30 
24 บราซิล 35) กรุงบราซิเลีย 21 9 
25 บรูไน 36) บนัดาร์เสรีเบกาวนั 2,449 655 
26 บาห์เรน 37) กรุงมานามา 958 172 
27 บงัคลาเทศ 38) กรุงธากา 123 71 
28 เบลเยยีม 39) กรุงบรัสเซลส์ 807 277 
29 

 
ปากีสถาน 
 

40) กรุงอิสลามาบดั 
41) เมืองการาจี 

190 
130 

122 
88 

30 เปรู 42) กรุงลิมา 8 7 
31 โปรตุเกส 43) กรุงลิสบอน 109 92 
32 โปแลนด ์ 44) กรุงวอร์ซอ 88 72 
33 ฝร่ังเศส 45) กรุงปารีส 1,672 967 
34 พม่า 46) กรุงยา่งกุง้ 197 109 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 
ล าดับที ่ ประเทศ สถานฑูต/สถานกงสุล จ านวนผู้มี

สิทธิเลอืกต้ัง 
จ านวนผู้ใช้
สิทธิเลอืกต้ัง 

35 
 

ฟิลิปปินส์ 
ปาเลา 

47) กรุงมะนิลา 
       เขตอาณาฟิลิปปินส์ 

157 
1 

121 
- 

36 ฟินแลนด ์ 48) กรุงเฮลซิงกิ 368 211 
37 มาดากสัการ์ 49) กรุงอนัตานานาริโว 108 59 
38 

 
 

มาเลเซีย 50) กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
51) เมืองโกตาบารู 
52) เมืองปีนงั 

2,167 
220 
477 

926 
155 
171 

39 เม็กซิโก 53) กรุงเม็กซิโก 33 28 

40 โมร็อกโก 54) กรุงราบตั 139 116 
41 

 
เยอรมนั 55) กรุงเบอร์ลิน 

56) นครแฟรงกเ์ฟิร์ต 
2,348 
4,408 

1,487 
3,581 

42 
 

รัสเซีย 
คาซคัสถาน 

57) กรุงมอสโก 
      เขตอาณารัสเซีย 

411 
179 

428 
- 

43 โรมาเนีย 58) กรุงบูคาเรสต ์ 25 13 
44 

 
ลาว 59) กรุงเวยีงจนัทน์ 

60) สะหวนันะเขต 
1,499 
777 

713 
362 

45 
 

เวยีดนาม 61) กรุงฮานอย 
62) นครโฮจิมินห์ 

150 
347 

96 
89 

46 ศรีลงักา 63) กรุงโคลมัโบ 144 47 
47 สเปน 64) กรุงมาดริด 198 153 
48 สวติเซอร์แลนด ์ 65) กรุงเบิร์น 802 575 
49 สวเีดน 66) กรุงสตอกโฮลม์ 1,260 856 
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ตารางที่ 3.3  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่
 

ประเทศ 
 

สถานฑูต/สถานกงสุล 
 

จ านวนผู้มี
สิทธิเลอืกต้ัง 

จ านวนผู้ใช้
สิทธิเลอืกต้ัง 

50 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา 67) กรุงวอชิงตนั 
68) นครชิคาโก 
69) นครนิวยอร์ก 
70) นครลอสแอนเจลิส 

1,439 
1,261 
779 

4,744 

965 
727 
380 

3,143 
51 

 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 71) กรุงอาบูดาบี 

72) เมืองดูไบ 
1,884 
2,939 

1,327 
1,034 

52 สิงคโปร์ 73) สิงคโปร์ 7,542 3,136 
53 

 
ออสเตรเลีย 74) กรุงแคนเบอร์รา 

75) นครซิดนีย ์
1,038 
1,909 

543 
463 

54 ออสเตรีย 76) กรุงเวยีนนา 1,281 908 
55 องักฤษ 77) กรุงลอนดอน 2,296 1,584 
56 แอฟริกาใต ้ 78) กรุงพริทอเรีย 442 233 
57 อาร์เจนตินา 79) กรุงบูเอโนสไอเรส 25 15 
58 อิตาลี 80) กรุงโรม 1,126 770 
59 

 
 
 

อินเดีย 
 
 
 

81) กรุงนิวเดลี 
82) เมืองกลักตัตา 
83) เมืองมุมไบ 
84) เมืองเจนไจ 

621 
160 
176 
188 

552 
116 
103 
113 

60 อินโดนีเซีย 85) กรุงจาการ์ตา 330 219 

61 อิสราเอล 86) กรุงเทลอาวฟี 5,238 1,898 

62 อิหร่าน 87) กรุงเตหะราน 144 69 

63 อียปิต ์ 88) กรุงไคโร 1,179 420 
64 โอมาน 89) กรุงมสักตั 764 522 

65 ฮงัการี 90) กรุงบูดาเปสต ์ 148 111 

รวม 65 ประเทศ 90 สถานฑูต/สถานกงสุล 90,205 43,373 
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ตารางที่ 3.4  การลงทะเบียนเพือ่เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2554 
 

ล าดับที ่ ประเทศ สถานฑูต/สถานกงสุล จ านวนผู้ลงทะเบียน 
1 กรีซ 1) กรุงเอเธนส์ 299 
2 กมัพชูา 2) กรุงพนมเปญ 1,001 
3 กาตาร์ 3) กรุงโดฮา 4,356 
4 เกาหลีใต ้ 4) กรุงโซล 3,376 
5 คูเวต 5) คูเวต 3,403 
6 เคนยา 6) กรุงไนโรบี 168 
7 แคนาดา 7) กรุงออตตาวา 

8) นครแวนคูเวอร์ 
780 
672 

8 จอร์แดน 9) กรุงอมัมาน 257 
9 จีน 10) กรุงปักก่ิง 

11) นครกวางโจว 
12) นครคุนหมิง 
13) นครเซ่ียงไฮ ้
14) นครซีอาน 
15) นครเฉิงตู 
16) นครหนานหนิง 
17) เมืองเซ่ียเหมิน 
18) เมืองฮ่องกง 

1,062 
515 
426 
731 
28 
424 
304 
454 

5,347 
10 ชิลี 19) กรุงซนัติอาโก 43 
11 เช็ก 20) กรุงปราก 409 
12 ซาอุดีอาระเบีย 21) เมืองเจดดาห์ 4,784 

22) กรุงริยาด 955 
13 เซเนกลั 23) กรุงดาการ์ 40 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ ประเทศ สถานฑูต/สถานกงสุล จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

14 
 

ญี่ปุ่ น 24) กรุงโตเกียว 
25) นครโอซากา 

3,896 
929 

15 เดนมาร์ก 26) กรุงโคเปนเฮเกน 1,032 

16 ตุรกี 27) กรุงองัการา 321 
17 สาธารณรัฐประชาธิป- 

ไตยติมอร์ตะวนัออก 
28) กรุงดิลี 104 

 
18 ไตห้วนั 

 
29) ส านักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ไทเป 

8,885 

19 นอร์เวย ์ 30) กรุงออสโล 590 
20 นิวซีแลนด ์ 31) กรุงเวลลิงตนั 1,608 
21 เนเธอร์แลนด ์ 32) กรุงเฮก 886 
22 เนปาล 33) กรุงกาฐมาณฑุ 86 
23 ไนจีเรีย 34) กรุงอาบูจา 248 
24 บราซิล 35) กรุงบราซิเลีย 45 
25 บรูไน 36) บนัดาร์เสรีเบกาวนั 3,615 
26 บาห์เรน 37) กรุงมานามา 1,622 
27 บงัคลาเทศ 38) กรุงธากา 251 
28 เบลเยยีม 39) กรุงบรัสเซลส์ 1,023 
29 
 

ปากีสถาน 
 

40) กรุงอิสลามาบดั 
41) เมืองการาจี 

260 
148 

30 เปรู 42) กรุงลิมา 17 
31 โปรตุเกส 43) กรุงลิสบอน 642 
32 โปแลนด ์ 44) กรุงวอร์ซอ 214 
33 ฝร่ังเศส 45) กรุงปารีส 2,422 
34 พม่า 46) กรุงยา่งกุง้ 268 
35 ฟิลิปปินส์ 47) กรุงมะนิลา 256 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่
 

ประเทศ 
 

สถานฑูต/สถานกงสุล 
 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

36 ฟินแลนด ์ 48) กรุงเฮลซิงกิ 1,158 

37 มาดากสัการ์ 49) กรุงอนัตานานาริโว 1,369 

38 
 
 

มาเลเซีย 
 

50) กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
51) เมืองโกตาบารู 
52) เมืองปีนงั 

3,168 
512 
966 

39 เม็กซิโก 53) กรุงเม็กซิโก 43 
40 โมร็อกโก 54) กรุงราบตั 214 
41 
 

เยอรมนั 55) กรุงเบอร์ลิน 
56) นครแฟรงกเ์ฟิร์ต 

3,171 
5,375 

42 รัสเซีย 57) กรุงมอสโก 643 
43 โรมาเนีย 58) กรุงบูคาเรสต ์ 36 
44 
 

ลาว 
 

59) กรุงเวยีงจนัทน์ 
60) สะหวนันะเขต 

1,981 
792 

45 ลิเบีย 61) กรุงตริโปลี 1,163 
46 
 

เวยีดนาม 62) กรุงฮานอย 
63) นครโฮจิมินห์ 

247 
555 

47 ศรีลงักา 64) กรุงโคลมัโบ 211 

48 สเปน 65) กรุงมาดริด 297 
49 สวติเซอร์แลนด ์ 66) กรุงเบิร์น 2,183 
50 สวเีดน 67) กรุงสตอกโฮลม์ 1,759 

51 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา 68) กรุงวอชิงตนั 
69) นครชิคาโก 
70) นครนิวยอร์ก 
71) นครลอสแอนเจลิส 

3,146 
1,963 
1,662 
8,324 
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ตารางที่ 3.4  (ต่อ) 
 

ล าดับที ่
 

ประเทศ 
 

สถานฑูต/สถานกงสุล 
 

จ านวนผู้
ลงทะเบียน 

52 
 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 72) กรุงอาบูดาบี 
73) เมืองดูไบ 

3,695 
3,169 

53 สิงคโปร์ 74) สิงคโปร์ 10,453 

54 
 

ออสเตรเลีย 
 

75) กรุงแคนเบอร์รา 
76) นครซิดนีย ์

2,378 
3,720 

55 ออสเตรีย 77) กรุงเวยีนนา 1,773 
56 องักฤษ 78) กรุงลอนดอน 4,800 
57 แอฟริกาใต ้ 79) กรุงพริทอเรีย 1,064 
58 อาร์เจนตินา 80) กรุงบูเอโนสไอเรส 37 
59 อิตาลี 81) กรุงโรม 1,420 
60 

 
 
 

อินเดีย 
 
 
 

82) กรุงนิวเดลี 
83) เมืองกลักตัตา 
84) เมืองมุมไบ 
85) เมืองเจนไจ 

725 
653 
235 
224 

61 อินโดนีเซีย 86) กรุงจาการ์ตา 591 
62 อิสราเอล 87) กรุงเทลอาวฟี 7,663 
63 อิหร่าน 88) กรุงเตหะราน 516 
64 อียปิต ์ 89) กรุงไคโร 2,445 
65 โอมาน 90) กรุงมสักตั 726 
66 ฮงัการี 91) กรุงบูดาเปสต ์ 235 

รวม 66 ประเทศ 91 สถานฑูต/สถานกงสุล 146,662 
 
ที่มา:  จ  านวนผูข้อใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
 กระทรวงมหาดไทย   
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 3.1.8  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั 
 แมใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว คือพระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชัว่คราว พุทธศกัราช 2475 ไม่ไดบ้ญัญติัให้ผูต้อ้งขงัเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และ
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบญัญติัชดัเจนให้จ  ากดัหรือตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั แต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปัจจุบนั บญัญติัใหผู้ต้อ้งขงัเป็นบุคคลตอ้งห้ามไม่ให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
เน่ืองจากมีความกังวลว่าการควบคุมผูต้ ้องขังออกไปเลือกตั้ งที่หน่วยเลือกตั้ งปกติ จะต้องใช้
เจา้หน้าที่จ  านวนมาก รัฐไม่อาจจดัหาเจา้หน้าที่ไดเ้พียงพอกับจ านวนผูต้อ้งขงั อีกทั้งผูต้อ้งขงัที่ถูก
ควบคุมในเรือนจ าแห่งหน่ึงอาจมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบา้นในหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกลจาก
เรือนจ า และหากจะจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้ลือกตั้งในเรือนจ าอาจมีการแทรกแซงจากเจา้หน้าที่ราชทณัฑ์
หรือผูต้อ้งขงัที่มีอิทธิพล ท าใหก้ารเลือกตั้งไม่เป็นไปอยา่งเสรีและเป็นความลบั ความกงัวลดงักล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ดงัที่ปรากฏในพระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในระหว่างเวลาที่ใช้บทบญัญติัฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 
2475 และมีการบญัญตัิหา้มไวใ้นรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ประเทศไทยจึงยงัไม่
เคยด าเนินการจดัการเลือกตั้งใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 
  3.1.9  การร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
  ในประเทศไทย ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลที่เคยร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไดแ้ก่ นายจตุพร พรหมพนัธุ ์ซ่ึงถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ในระหว่าง
การพจิารณาคดีของศาลชั้นตน้ การร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดก้ระท าโดยการยืน่ค  าร้องขอให้
ปล่อยชัว่คราว  
  3.1.9.1  ขอ้เทจ็จริงที่เก่ียวขอ้ง 
  นายจตุพร พรหมพนัธุ ์เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย และเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบสัดส่วน (แบบบญัชีรายช่ือ) สังกดัพรรคเพื่อไทย จากการเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัที่ 23 ธนัวาคม 
2550  
  เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2553 พนักงานอยัการไดย้ืน่ฟ้องที่ศาลอาญา คดีหมายเลขด าที่  อ. 
2542/2553 ระหว่าง พนักงานอยัการ ส านักงานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ส านักงานอยัการสูงสุด 
โจทก ์นายวรีะ มุสิกพงศท์ี่ 1 กบัพวก รวม 19 คน จ าเลย มีนายจตุพร พรหมพนัธุ ์เป็นจ าเลย ที่ 2 ฐาน
ความผดิร่วมกนัก่อการร้าย ร่วมกนัท าให้ปรากฏแก่ประชาชนดว้ยวาจาฯ มัว่สุมกนัตั้งแต่สิบคนขึ้น
ไปใช้ก าลังประทุษร้ายฯ ให้เกิดความวุ่นวายขึ้ นในบา้นเมืองโดยผูก้ระท าคนใดคนหน่ึงมีอาวุธ 
ร่วมกันชุมนุมหรือมัว่สุมฝ่าฝืนขอ้ก าหนดที่ออกตามบทบญัญติัแห่งพระราชก าหนดการบริหาร
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ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 254873 นายจตุพร พรพมพนัธุ์ ได้รับเอกสิทธ์ิคุ ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญที่จะไม่ตอ้งถูกจบักุม คุมขงั ในระหว่างสมยัประชุม จึงได้รับการปล่อยชัว่คราวโดยมี
ประกนัในระหวา่งการพจิารณาคดี  
  เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2554 มีพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 และให้
มีการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 นายจตุพร พรหมพนัธุ ์จึงพน้จากสมาชิกภาพการเป็น
สภาผูแ้ทนราษฎร ต่อมาเม่ือวนัที่ 12 พฤษภาคม 2554 อยัการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ยืน่ค  าร้องขอให้ศาลไต่
สวนขอ้เท็จจริงเพื่อพิจารณาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการอนุญาตปล่อยชัว่คราว เน่ืองจากเม่ือวนัที่ 10 
เมษายน 2554 นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ไดข้ึ้นเวทีปราศยัในการจดัชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ศาลพเิคราะห์แลว้เห็นวา่พฤติการณ์การกระท าตลอดจนค าพูดของ
นายจตุพร พรหมพนัธุ์ จ  าเลยที่ 2 มีลักษณะส่อไปในทางอาจจะท าให้ประชาชนทัว่ไปสับสันใน
ขอ้เท็จจริงจนถึงขั้นก่อความวุ่นวายขึ้นในบา้นเมือง ซ่ึงนับว่าเป็นการก่อเหตุอันตรายและเป็นภยั
ร้ายแรงต่อความมัน่คงของรัฐภายในราชอาณาจกัร เป็นเหตุที่ศาลจะเพิกถอนสัญญาประกัน จึงมี
ค  าสั่งถอนสัญญาประกัน และออกหมายขงัระหว่างพิจารณานายจตุพร พรหมพนัธุ์ ไวท้ี่เรือนจ า
พเิศษกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัที่ 12 พฤษภาคม 2554 เป็นตน้มา74    
  วันที่  19 พฤษภาคม 2554 พรรคเพื่อไทยได้ยื่นบัญชีรายช่ือผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ ต่อกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีนายจตุพร พรหมพนัธุ ์
เป็นผูส้มัครล าดับที่ 8 ต่อมาวนัที่ 2 มิถุนายน 2554 กรรมการการเลือกตั้งประกาศรายช่ือพรรค
การเมืองที่ยืน่บญัชีรายช่ือสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ โดยมีพรรค
เพือ่ไทยไดห้มายเลขประจ าพรรคการเมืองหมายเลข 1 พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
แบบบญัชีรายช่ือของพรรคเพือ่ไทย จ านวน 125 คน มีนายจตุพร พรหมพนัธุ ์เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
แบบบญัชีรายช่ือ75  
  วนัที่ 28 มิถุนายน 2554 นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ยื่นค  าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อศาล
อาญา อา้งเหตุวา่เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งและมีหนา้ที่ตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ขออนุญาตประกนัตวัหน่ึง
วนั คือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา เพื่อไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ณ หน่วย
                                                             

73 ค าวินิจฉยัท่ี 13/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ เร่ืองพิจารณาท่ี 10/2555 ระหว่าง ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูร้้อง นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ผูถู้กร้อง 

74 กรุงเทพธุรกิจ.  ‘นิสิต-จตุพร’ นอนคุก ศาลสั่งถอนประกนัตวั.  สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2555,  จาก 
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20110512/390551/ศาลส่ังถอนประกนั-จตุพร-
นิสิต-2-แกนน านปช..html  

75 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง รายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายช่ือ ประกาศ ณ วนัท่ี 2 มิถุนายน 2554 
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เลือกตั้งที่ 28 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก (ซอยลาดพร้าว 96 ฝ่ังซ้าย แขวงพลบัพลา เขตวงั
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร) โดยวางเงินสดสองลา้นบาทเป็นประกนั พร้อมทั้งอา้งความเห็นของ
นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ว่าหากผูส้มัครรับเลือกตั้งไม่ได้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มี
ความเป็นไปไดว้า่กรรมการการเลือกตั้งจะไม่ประกาศรับรองให้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งขออนุญาตออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เม่ือไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเสร็จแลว้จะกลบัมามอบ
ตวัต่อศาลหรือต่อเจา้หน้าที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ภายในเวลา 15 นาฬิกา ของวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2554 ศาลได้มีค  าสั่งในวนัที่ 28 มิถุนายน 2554 ว่า “พิเคราะห์แล้ว ศาลอาญาและศาล
อุทธรณ์เคยสัง่ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวโดยระบุเหตุผลไวช้ดัแจง้แลว้ และกรณีตามค าร้องก็เป็น
เพยีงความเห็น จึงยงัไม่เป็นเหตุเปล่ียนแปลงค าสัง่เดิม จึงไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ยกค าร้อง แจง้
ค  าสัง่ไม่ใหป้ล่อยชัว่คราวใหจ้  าเลยที่ 2 และผูย้ืน่ค  าร้องทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว”76 
  เม่ือถึงวนัเลือกตั้ งวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ไม่ได้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยได้ท  าหนังสือแจง้เหตุที่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และผูอ้  านวยการเขตวงัทองหลาง
พจิารณาวา่ เป็นเหตุอนัสมควร 
  ต่อมาวนัที่ 1 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้
นายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือ ของพรรคเพื่อไทย77 ท  าให้
นายจตุพร พรหมพนัธุ ์ไดรั้บเอกสิทธ์ิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ  
  วนัที่ 2 สิงหาคม 2554 ศาลอาญาอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวนายจตุพร พรหมพนัธุ์ ตามค า
ร้องขอปล่อยชัว่คราว โดยมีประกันหกแสนบาท ศาลพิจารณาค าร้องแลว้เห็นว่าพฤติการณ์มีเหตุ
เปล่ียนแปลงค าสัง่เดิม จึงอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวระหวา่งพจิารณาคดี พร้อมทั้งระบุเง่ือนไข ห้ามมิ
ใหก้ระท าการใดๆ อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกระทบต่อความสงบเรียบร้อย78 
  3.1.9.2  การพจิารณาและไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
  ภายหลงัการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งไดรั้บหนังสือ
จากนายตุลย ์สิทธิสมวงศ์ ผูป้ระสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน เร่ืองคดัคา้นการ
รับรองนายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ระบุว่า “...นายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็น
                                                             

76 ค าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราวจ าเลยท่ี 2 คดีของศาลอาญา หมายเลขด าท่ี อ. 2542/2553 ระหว่าง พนกังาน
อยัการ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 ส านกังานอยัการสูงสุด โจทก ์นายวีระ มุสิกพงศท่ี์ 1 กบัพวก รวม 19 
คน จ าเลย ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 

77 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ 
(คร้ังท่ี 5) ประกาศ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 

78 คมชดัลึกออนไลน.์  มติ 4 ต่อ 1 กกต.รับรองตู่เป็นส.ส.แลว้.  สืบคน้เม่ือ 28 มิถุนายน 2555,  จาก 
http://www.komchadluek.net/detail/20110801/104578/มติ4ต่อ1กกต.รับรองตู่เป็นส.ส.แล้ว.html 
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บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ งในวันเลือกตั้ ง ตามมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 และเป็นผลให้นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ขาดจากสมาชิกภาพของ
พรรคเพื่อไทยโดยทนัที ตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 ทนัทีในวนัที่เกิดเหตุ (คือในวนัเลือกตั้ง ไม่ใช่วนัที่ถูกคุมขงั) ซ่ึงในกรณีน้ีจะ
แตกต่างจากบุคคลทัว่ไปที่ไม่ไดไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งดว้ยสาเหตุอ่ืน ก็เพียงแต่ท  าให้เสียสิทธิในการ
เลือกตั้งคร้ังต่อไป โดยไม่ขาดจากสมาชิกพรรคการเมืองหากก าลงัเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหน่ึงอยู ่
แต่ในกรณีของนายจตุพร พรหมพนัธุ์ นั้น การเสียสิทธิการเลือกตั้งและขาดจากสมาชิกภาพของ
พรรคเพือ่ไทย เน่ืองจากเขา้ข่ายมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ประกอบมาตรา 20 ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
มิไดเ้สียสิทธิเพราะการไม่ไดไ้ปใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเช่นบุคคลทัว่ไปดงักล่าว... เครือข่าย
พลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินจึงมีความเห็นว่า นายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นผูท้ี่ขาดจากสมาชิกภาพ
ของพรรคเพื่อไทยในวนัเลือกตั้ ง อันเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศช่ือเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แมว้า่ความเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือล าดบัที่ 8 ของนายจตุ
พร พรหมพนัธุ ์จะอยูใ่นข่ายที่ไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนของพรรคเพื่อไทยก็ตาม จึงขอเรียน
เสนอใหท้างกกต.ประกาศวา่นายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นผูข้าดคุณสมบติัที่จะเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร...”79   
  กรรมการการเลือกตั้งไดพ้จิารณาแลว้ กรรมการการเลือกตั้งเสียงขา้งน้อย 1 เสียง เห็นว่า 
“ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 106 ระบุถึงสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรส้ินสุดลง เม่ือมีเหตุตาม (1) ถึง (11) โดยมาตรา 106 (4) และ (5) ระบุการขาดคุณสมบตัิของผู ้
ที่จะสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 101 และระบุลกัษณะตอ้งห้ามของ
บุคคลที่มิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 102 ซ่ึงมาตรา 102 (3) 
ก็ไดร้ะบุบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไวต้ามมาตรา 
100 (1) (2) หรือ (4) โดยยกเวน้คุณสมบตัิตามมาตรา 100 (3) ดงันั้น เม่ือพิจารณาตามมาตรา 106 (5) 
ประกอบมาตรา 102 (3) และมาตรา 100 (3) แล้ว เห็นได้ชดัว่า บุคคลที่ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของ
ศาล นอกจากจะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแล้วก็ยงัไม่ขาดสมาชิกภาพ
ของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ภายหลงัจากการประกาศผลให้ผูน้ั้นเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแล้ว การที่มาตรา 106 เป็นบทบัญญติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ระบุชัดถึงเหตุแห่งการ
ส้ินสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไวอ้ยา่งชดัเจนว่ามีกรณีการส้ินสุดสมาชิกภาพ

                                                             
79 หนงัสือ เร่ือง คดัคา้นการรับรองนายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ของนายตุลย ์

สิทธิสมวงศ ์ถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2554 
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ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไวเ้พยีง 11 ขอ้ เท่านั้น การจะน ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 8 มาตรา 19 และมาตรา 20 มาใชก้บักรณีการส้ินสุดของการเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองอนัเป็นเหตุโยงไปถึงมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
จึงไม่อาจกระท าได ้เพราะมาตรา 101 (3) ดงักล่าวเป็นคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น ว่าจะตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกนันับวนัเลือกตั้ง แมใ้นวนัเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวถูกขงัโดย
หมายของศาล ก็หาท าใหบุ้คคลนั้นขาดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามมาตรา 
106 แต่อย่างใดไม่ เน่ืองจากเป็นข้อยกเวน้ ตามมาตรา 102 (3) ประกอบมาตรา 100 (3) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา 101 ที่ระบุคุณสมบตัิของผูมี้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ก็มิได้ให้น าบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 19 และมาตรา 8 ว่าด้วย
คุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาใชบ้งัคบักบัคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ตามมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแต่อยา่งใด โดยมาตรา 101 (6) ดงักล่าวกลบั
ระบุเฉพาะ “ให้น าคุณสมบติัตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา” มาใชบ้งัคบัเท่านั้น อีกทั้งนายจารุ
พงศ ์เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพือ่ไทยไดมี้หนงัสือที่ พท.0467/2554 ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2554 
ยนืยนัว่า นายจตุพรมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย อนัมีผลท าให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายจตุพร ไม่ส้ินสุดลงตามมาตรา 106 (7) ดงันั้น เม่ือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยมีบทบญัญติัว่าดว้ยหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัและคุณลกัษณะตอ้งห้ามของการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 101 และมาตรา 102 ทั้งยงัมีบทบัญญติัว่าด้วยเหตุแห่งการ
ส้ินสุดลงของสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามมาตรา 106 ไวอ้ยา่งชดัเจนเช่นน้ีแลว้ 
การน าบทบัญญัติการส้ินสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 19 และมาตรา 8 
มาขยายความหรือตีความประกอบการใชม้าตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงไม่
อาจกระท าได ้เน่ืองจากมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ระบุไวว้า่ “รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแยง้ต่อ
รัฐธรรมนูญน้ี บทบญัญติันั้นเป็นอนัใชบ้งัคบัมิได”้ จากเหตุผลดงักล่าว จึงมีมติว่าสมาชิกภาพของ
การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของนายจตุพร พรหมพนัธุ์ ไม่ส้ินสุดลงตาม
มาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย” 
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  กรรมการการเลือกตั้งเสียงขา้งมาก 4 เสียง เห็นวา่ “เม่ือนายจตุพร ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาล นายจตุพรจึงเป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในวนัดงักล่าวตามมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงเป็นลกัษณะเดียวกับ
การห้ามบุคคลเขา้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เม่ือลกัษณะดงักล่าวเกิดขึ้นแก่
นายจตุพรในขณะที่นายจตุพรเป็นสมาชิกพรรคเพือ่ไทยอยู ่ยอ่มมีผลท าให้การเป็นสมาชิกพรรคเพื่อ
ไทยของนายจตุพรตอ้งส้ินสุดลงตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 ดงันั้นนายจตุพรจึงมิไดเ้ป็นสมาชิกพรรคเพื่อ
ไทยตั้งแต่วนัดงักล่าวเป็นตน้มา และไม่ปรากฏวา่นายจตุพรไดมี้การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อ
ไทยใหม่แต่อยา่งใด อีกทั้งเม่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2551 ขอ้ 10 (4) ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2553 ก็ไดก้  าหนดว่าบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ เป็นผูท้ี่ตอ้งหา้มมิใหส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกพรรคเพือ่ไทยดว้ย และการที่นายจตุพรไดท้  า
หนังสือแจง้เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ งในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 และผูอ้  านวยการเขตวงั
ทองหลางพจิารณาว่าเป็นเหตุอนัสมควรนั้น เม่ือนายจตุพรเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ นายจตุพรจึงไม่มีหนา้ที่ตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2550 และมาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแต่อยา่งใด การแจง้เหตุดงักล่าว
ของนายจตุพรจึงมิใช่เป็นการแจง้เหตุของผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดต้ามมาตรา 
24 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 การแจง้เหตุดงักล่าวจึงไม่มีผลต่อการส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิกพรรคการ เมืองของนายจตุพรแต่อย่างใด กรณี จึงมีผลให้สมาชิกภาพการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายจตุพรตอ้งส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
106 (4) ประกอบมาตรา 101 (3) เน่ืองจากขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวนัเลือกตั้ง โดย
กรรมการการเลือกตั้ง 1 ใน 4 เสียง มีขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงที่ควรส่งศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้
พิจารณาว่า กรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 106 ซ่ึงได้บญัญติัเกี่ยวกบัการส้ินสุด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไวเ้ป็นการเฉพาะแล้ว จะน าพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 19 และมาตรา 8 มาใช้
บังคับได้หรือไม่เพียงใด คณะกรรมการการเลือกตั้ งจึงมีค  าสั่งให้ส่งเร่ืองไปยงัประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร เพือ่ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรส่งเร่ืองไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเพือ่วนิิจฉยั80   

                                                             
80 ค าวินิจฉยัสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ี 476/1/2554 เร่ือง สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
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  ประธานกรรมการการเลือกตั้งได้อาศยัอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 91 มาตรา 236 (5) และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณ
กรรมการการเลือกตั้ ง พ.ศ. 2550 มาตรา 8 และมาตรา 10 (10) และ (11) ส่งค  าวินิจฉัยสั่งการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 476/1/2554 ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2554 และส านวนการไต่สวนไปยงั
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจึงได้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายจตุพร พรหมพนัธุ์ ส้ินสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 106 (4) ประกอบมาตรา 101 (3) 
เน่ืองจากขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวนัเลือกตั้งหรือไม่81  
  3.1.9.3  กฎหมายที่ใชพ้จิารณาสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร                 
   1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 
 มาตรา 39 บุคคลไม่ตอ้งรับโทษอาญา เวน้แต่ไดก้ระท าการอนักฎหมายที่ใชอ้ยูใ่นเวลาที่
กระท านั้นบญัญติัเป็นความผิดและก าหนดโทษไว ้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก  าหนดไวใ้นกฎหมายที่ใชอ้ยูใ่นเวลาที่กระท าความผดิมิได ้
 ในคดีอาญา ตอ้งสนันิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผดิ 
 ก่อนมีค  าพพิากษาอนัถึงที่สุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผดิ จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้น
เสมือนเป็นผูก้ระท าความผดิมิได้82 
 มาตรา 91 วรรคสาม ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาคนใดคนหน่ึงมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึง ให้ส่งเร่ือง
ไปยงัประธานแห่งสภาที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิก และใหป้ระธานแห่งสภานั้นส่งเร่ืองไปยงัศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่วนิิจฉยัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง83 
 มาตรา 100 บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 
 (1) เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
 (2) อยูใ่นระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (3) ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
                                                                                                                                                                                

ราษฎร ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
81 ค าร้องให้พิจารณา เร่ือง สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย ของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูร้้อง ยืน่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธุ์ 2555 
82 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550.  (2550, 24 สิงหาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เล่มท่ี 

124, ตอนท่ี 47 ก.  หนา้ 10. 
83 แหล่งเดิม.  หนา้ 30.   
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 (4) วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 มาตรา 101 บุคคลผู ้มี คุณสมบัติดังต่อไปน้ี  เ ป็นผู ้มี สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
 (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
 (3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยบุ
สภาตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 
 (4) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลา 
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้ง 
 (ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง 
 (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา 
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปีการศึกษา 
 (ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 (5) ยกเลิก 
 (6) คุณสมบติัอ่ืนตามที่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 
 มาตรา 102 บุคคลผูมี้ลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 (1) ติดยาเสพติดใหโ้ทษ 
 (2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
 (3) เป็นบุคคลผูมี้ลักษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตาม
มาตรา 100 (1) (2) หรือ (4) 
 (4) ตอ้งค  าพพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
 (5) เคยตอ้งค าพพิากษาใหจ้  าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงห้าปีในวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ใน
ความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
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 (6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ หรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (7) เคยตอ้งค าพพิากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร ่ ารวย
ผดิปกติหรือมีทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้นผดิปกติ 
 (8) เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต  าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากขา้ราชการการเมือง 
 (9) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 (10) เป็นสมาชิกวฒิุสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงแลว้ยงัไม่
เกินสองปี 
 (11) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจา้หนา้ที่อ่ืนของรัฐ 
 (12) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิ 
มนุษยชนแห่งชาติ 
 (13) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 263 
 (14) เคยถูกวฒิุสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง84 
 มาตรา 106 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง เม่ือ 
 (4) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 101 
 (5) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 10285 
  2)  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
 มาตรา 8 ผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซ่ึงได้
สญัชาติไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มมิให้
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปอาจรวมกนัด าเนินการจดัตั้งพรรค
การเมืองได ้
 วรรคสอง ในการจดัตั้งพรรคการเมือง ให้ผูจ้ดัตั้งพรรคการเมืองจดัให้มีการประชุมเพื่อ
ก าหนดนโยบายพรรคการเมือง ก าหนดขอ้บงัคบัพรรคการเมือง และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง 
 วรรคสาม การประชุมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก  าหนดใน
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                                                             
84 แหล่งเดิม.  หนา้ 34-36. 
85 แหล่งเดิม.  หนา้ 36-37. 

DPU



 
   152 

 

 มาตรา 19 ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาผูมี้สัญชาติไทย มีคุณสมบติัและไม่
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง โดยยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองพร้อมเอกสารประกอบตามที่
นายทะเบียนก าหนดต่อพรรคการเมืองที่ผูน้ั้นประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก และให้ค  ารับรองว่า
ตนมิไดเ้ป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนอยูใ่นขณะเดียวกนั ตามสถานที่ที่พรรคการเมืองก าหนด 
และใหพ้รรคการเมืองส่งส าเนาใบสมคัรและเอกสารประกอบดงักล่าวใหน้ายทะเบียน 
 วรรคสอง ในกรณีที่พรรคการเมืองใดแอบอา้งวา่ผูใ้ดสมคัรเป็นสมาชิกโดยผูน้ั้นไม่รู้เห็น
หรือไม่สมคัรใจ ผูท้ี่ถูกแอบอา้งหรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากผูถู้กแอบอา้ง อาจแจง้ต่อนายทะเบียน
เพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจริงและพิจารณาลบช่ือของผูน้ั้นออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น 
โดยใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่เคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองดงักล่าวมาตั้งแต่ตน้ 
 วรรคสาม หวัหนา้พรรคการเมืองตอ้งจดัท าทะเบียนสมาชิกใหต้รงตามความเป็นจริงเก็บ
รักษาไว ้ณ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรคการเมือง และพร้อมที่จะให้นายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนาย
ทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได ้
 วรรคส่ี ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งจ านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงพร้อมด้วย
รายช่ืออาชีพและที่อยูข่องสมาชิกดงักล่าว ตามวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด ให้นายทะเบียนทราบ
ภายในวนัที่เจด็ของทุกสามเดือน และใหส้รุปยอดจ านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทั้งหมดในรอบ
ปีใหน้ายทะเบียนทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
 วรรคห้า ถ้าหัวหน้าพรรคการเมืองไม่แจง้นายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคส่ีให้
นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหห้วัหนา้พรรคการเมืองแจง้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
 วรรคหก ทะเบียนสมาชิกใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 วรรคเจด็ ใหส้ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจดัใหมี้ทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง
ของทุกพรรคการเมืองในระบบอิเล็กทรอนิกส์  และให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าทะเบียนดงักล่าวเป็น
ทะเบียนที่ถูกตอ้งและแทจ้ริงตามกฎหมาย เวน้แต่จะพสูิจน์ไดว้า่เป็นอยา่งอ่ืน 
 มาตรา 20 สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 19 
 (4) พรรคการเมืองมีมติให้ออกตามขอ้บงัคบัพรรคการเมืองเพราะกระท าผิดวินัยหรือ
จรรยาบรรณอยา่งร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอ่ืน 
 (5) พรรคการเมืองที่ผูน้ั้นเป็นสมาชิกส้ินสภาพความเป็นพรรคการเมือง เลิกหรือยบุไป 
 (6) เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกนัเกินกวา่หน่ึงพรรคการเมือง 

DPU



 
   153 

 

 (7) กระท าการอ่ืนตามที่ก  าหนดในขอ้บงัคบัพรรคการเมือง 
 วรรคสอง การลาออกจากสมาชิกตามวรรคหน่ึง (2) ให้ถือว่าสมบูรณ์เม่ือได้ยืน่ใบลา
ออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง 
 วรรคสาม การส้ินสุดสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง (4) ถา้สมาชิกผูน้ั้นด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรด้วย  มติของพรรคการเมืองต้อง เป็นมติของที่ประชุมร่วมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่สังกดัพรรคการเมืองนั้น และ
มติดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการบริหารพรรคการเมือง และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมืองทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลบัแต่ถา้สมาชิกผู ้
นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่พรรคการเมืองมีมติคดัคา้นว่ามติ
ดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติ
ดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะตามมาตรา 65 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับ
แต่วนัที่ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยั แต่ถา้ศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉยัวา่มติดงักล่าวมีลกัษณะตามมาตรา 65 
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผูน้ั้นอาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภ้ายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวนิิจฉยัหรือจะคงสมาชิกภาพของพรรคการเมืองนั้นต่อไปก็ได ้
 วรรคส่ี การอุทธรณ์ตามวรรคสามใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยวธีิพจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 วรรคห้า ให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งรายงานหรือเอกสารเก่ียวกับการมีมติตามวรรค
สามไปยงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและนายทะเบียนภายในเจด็วนันบัแต่วนัที่พรรคการเมืองมีมติ 
 วรรคหก การส้ินสุดสมาชิกภาพตามวรรคหน่ึง (5) ถา้สมาชิกผูน้ั้นด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ย และไม่อาจเขา้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนไดภ้ายในหกสิบวนั
นบัแต่วนัที่พรรคการเมืองยบุไป ใหส้มาชิกภาพของผูน้ั้นส้ินสุดลงนับแต่วนัถดัจากวนัที่ครบหกสิบ
วนันั้น86 
 3.1.9.4  คุณสมบติัผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในต่างประเทศ                 
  1)  สาธารณรัฐอินโดนีเซียใช้ระบบสภาเดียว คือสภาที่ปรึกษาประชาชนมี
สมาชิก 700 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 550 คน และสมาชิกสภาผูแ้ทนระดับ
ภูมิภาค 128 คน (ปัจจุบนัยงัขาดอีก 22 คน) 

                                                             
86 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550.  (2550, 7 ตุลาคม).  ราชกจิจา

นุเบกษา.  เล่มท่ี 124, ตอนท่ี 64 ก.  หนา้ 25, 31-33.  
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 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอินโดนีเซีย (Dewan Perwakilan Rakyak) มีจ  านวน 500 คน 
ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 462 คน และตัวแทนกองทัพ 38 คน ที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยไม่ตอ้งผา่นการเลือกตั้ง ด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี  
 คุณสมบตัิสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทุกระดบั ไดแ้ก่ ตอ้งเป็นพลเมืองอินโดนีเซีย มีอายุ
ไม่ต  ่ากวา่ 21 ปีบริบูรณ์ มีถ่ินพ  านกัอยูใ่นประเทศ พดูเขียนและอ่านภาษาอินโดนีเซียได ้จบการศึกษา
ชั้นมธัยมบริบูรณ์หรือมีความรู้เทียบเท่า ยอมรับหลกัปัญจศีล ไม่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์และ
หรือเก่ียวขอ้งองคก์รต่างๆ ของพรรคคอมมิวนิสต ์ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่
อยูใ่นระหวา่งถูกจ าคุก ไม่มีจิตฟ่ันเฟือนและหรือทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และไปลงทะเบียนเป็น
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งคร้ังที่ผา่นมา87 
  2)  รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นแบบสภาเดียว สมาชิกตามกฎหมายจ านวน 
99 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 87 คน (มีวาระ 5 ปี) มาจากการแต่งตั้งจ  านวน 9 คน และมาจาก
วธีิการอ่ืนๆ อีกจ านวน 3 คน  
 คุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง (Candidates’ Eligibilities) ไดแ้ก่ ตอ้งมีอายคุรบ 21 ปี 
ตอ้งมีความเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในช่วงที่มีการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้ง ตอ้งมีถ่ิน
พ  านักอยูใ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์มาเป็นระยะเวลารวมกนัไม่ต ่ากว่า 10 ปี ตอ้งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรวมทั้งจะตอ้งมีคุณสมบติัที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วม
การปฏิบติังานของรัฐสภา ตอ้งสามารถอ่านและเขียนภาษาใดภาษาหน่ึง ดงัต่อไปน้ี มาเลย ์แมนดา
ริน ทมิฬ องักฤษ ไดห้น่ึงภาษา 
 ผูส้มคัรที่ขาดคุณสมบติัในการสมคัรรับเลือกตั้ง (Candidates’ Ineligibilities) ไดแ้ก่ เป็น
บุคคลที่ยงัไม่พน้จากสถานภาพของการเป็นบุคคลลม้ละลาย ถูกปรับขั้นต ่า 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ 
ไม่สามารถยืน่รายการค่าใชจ่้ายส าหรับการเลือกตั้งไดใ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด เป็นผูถื้อ
หลักฐานการเข้าประเทศแบบชั่วคราว เป็นผูอ้พยพที่ไม่มีเอกสาร เป็นผูบ้ริหารและสมาชิก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผูว้กิลจริต หรือเป็นผูถู้กควบคุมหรือกกัขงัในเรือนจ า 
 ความคุม้กนัทางรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาเป็นผูท้ี่ไม่ตอ้งถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทั้งคดีแพ่ง
หรือคดีอาญา การถูกจบักุม กกัขงั หรือชดใชค้่าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการช้ีแจงแสดงเหตุผลในเร่ือง
ใดๆ ต่อรัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการโดยใชก้ารร้องทุกข ์ร่างกฎหมาย มติ ญตัติ หรืออีกหน่ึงอาจ
เป็นส่ิงที่สมาชิกรัฐสภาได้น ามากล่าวในรัฐสภาหรือในคณะกรรมาธิการ เอกสิทธ์ิน้ียงัสามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัผูใ้ดก็ตามที่ปฏิบติังานอยูภ่ายใตอ้  านาจหนา้ที่ของรัฐสภาหรือประธานรัฐสภา และอยู่

                                                             
87 ศนูยข์อ้มลูต่างประเทศวุฒิสภา.  (2555).  ระบบรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย.  สืบคน้เม่ือ 20 สิงหาคม 

2555,  จาก http://www.thai-senate.com/senate_inter/index-of-parliament/Infoes/indonesia0003.pdf 
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ภายในอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมายหรืออยูภ่ายใตห้นังสือรับรองที่ออกโดยอาศยัอ านาจของผูท้ี่กล่าว
มานั้น88 
  3)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ใชร้ะบบสภาคู่ วฒิุสภามีจ านวนสมาชิก 24 คน มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง มีวาระ 6 ปี โดยทุก 3 ปี จะมีการเลือกตั้งสมาชิกใหม่
จ านวนก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี สมาชิกแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 2 วาระ สภาผูแ้ทนราษฎรมี
จ านวนสมาชิก 280 คน สมาชิกจ านวน 228 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงในระบบแบ่งเขต เขตละ
หน่ึงคน สมาชิกจ านวน 52 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบบญัชีรายช่ือของพรรคการเมือง มีวาระ 3 
ปี และไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน 3 วาระ 
  คุณสมบติัสมาชิกวุฒิสภา ไดแ้ก่ มีสัญชาติฟิลิปปินส์โดยการเกิด อายไุม่ต  ่ากว่า 35 ปี
บริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง สามารถอ่านและเขียนหนังสือได ้เป็นผูมี้สิทธิในการลงคะแนนเสียง และ
จะต้องอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัเลือกตั้ ง และรัฐสภาไม่สามารถเพิ่มเติม
คุณสมบตัิของสมาชิกวฒิุสภาได ้
 คุณสมบติัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งเป็นประชาชนแห่งฟิลิปปินส์โดยการเกิดและมี
อายไุม่น้อยกว่า 25 ปี ในวนัที่มีการเลือกตั้ง อ่านออกและเขียนได ้และนอกจากสมาชิกตามระบบ
รายช่ือของพรรคการเมืองแลว้ ตอ้งเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตที่จะไดรั้บเลือกตั้งนั้น และอาศยัอยูใ่น
เขตนั้นเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จนถึงวนัเลือกตั้ง 
 สมาชิกวฒิุสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดรั้บเอกสิทธ์ิจากการถูกจบักุมไม่ว่ากรณี
ใดและจากการถูกลงโทษจ าคุกในทุกคดี ระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี และได้รับอิสระจากการคุมขงัใน
ระหวา่งที่มีประชุมสภา89 
   3.1.9.5  การช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาของผูถู้กร้อง    
 นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ผูถู้กร้อง ยืน่ค  าช้ีแจงแก้ขอ้กล่าวหา ลงวนัที่ 22 มีนาคม 255590 
และค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา (เพิม่เติม) ลงวนัที่ 3 เมษายน 255591 ว่าผูถู้กร้องซ่ึงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อ

                                                             
88 ศนูยข์อ้มลูต่างประเทศวุฒิสภา.  (2555).  ระบบรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์.  สืบคน้เม่ือ 20 สิงหาคม 

2555,  จาก http://www.thai-
senate.com/senate_inter/info_center/inter_par_asia/documents/singapore/2.pdf 

89 ศนูยข์อ้มลูต่างประเทศวุฒิสภา.  (2555).  ระบบรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์.  สืบคน้เม่ือ 20 สิงหาคม 
2555,  จาก http://www.thai-senate.com/senate_inter/info_center/inter_par_id_asia.php?id_inter=16 

90 ค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา เร่ืองพิจารณาท่ี 10/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผูร้้อง นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ผูถู้กร้อง ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2555  

91 ค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา (เพ่ิมเติม) เร่ืองพิจารณาท่ี 10/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่างประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผูร้้อง นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ผูถู้กร้อง ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2555 
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ไทย ในระหวา่งที่ถูกควบคุมตวัในเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครผูถู้กร้องไดส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือพรรคเพื่อไทย ล าดับที่ 8 และได้รับการเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ผูถู้กร้อง
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือของพรรคเพื่อไทย ในวนัเลือกตั้งผูถู้กร้องไม่ไดรั้บ
อนุญาตให้ปล่อยตวัชัว่คราวตามค าร้องขอปล่อยตวัชัว่คราวที่ยืน่ต่อศาลอาญา เป็นเหตุให้ผูถู้กร้อง
ไม่ได้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งดงักล่าว แม้ผูถู้กร้องจะขอยื่นประกันตวัเพียงวนัเดียวเพื่อ
ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ก็ยงัถูกปฏิเสธจากศาล ผูถู้กร้องไดแ้จง้เหตุแห่งการไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ต่อนายทะเบียนทอ้งถ่ิน ซ่ึงนายทะเบียนไดว้นิิจฉยัและแจง้ต่อผูถู้กร้องวา่ มีเหตุอนัจ าเป็นเพยีงพอ ท า
ใหผู้ถู้กร้องไม่เสียสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด กรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 100 (3) ที่บญัญตัิ
ห้ามมิให้ผูท้ี่ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดย
มิไดร้ะบุไวว้่าตอ้งคุมขงัโดยค าพิพากษาให้จ  าคุกหรือตอ้งคุมขงัในระหว่างพิจารณา เน่ืองจากโดย
สภาพยอ่มเป็นการไม่สะดวกที่จะใหบุ้คคลที่ตอ้งคุมขงัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง จึงไดบ้ญัญติัห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง แต่กรณีสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น มาตรา 102 (3) ของ
รัฐธรรมนูญไม่ไดห้า้มผูท้ี่ตอ้งคุมขงัในระหวา่งพจิารณาคดีใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้ง โดยห้ามเฉพาะ
กรณีที่บุคคลนั้นตอ้งค  าพิพากษาให้จ  าคุกและถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลตามมาตรา 102 (4) 
เท่านั้น ดงันั้นผูถู้กร้องไม่ไดต้อ้งค  าพพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัโดยค าพพิากษาให้จ  าคุกแลว้ ผูถู้ก
ร้องยอ่มไม่ตอ้งหา้มมิใหส้มคัรรับเลือกตั้ง 
 การพจิารณาวา่สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงหรือไม่ ตาม
มาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ระบุให้น าเหตุตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่
ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 100 (3) มาใชบ้งัคบัหรือใชค้วบคู่กบับทบญัญติัรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้
สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงแต่อยา่งใด การส้ินสุดสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดบ้ญัญตัิไวใ้นมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญไวช้ัดแจง้แลว้ หากจะถือว่า
การถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณาคดีเป็นเหตุแห่งการส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองแลว้ ก็ตอ้งถือว่าผูถู้กร้องส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่วนัที่ 12 
พฤษภาคม 2554 อนัเป็นวนัที่เร่ิมตน้การถูกคุมขงั ซ่ึงจะท าให้ผูถู้กร้องไม่มีคุณสมบติัในการสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 101 (3) แต่
เหตุที่ผูถู้กร้องยงัมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 102 มิได้บัญญัติห้ามผูท้ี่ถูกคุมขงัในระหว่างการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีของศาลสมัครรับเลือกตั้ง แมผู้ถู้กร้องถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล แต่ก็มิได้ท  าให้
สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคเพือ่ไทยของผูถู้กร้องตอ้งส้ินสุดลง จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะถือว่า
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ผูถู้กร้องส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพราะเหตุถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของ
ศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย อนัเป็นมูลเหตุเดียวกนัที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ผูถู้กร้องจะสมคัร
รับเลือกตั้ง เม่ือมาตรา 102 (3) ไม่ไดก้  าหนดขอ้หา้มของบุคคลที่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือ
โดยค าสั่ งที่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา  100 (3)  ในการสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ยอ่มตอ้งถือว่าการถูกคุมขงัโดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ย
กฎหมาย (ในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดี) ไม่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นตอ้งส้ินสุด
สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 20 (3) ประกอบมาตรา 19 วรรคหน่ึง และ
มาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
เพราะหากถือวา่ผูท้ี่ถูกคุมขงัดงักล่าวส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก็จะขาด
คุณสมบติัในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยตั้งแต่วนัที่ถูกคุมขงั ซ่ึงจะท าใหบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมาตรา 102 (3) ที่มี
เจตนารมณ์ตอ้งการยกเวน้ไม่ห้ามผูท้ี่ตอ้งคุมขงัในระหว่างการพิจารณาคดีสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็จะไม่บงัเกิดผล 
 การพจิารณาเร่ืองสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงตามมาตรา 
106 ของรัฐธรรมนูญ ไดย้กเวน้บุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้มหา้มตามมาตรา 100 (3) ไวท้ี่บญัญติัว่า “บุคคล
ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย” เม่ือพิจารณาตามมาตรา 106 (5) 
ประกอบมาตรา 102 (3) และมาตรา 100 (3) แลว้ จะเห็นว่าบุคคลที่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
ไม่ไดถู้กหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และยงัไม่เป็นเหตุให้ขาด
จากการเป็นสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดว้ย 
 การส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หากจะถือเอาลกัษณะตามที่
บญัญตัิไวใ้นมาตรา 100 (1) ถึง (4) ของรัฐธรรมนูญเป็นเหตุของการส้ินสุดสมาชิกภาพ ก็ตอ้งถือเอา
วนัที่สมาชิกพรรคการเมืองผูน้ั้น มีลักษณะตามที่บญัญติัไวด้งักล่าวเป็นส าคญั ไม่ใช่เฉพาะในวนั
เลือกตั้ง ดงัเช่นหากสมาชิกพรรคการเมืองผูใ้ดไปบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ก็ตอ้งถือวา่ผูน้ั้นส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกพรรคโดยผลของกฎหมายตั้งแต่วนัที่
มีเหตุดงักล่าวเกิดขึ้น ไม่ใช่รอจนถึงวนัเลือกตั้งจึงจะถือว่าเป็นวนัส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 
 การถูกคุมขงัในระหวา่งสอบสวนหรือระหวา่งการพิจารณาคดี ไม่ไดเ้ป็นขอ้ห้ามในการ
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 102 (3) และไม่เป็นเหตุแห่ง
การส้ินสุดสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (5) 
ประกอบมาตรา 102 ไม่เป็นเหตุบุคคลตอ้งหา้มมิใหส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือรับการสรรหาเป็นสมาชิก
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วฒิุสภา หรือเป็นเหตุใหส้มาชิกภาพของการเป็นสมาชิกวฒิุสภาตอ้งส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
115 และมาตรา 119 และไม่เป็นลกัษณะตอ้งหา้มมิใหเ้ป็นรัฐมนตรีหรือท าใหค้วามเป็นรัฐมนตรีตอ้ง
ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 174 และมาตรา 182 ดว้ย92 
  3.1.9.6  ค  าวนิิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญเร่ืองสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามเร่ืองที่ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรส่งมา93 ว่าผูถู้กร้องได้ถูกคุมขังไวท้ี่ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เม่ือวนัที่ 12 
พฤษภาคม 2554 ก่อนถึงวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปในวนัที่ 3 
กรกฎาคม 2554 ผูถู้กร้องไดย้ืน่ค  าร้องขอใหป้ล่อยชัว่คราวต่อศาลเพือ่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ศาล
ไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราว ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเป็นวนัเลือกตั้ง ผูถู้กร้องยงัคงถูกคุมขงัอยู่
ที่เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครตามหมายของศาลในคดีอาญาดังกล่าว ผูถู้กร้องจึงเป็นบุคคล
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง เน่ืองจากเป็นบุคคลที่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 100 (3) 
  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรค
หน่ึง ประกอบมาตรา 8 เขียนขอ้ความใหรั้บกบัรัฐธรรมนูญมาตรา 100 คือ ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นการบญัญติัลกัษณะตอ้งหา้มของผูซ่ึ้งจะสมคัรเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองที่แตกต่างจากพระราชบญัญติัพรรคการเมืองฉบบัก่อนๆ และเป็นการบญัญติัให้ครอบคลุม
ถึงลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวทั้งส่ีลกัษณะตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการก าหนดให้
กรณีตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายเป็นลกัษณะตอ้งห้ามของผูท้ี่
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก็เพือ่เป็นการควบคุมบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองให้ปฏิบติัตนอยู่
ภายในกรอบของกฎหมายและระเบียบวนิยัของพรรคการเมือง การถูกคุมขงัในระหว่างการพิจารณา
โดยศาลไม่อนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวยอ่มแสดงใหเ้ห็นว่าอาจเป็นการกระท าผิดที่มีความรุนแรงและ
มีเหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวอนัเป็นวตัถุประสงคข์องการก าหนดลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าว นอกจากน้ี ผูเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมืองและมีลักษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบติัหน้าที่สมาชิกพรรคการเมืองในการที่จะมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยเฉพาะการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ซ่ึงถือเป็นหน้าที่ที่ส าคญักว่าบุคคลทัว่ไปที่มิได้เป็น
สมาชิกพรรคการเมือง ดงันั้น เม่ือผูเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมืองมิได้ปฏิบติัตนอยูภ่ายในกรอบของ
กฎหมายจนตอ้งถูกด าเนินคดีและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย

                                                             
92 รายละเอียดค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหาและค าช้ีแจงแกข้อ้กล่าว (เพ่ิมเติม) โปรดดูในภาคผนวก  
93 ค าวินิจฉยัท่ี 13/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ เร่ืองพิจารณาท่ี 10/2555 ระหว่าง ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ผูร้้อง นายจตุพร พรหมพนัธุ์ ผูถู้กร้อง 
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โดยมิได้รับการปล่อยชั่วคราวในวนัเลือกตั้ง ท  าให้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 100 (3) ย่อมถือว่าเป็นลักษณะตอ้งห้ามของบุคคลผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองด้วย การเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 100 (3) เป็น
ลักษณะต้องห้ามของบุคคลซ่ึงจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง 
  บุคคลที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง นอกจากจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
ในขณะสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแลว้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมืองดว้ย เม่ือผูถู้กร้องเป็นบุคคลตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
100 (3) ผูถู้กร้องจึงเป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญอันเป็น
ลักษณะต้องห้ามของบุคคลซ่ึงจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง และ
เป็นผลใหส้มาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคเพือ่ไทยของผูถู้กร้องส้ินสุดลงตามมาตรา 20 วรรคหน่ึง 
(3) 
  แมว้า่รัฐธรรมนูญมาตรา 102 (3) จะไม่ก าหนดใหเ้ป็นลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้
ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ตาม แต่การสมคัรรับเลือกตั้งกบัการใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนและหลงัต่างเวลากนั แมบุ้คคลที่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของ
ศาลจะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งอนัไม่เป็นลกัษณะตอ้งห้าม แต่การใชสิ้ทธิเลือกตั้งและการพิจารณา
การส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นคนละกรณี หากในวนัเลือกตั้งบุคคล
ดงักล่าวยงัคงถูกคุมขงัอยู่ ย่อมตอ้งถือว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 100 (3) และเม่ือพิจารณาคุณสมบตัิของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงตอ้งเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพยีงพรรคเดียว อนัเป็นคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมคัร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3) ประกอบรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 106 (4) ที่บญัญติัให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงเม่ือขาดคุณสมบติั
ตามมาตรา 101 แลว้ เห็นวา่ คุณสมบติัของบุคคลที่จะเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรซ่ึงตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคเดียว มิใช่ตอ้งมีอยู่
ในขณะสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น แต่ต้องคงมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร หากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดมิไดเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมืองเม่ือใดยอ่มท าให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นส้ินสุดลง 
  เม่ือสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคเพือ่ไทยของผูถู้กร้องส้ินสุดลง จึงเป็นกรณีที่ท  าให้
ขาด คุณสมบัติ ตาม รัฐธรรม นูญ  มาตรา  101 (3 )  และ เป็นเหตุ ให้สมา ชิกภาพการ เป็น
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของผูถู้กร้องส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (4) วนิิจฉยัโดยเสียงขา้ง
มาก (7 ต่อ 1) ว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของนายจตุพร พรหมพนัธุ์ ส้ินสุดลงตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 (4) ประกอบมาตรา 101 (3) นบัแต่วนัที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวนิิจฉยั94 
    
3.2  ภาพรวมการเลือกต้ังของผู้ต้องขังในทวีปยุโรป 
  ประเทศเกือบคร่ึงหน่ึงในทวปียโุรปอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดเลือกตั้งได ้ประเทศที่ตดั
สิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดนั้นมีจ านวนไม่มากและส่วนใหญ่จะอยูใ่นยโุรปตะวนัออก เราอาจ
แบ่งกลุ่มประเทศในยโุรปตามสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มที่ 1 ประเทศที่ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดมีสิทธิเลือกตั้งทุกคน จ านวน 17 ประเทศ ได้แก่ 
ออสเตรีย อลับาเนีย โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ค เดนมาร์ค ฟินแลนด ์เยอรมนี ไอซ์แลนด ์ไอร์แลนด์ ลิ
ทูเนีย มาซิโดเนีย มอนเตเนโกร เนเธอร์แลนด ์เซอร์เบีย สโลวาเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ การ
จดัการเลือกตั้งกระท าโดยการจดัการเลือกตั้งล่วงหน้าให้ โดยใชถ่ิ้นที่อยูเ่ดิมก่อนถูกคุมขงัเป็นเขต
เลือกตั้งของผูเ้ลือกตั้ง95  
  ประเทศออสเตรียแมจ้ะมีการจดัหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ในเรือนจ า แต่มกัจะให้เจา้หน้าที่
เข้าไปรวบรวมบัตรเลือกตั้ งของผู ้ต้องขัง  โดยเรียกคณะกรรมการชุดน้ีว่า  Flying Election 
Commissions ประเทศลิทูเนีย มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิในการเลือกตั้ง และผูต้อ้งขงัมากกว่าร้อย
ละ 60 ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง ฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์ใชห้น่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่เขา้ไปจดัการ
เลือกตั้งในเรือนจ า ผูต้อ้งขงัเนเธอร์แลนดป์ระมาณร้อยละ 20-60 ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง ลิทูเนีย สโล
วาเนีย และสวิตเซอร์แลนด์ ผูต้อ้งขงัจะลงคะแนนเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้งล่วงหน้า และส่งบตัร
เลือกตั้งออกมาจากเรือนจ าทางไปรษณีย์96 
  กลุ่มที่ 2 ประเทศที่จ  ากัดสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดบางกลุ่ม จะระบุการจ ากัด
สิทธิเลือกตั้งอยา่งชดัเจนในรูปการลงโทษทางอาญา โดยทัว่ไปแลว้การตดัสิทธิเลือกตั้งจะระบุเป็น
ค าสัง่ลงในค าพพิากษาของศาลในลกัษณะเป็นโทษเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากโทษจ าคุก และขึ้นอยู่
กบัลกัษณะของการกระท าความผดิ ประกอบดว้ย 11 ประเทศ ไดแ้ก่ เบลเยีย่ม บอสเนียและเฮอร์เซ

                                                             
94 รายละเอียดค าวินิจฉยัท่ี 13/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ โปรดดูในภาคผนวก 
95 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  (June, 2009).  Criminal Disenfranchisement in an 

International Perspective.  Cambridge: Cambridge University Press.  p. 26-27. 
96 Ibid.  p. 51. 
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โกวีนา ฝร่ังเศส กรีซ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก มอลตา นอร์เวย ์โปแลนด์ โปรตุเกส และโรมาเนีย97 
คร่ึงหน่ึงของประเทศกลุ่มน้ีจะตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดเฉพาะในความผดิที่รุนแรง 
  ประเทศเบลเยีย่ม กรีซ อิตาลี และลกัแซมเบิร์ก การตดัสิทธิเลือกตั้งขึ้นอยูก่บัระยะเวลา
ในการถูกจ าคุก กฎหมายในประเทศเหล่าน้ีจะก าหนดชดัเจนให้ศาลเป็นผูก้  าหนดให้ผูต้อ้งขงัถูกตดั
สิทธิเลือกตั้งเป็นโทษเพิม่เติมนอกเหนือจากโทษจ าคุก โดยให้ศาลแยกพิจารณาเป็นคดีๆ ไป ผูท้ี่ถูก
จ าคุกเป็นเวลานานอาจไม่ไดรั้บสิทธิเลือกตั้งคืนเม่ือไดรั้บการปล่อยตวั  
  ผูต้อ้งขงัเบลเยี่ยมที่ได้รับโทษจ าคุกมากกว่าส่ีเดือน จะถูกตดัสิทธิเลือกตั้งหกปี หาก
ได้รับโทษจ าคุกระหว่างสามถึงห้าปี จะถูกตัดสิทธิเลือกตั้งสิบสองปี และหากได้รับโทษจ าคุก
มากกวา่หา้ปี ซ่ึงเกิดขึ้นไม่บ่อยและจะเกิดขึ้นเฉพาะในความผดิที่ร้ายแรงมาก ผูก้ระท าผิดอาจถูกตดั
สิทธิเลือกตั้งไปตลอดชีวิต98 และผูต้อ้งขงัมากกว่าร้อยละ 60 ใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยการตั้งตวัแทน 
(Proxy Voting) ใหไ้ปเลือกตั้งแทนตนเอง 
  ประเทศอิตาลี ใชห้น่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่เขา้ไปจดัการเลือกตั้งในเรือนจ าและผูต้อ้งขงั
ประมาณร้อยละ 20-60 ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง99 
  ประเทศกรีซ จ ากดัสิทธิเลือกตั้งของผูท้ี่ไดรั้บโทษจ าคุกมากกว่าสิบปี และศาลมีอ านาจ
ตดัสิทธิเลือกตั้งไดม้ากถึงห้าปี แต่หากเป็นการกระท าความผิดหลายกรรม ศาลมีอ านาจตดัสิทธิ
เลือกตั้งไดม้ากกวา่หา้ปี 
  ประเทศลกัแซมเบิร์ก หากไดรั้บโทษจ าคุกน้อยกว่าห้าปี ศาลอาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ไดร้ะหว่างห้าถึงสิบปี ในกรณีที่ศาลไม่ไดเ้พิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัจะยงัมีสิทธิเลือกตั้งและ
สามารถออกจากเรือนจ าไปพร้อมกับผูค้วบคุมในวนัเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัจะ
ไดรั้บการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของตน กรณีที่ไดรั้บโทษจ าคุกระหว่างห้าถึงสิบปี 
อาจถูกศาลเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งไดเ้ป็นเวลาระหว่างสิบถึงยีสิ่บปี หรืออาจตลอดชีวิต กรณีที่ไดรั้บ
โทษจ าคุกมากกวา่สิบปี ผูต้อ้งขงัจะเสียสิทธิเลือกตั้งโดยอตัโนมติัตลอดชีวิต ประเทศลกัแซมเบิร์ก 
นั้นรวมการสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัที่แตกต่างกนัหลายกรณี ตั้งแต่การใหสิ้ทธิเลือกตั้งไปจนถึงการ
จ ากดัสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวติ100  
  ประเทศฝร่ังเศส ในประมวลกฎหมายอาญา (French Penal Code) มาตรา 132-17 และ
มาตรา 131-25 บญัญติัชดัเจนวา่ โทษใดที่ศาลไม่ไดก้  าหนดอยา่งชดัเจนไวใ้นค าพพิากษา จะน ามาใช้

                                                             
97 Ibid.  p. 26-28, 31. 
98 Ibid.  p. 28-30. 
99 Ibid.  p. 26, 51. 
100 Ibid.  p. 30.  
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บงัคบับุคคลไม่ได ้และการตดัสิทธิเลือกตั้งเป็นโทษทางอาญาอยา่งหน่ึง และผูพ้ิพากษาอาจคืนสิทธิ
เลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งขงัได ้หากแสดงให้เห็นว่าไดก้ลบัตวัเป็นคนดีแลว้ ผูท้ี่ตอ้งโทษจ าคุกก่อนการ
แกไ้ขกฎหมายเลือกตั้งในวนัที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1994 จะเสียสิทธิเลือกตั้งตามที่เคยเป็นมาเฉพาะใน
กรณีที่ถูกจ าคุกมากกว่าหน่ึงเดือนและได้รับการรอการลงโทษจ าคุกในความผิดลหุโทษหรือใน
ความผดิเล็กนอ้ย เช่น กระท าอนาจาร ตม้ตุ๋นหลอกลวง หรือผูท้ี่ตอ้งโทษจ าคุกมากกวา่สามเดือนโดย
ไม่ได้รับการรอการลงโทษจ าคุก หรือผูท้ี่ตอ้งโทษจ าคุกมากกว่า 6 เดือนโดยไม่ได้รับการรอการ
ลงโทษจ าคุก ในขณะที่ปัจจุบนัการตดัสิทธิเลือกตั้งในฝร่ังเศสจะใชก้ับผูก้ระท าความผิดที่ฝ่าฝืน
ศีลธรรมอย่างร้ายแรง หรือความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น การฉ้อราษฎร์บงัหลวง การปลอมแปลง
เงินตรา การฉอ้โกง ผูต้อ้งขงัฝร่ังเศสใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยการตั้งตวัแทน โดยตอ้งแจง้ความประสงค์
ทางไปรษณียไ์ปยงับุคคลที่จะตั้งเป็นตวัแทนในการเลือกตั้ง และตอ้งลงทะเบียนขอเป็นผูเ้ลือกตั้งใน
เขตที่เรือนจ าตั้งอยู่101  
  ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาตัดสิทธิเลือกตั้ งเฉพาะผูท้ี่ถูกกล่าวหาหรือถูก
ด าเนินคดีส าคญัในศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ102  
  ประเทศมอลตา ตดัสิทธิเลือกตั้งเฉพาะผูก้ระท าความผิดคดีร้ายแรงและตอ้งโทษจ าคุก
มากกว่าหน่ึงปี (Constitution of Malta, Article 58, General Elections Act of 1991, Article 20) และ
ผูต้อ้งขงัจะถูกควบคุมตวัไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งปกติ 
  ประเทศโปแลนด์ อนุญาตให้ศาลตดัสิทธิเลือกตั้งผูต้อ้งขงัเฉพาะผูท้ี่กระท าความผิด
อาญาระหวา่งประเทศและตอ้งโทษจ าคุกมากกวา่สามปี103 
  ประเทศโปรตุเกส กฎหมายเลือกตั้ ง (Electoral Law for the Portuguese Parliament 
Election, Law No.14/79 of May 16) ก าหนดใหผู้ท้ี่ถูกเพกิถอนสิทธิทางการเมืองโดยค าพิพากษาไม่
มีสิทธิในการเลือกตั้ง การตดัสิทธิทางการเมืองกระท าไดโ้ดยค าพพิากษาเท่านั้น และผูต้อ้งขงัอาจถูก
ตดัสิทธิเลือกตั้งในคดีอาญาที่ร้ายแรงซ่ึงไดรั้บโทษจ าคุกระหวา่ง 8-10 ปี หรือ 15 ปี โดยจะระบุไวใ้น
ค าพิพากษา104 ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการเลือกตั้ง และใชห้น่วยเลือกตั้ง
เคล่ือนที่เขา้ไปจดัการเลือกตั้งในเรือนจ า105 

                                                             
101 Ibid.  p. 52. 
102 Ibid.  p. 29. 
103 Ibid.  p. 29, 52. 
104 Ibid.  p. 29-30. 
105 Ibid.  p. 51-52. 
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  ประเทศโรมาเนีย ศาลมีอ านาจพจิารณาเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งผูท้ี่ถูกจ าคุกมากกว่าสองปี
ได ้ระยะเวลาในการเพกิถอนจะเท่ากบัเวลาที่ตอ้งโทษจ าคุก และผูต้อ้งขงัเด็ดขาดมากกว่าร้อยละ 60 
ใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัระหวา่งการพิจารณาคดีและผูต้อ้งขงัในความผิดเล็กน้อยจะใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยวธีิการเลือกตั้งแบบพเิศษ “Special Ballot Box” ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของ
ทอ้งถ่ินจะตั้งหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าที่ผูน้ั้นถูกควบคุมอยู่106 
  กลุ่มที่ 3 ประเทศที่ตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขังเด็ดขาดทุกคน จ านวน 12 ประเทศ 
ได้แก่ เบลารุส บลัแกเรีย เอสโตเนีย ฮงัการี โคโซโว ลัทเวีย มอลโดวา รัสเซีย สโลวาเกีย สเปน 
ยเูครน สหราชอาณาจกัร ส่วนประเทศสโลวาเกีย ไม่มีกฎหมายบญัญติัห้ามมิให้ผูต้อ้งขงัเด็ดขาด
เลือกตั้ง แต่ก็ไม่มีกฎหมายบญัญติัถึงการจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาด107  
  มีขอ้สงัเกตวา่ประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรปไม่ไดจ้  ากดัหรือตดัสิทธิเลือกตั้งผูท้ี่ตอ้งคุมขงั
ในระหวา่งการสอบสวนและการพจิารณาคดี 
 
3.3  ประเทศสหราชอาณาจักร 
 3.3.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.3.1.1  Representation of people Act 1983  
 หมวด 3 การตดัสิทธิผูก้ระท าความผดิในเรือนจ า 
 (1)A ในระหวา่งเวลาที่บุคคลผูก้ระท าความผดิถูกควบคุมในทณัฑสถานตามค าพิพากษา 
บุคคลนั้นไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน  
 (1)A (a) ผู ้กระท าความผิดหมายถึงบุคคลที่ ถูกตัดสินว่ากระท าผิดกฎหมายตาม
กฎหมายสหราชอาณาจกัรหรือกฎหมายอ่ืนใด รวมทั้งบุคคลที่ถูกศาลตดัสินว่ากระท าความผิดตาม 
Armed Forces Act 2006 
 พระราชบญัญติัการเป็นตวัแทนประชาชนดงักล่าวตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด
ทุกคน ยกเวน้ผูท้ี่กระท าความผดิฐานละเมิดอ านาจศาลและผูท้ี่ถูกจ าคุกเพราะไม่ไดช้ าระค่าปรับ 
 3.3.2  ค  าพพิากษาเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั 
  ค าพิพากษาที่ประชุมใหญ่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ในคดีตามค าร้องขอที่ 74025/01 
ระหวา่ง John Hirst สญัชาติองักฤษ อาย ุ54 ปี กบัสหราชอาณาจกัร    
  ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป เป็นองค์กรที่จัดตั้ งขึ้ นตามอนุสัญญาเพื่อคุ ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพือ่คุม้ครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนในรัฐภาคีของสภายโุรป 

                                                             
106 Ibid.  p. 26, 30, 51. 
107 Ibid.  p. 26-28. 
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มีอ านาจหนา้ที่ในการรับเร่ืองร้องทุกขข์องรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาซ่ึงอา้งว่า รัฐของตนถูกรัฐภาคีอ่ืน
ละเมิดหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพตามที่ได้บญัญติัไวใ้นอนุสัญญา นอกจากน้ี ยงัมี
อ านาจรับเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากปัจเจกบุคคลในฐานะผูเ้สียหาย กรณีที่มีการกล่าวอา้งว่าตนเองเป็นผู ้
ถูกละเมิดหรือฝ่าฝืนบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพที่รับรองไวใ้นอนุสัญญา ศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรปมีอ านาจพิจารณาคดีทุกประเภทที่เก่ียวกับการละเมิดและฝ่าฝืนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ
เสรีภาพในอนุสัญญาเพื่อคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แต่จะมีอ านาจตดัสินคดี
ต่อเม่ือรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาประกาศยอมรับอ านาจพิจารณาของศาลแลว้108 ในกรณีปกติศาลสิทธิ
มนุษยชนยโุรปไม่สามารถวินิจฉัยโดยตรงว่ากฎหมายของรัฐสมาชิกเป็นโมฆะ เพราะว่าตามหลัก
อ านาจอธิปไตย ทุกรัฐยอ่มมีอ านาจอธิปไตยของตนเอง ศาลจึงไม่สามารถเขา้ไปช้ีว่ากฎหมายใดมี
หรือไม่มีผลบงัคบั แต่ถึงแมศ้าลสิทธิมนุษยชนยโุรปจะไม่สามารถบอกไดว้า่กฎหมายของรัฐสมาชิก
เป็นโมฆะ แต่จากการเปิดใหปั้จเจกบุคคลสามารถยืน่ค  าร้องต่อศาลและถา้ศาลมีค  าวินิจฉัยเห็นดว้ย
กบัค  าร้อง ยอ่มมีผลเท่ากบัประชาชนชนะคดี ค่าเสียหายที่ศาลสิทธิมนุษยชนพิจารณาวินิจฉัยให้แก่
ปัจเจกบุคคลนั้นจะเป็นจ านวนสูงมาก109 และค าพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปมีผลสมบูรณ์
และมีสถานะทางกฎหมายเป็นค าพิพากษาของศาลระหว่างประเทศที่ท  าให้คู่สัญญาตอ้งผูกพนัตาม
ค าพิพากษานั้น โดยผลของมาตรา 46 (1) ที่ว่า “รัฐภาคีแห่งอนุสัญญารับรองที่จะปฏิบัติตามค า
วนิิจฉยัสุดทา้ยของศาลในคดีซ่ึงเขาเป็นคู่สญัญา”110  
  ผูร้้องได้รับการตัดสินให้จ  าคุกตลอดชีวิตในเรือนจ า  Rye Hill เมือง Warwickshire 
สหราชอาณาจกัร ในคดีฆ่าคนตายโดยไม่ไดไ้ตร่ตรองไวก่้อน และหากประพฤติตวัดีให้ลดโทษลง
เหลือใหจ้  าคุกถึงวนัที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1994 อยา่งไรก็ตาม เขายงัคงถูกกกัตวัอยูเ่ม่ือคณะกรรมการ
ทณัฑ์บนพิจารณาว่าเขาอาจเป็นอนัตรายกบัสาธารณะได ้John Hirst เป็นบุคคลที่อยูภ่ายใตบ้งัคบั
บทบัญญัติหมวดที่  3 ของ Representation of people Act 1983 ซ่ึงห้ามมิให้ผู ้ต ้องขัง เด็ดขาด
ลงคะแนนเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ในปี ค.ศ. 2005 รัฐบาลสหราช
อาณาจกัรมีผูต้อ้งขงัที่ไดรั้บผลกระทบจากพระราชก าหนดฉบบัน้ีอีกประมาณ 48,000 คน (ขอ้มูล ณ 
วนัที่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 2009 ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าสหราชอาณาจกัรมีจ านวนทั้งส้ิน 84,231 คน เม่ือหัก

                                                             
108 เนตรนภา พุทธสุวรรณ.  (2550).  การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ตาม

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพืน้ฐาน ค.ศ. 1950.  หนา้ 58-59. 
109 ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ข  (2549).  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนของประเทศสมาชิก

ภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรปและหลกัการและแนวทางการสร้างพลวตัในค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : การสัมมนาเชิง
ปฏบิัตกิาร.  หนา้ 84. 

110 เนตรนภา พุทธสุวรรณ.  เล่มเดิม.  หนา้ 65. 
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จ านวนผูท้ี่ถูกจ าคุกเพราะไม่ช าระค่าปรับหรือกระท าความผดิฐานละเมิดอ านาจศาลแลว้ มีผูต้อ้งขงัที่
ถูกตดัสิทธิเลือกตั้งจ  านวน 70,344 คน)111 
 ผูร้้องเคยยื่นค  าร้องต่อศาลสูงสหราชอาณาจักร โดยเรียกร้องให้ศาลพิจารณาว่า
บทบญัญตัิหมวดที่ 3 ของ Representation of people Act 1983 ขดักบัอนุสัญญาเพื่อคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ต่อมาขอ้เรียกร้องและค าอุทธรณ์ของเขาไดถู้กยกฟ้อง ผูร้้องจึงยืน่
ค  าร้องต่อศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปเม่ือวนัที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 ในฐานะที่ผูร้้องเป็นพลเมืองใน
รัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และเม่ือวนัที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2004 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีค า
พพิากษาวา่บทบญัญติัดงักล่าวซ่ึงตดัสิทธิผูร้้องในการเลือกตั้งนั้น ละเมิดหรือฝ่าฝืนมาตรา 3 ของพิธี
สารต่อทา้ยอนุสัญญาเพื่อคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ที่บญัญติัว่า “รัฐภาคี
อนุสัญญารับประกนัว่าจะรักษาไวซ่ึ้งการเลือกตั้งที่เป็นอิสระที่ช่วงระยะเวลาที่สมเหตุสมผล โดย
การเลือกตั้งที่เป็นความลับ ภายใต้เง่ือนไขซ่ึงรับรองความอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยการออกกฎหมาย” และคดีถูกโอนต่อให้ที่ประชุมใหญ่ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรป (The 
Grand Chamber) พจิารณาต่อตามค าร้องของรัฐบาลองักฤษ 
 ที่ประชุมใหญ่ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปยอมรับวา่มาตรา 3 ของพิธีสารดงักล่าวมีขอบเขต
ของความพงึพอใจที่กวา้งมาก และควรอนุญาตใหร้ะบบนิติบญัญติัของประเทศไดพ้ิจารณาขอ้จ ากดั
ในสิทธิการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัที่รัดกุมมากกวา่น้ี และพจิารณาวา่การจ ากดัสิทธิในการเลือกตั้งของ
ผูต้อ้งขงัยงัคงมีความยติุธรรมส าหรับโลกในปัจจุบนัหรือไม่ หากยงัคงเช่ือว่าเป็นความยติุธรรม ควร
จะท าอย่างไรให้เกิดความสมดุล โดยเฉพาะฝ่ายนิติบญัญติัควรได้ตกลงใจว่าจะจ ากดัสิทธิในการ
เลือกตั้งของผูก้ระท าผดิในกรณีต่างๆ กนัอยา่งไร และศาลที่ตดัสินคดีควรจะสามารถลงโทษดว้ยการ
ตดัสิทธิการเลือกตั้งไดห้รือไม่ 
 ศาลไดก้ล่าวเนน้วา่ สิทธิเลือกตั้งที่ไดรั้บความคุม้ครองภายใตม้าตรา 3 ของพิธีสาร เป็น
สาระส าคญัในการมีอยูแ่ละรักษาไวซ่ึ้งพื้นฐานแห่งประชาธิปไตยตามหลกันิติรัฐ และสิทธิในการ
เลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิ (right) ไม่ใช่สิทธิพเิศษ (privilege) อยา่งไรก็ตาม สิทธิตามที่ปรากฏในมาตรา 3 
ของพิธีสารนั้ นยงัไม่สมบูรณ์ แต่มีช่องให้ตีความถึงขอ้จ ากัด และรัฐภาคีอนุสัญญาจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดขอบเขตของการประเมินค่าในเร่ืองน้ี โดยขอ้จ ากดัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งควรก าหนดให้ถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและได้สัดส่วนพอสมควร สภาวะความแตกต่างใดๆ ไม่ควรจะมาขัดขวางการ
แสดงออกซ่ึงเสรีภาพของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง หรือกล่าวไดว้่าการเลือกตั้งจะตอ้งเป็น
เคร่ืองสะทอ้น (ไม่ใช่ขดัขวาง) ซ่ึงความมัน่คงและความมีประสิทธิภาพของระบบการเลือกตั้ง ที่มี

                                                             
111 Prison Reform Trust.  (2010).  Barred from voting : The Right to vote for sentenced prisoners. 

Retrieved March 10,  2010,  from www.prisonreformtrust.org.uk 
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วตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ กล่าวเฉพาะถึงผูต้อ้งขงั ผูพ้ิพากษา 
Tulkens และ Zagrebelsky แสดงความเห็นวา่ไม่มีเหตุผลเหมาะสมที่จะปฏิเสธไม่ให้ผูต้อ้งขงัใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ ง และผูต้ ้องขังยงัคงมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ได้รับรองในอนุสัญญาเพื่อคุ ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทุกประการ เวน้แต่สิทธิในอิสรภาพ112  
 ศาลพจิารณาวา่ผูต้อ้งขงัจ านวน 48,000 คนที่ถูกตดัสิทธิเลือกตั้งเป็นจ านวนที่มีนยัยะและ
ไม่ควรยดึถือว่าการตดัสิทธิในการเลือกตั้งเป็นเร่ืองไม่ส าคญัเพียงพอ เพราะในจ านวนดงักล่าวได้
รวมเอาขอ้แตกต่างจ านวนมากของผูก้ระท าผิด และโทษตั้งแต่ตอ้งขงั 1 วนัจนถึงตลอดชีวิต และ
ตั้งแต่ผูต้อ้งขงัที่มีความผิดเพียงเล็กน้อยถึงผูต้อ้งขงัที่มีความผิดสูงสุด อีกทั้งไม่มีความเช่ือมโยงที่
ชดัเจนวา่ขอ้แตกต่างในแต่ละคดีกบัการตดัสิทธิในการเลือกตั้งดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 
ศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปเห็นว่าไม่มีหลกัฐานว่ากระบวนการนิติบญัญติัในสหราชอาณาจกัรไดเ้คย
พยายามพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ขดักันหรือประเมินค่าสัดส่วนของการจ ากดัสิทธิเลือกตั้งของ
ผูต้อ้งขงั การจ ากดัสิทธิในการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัทุกคน ทุกสถานการณ์ อยา่งเด็ดขาด จึงไม่เป็นที่
พงึพอใจของทุกฝ่าย ผูร้้องในคดีน้ีสูญเสียสิทธิในการเลือกตั้งจากผลของการก าหนดโดยอตัโนมติั
ใหต้ดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั ผูร้้องจึงเป็นเหยือ่ของวธีิการดงักล่าว 
 แมจ้ะมีขอ้โตแ้ยง้ว่าสหราชอาณาจกัรไม่ไดเ้ป็นประเทศเดียวที่ตดัสิทธิในการเลือกตั้ง
ของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด (อาจกล่าวไดว้า่กฎหมายในสหราชอาณาจกัรมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่น้อย
กวา่ในบางประเทศ เพราะยงัมีขอ้ยกเวน้ส าหรับผูต้อ้งขงัที่หม่ินอ านาจศาล หรือตอ้งขงัแทนการไม่
จ่ายค่าปรับ ยงัคงมีสิทธิเลือกตั้ง แต่วา่ในบางประเทศนั้นสิทธิในการเลือกตั้งไดถู้กเพิกถอนตั้งแต่ถูก
จบักุมแลว้) แต่บทบญัญติัหมวดที่ 3 ของ Representation of people Act 1983 ไดต้ดัสิทธิเลือกตั้งของ
คนกลุ่มหน่ึงโดยไม่ยึดถือความแตกต่างในแต่ละกรณี บทบญัญติัไดถู้กน ามาใช้โดยอตัโนมติัต่อ
ผูต้อ้งขงัโดยไม่ค  านึงถึงความยาวนานของโทษที่ตอ้งขงั ความรุนแรงของการกระท าผิด และสภาวะ
แวดลอ้มที่แตกต่างกนัในแต่ละกรณี การจ ากดัสิทธิส าคญัของบุคคลโดยอตัโนมติัและปราศจากการ
ค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ถือว่าเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได ้รวมทั้งไม่สอดคลอ้งกับมาตรา 3 ของพิธี
สาร ศาลจึงพพิากษาดว้ยคะแนนเสียง 12 ต่อ 5 วา่มีการละเมิดมาตรา 3 ของพิธีสารต่อทา้ยอนุสัญญา
เพือ่คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และให้รัฐภาคีอนุสัญญาท าการก าหนดขอบเขต
ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเร่ืองสิทธิเลือกตั้งเอง113    
  

                                                             
112 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 214. 
113 European Court of Human Rights.  (2005).  Hirst v. The United Kingdom (No.2) Grand Chamber 

Judgement.  Retrieved August 17, 2010,  from http://www.cmiskp.echr.coe.int 
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3.4  ประเทศไอร์แลนด์ 
 3.4.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
 3.4.1.1  รัฐธรรมนูญไอร์แลนด ์
  รัฐธรรมนูญไอร์แลนด ์(Constitution of Ireland 1937) บญัญติัถึงสิทธิเลือกตั้งดงัน้ี 
 มาตรา 12 ประธานาธิบดี 
 “2. 1° ประธานาธิบดีตอ้งไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  
 2° พล เ มืองทุกคนที่ มี สิท ธิ เ ลื อกตั้ งสมา ชิก  Dáil Éireann ย่อม มี สิท ธิ เ ลื อกตั้ ง
ประธานาธิบดี  
 3° การเลือกตั้งตอ้งกระท าโดยการลงคะแนนลบั การลงคะแนนถือระบบที่ไดส้ดัส่วนกบั
การเป็นตวัแทนของประชาชน”114   
 มาตรา 16 Dáil Éireann  
 “1. 2° พลเมืองทุกคนรวมทั้งบุคคลอ่ืนตามที่กฎหมายบญัญตัิซ่ึงมีอาย ุ18 ปีขึ้นไป โดย
ปราศจากการแบ่งแยกในเร่ืองเพศ และไม่เป็นผูถู้กตดัสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติั
ของกฎหมายในเร่ืองการเลือกตั้ง Dáil Éireann ยอ่มมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิก Dáil Éireann  
 3° ไม่มีกฎหมายใดที่สามารถบญัญติัให้พลเมืองไร้ความสามารถหรือขาดคุณสมบตัิใน
การเป็นสมาชิกสภา Dáil Éireann โดยอาศยัเหตุแห่งเพศ หรือไม่อาจตดัสิทธิพลเมืองใดจากการ
เลือกตั้งสมาชิก Dáil Éireann โดยอาศยัเหตุเช่นวา่นั้น  
 4° ผูเ้ลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงเพียงหน่ึงคะแนนในการเลือกตั้ง Dáil Éireann และการ
เลือกตั้งตอ้งกระท าโดยลบั”115 
 มาตรา 18  
 1. Seanad Éireann ประกอบดว้ยสมาชิก 60 คน ซ่ึงไดม้าจากการเสนอช่ือให้เป็นสมาชิก
จ านวน 11 คน และถูกเลือกใหเ้ป็นสมาชิกอีก 49 คน  
 2. บุคคลที่จะมีคุณสมบตัิในการเป็นสมาชิก Seanad Éireann ตอ้งมีคุณสมบตัิในการเป็น
สมาชิก Dáil Éireann ดว้ย  
 5. ในการเลือกตั้งสมาชิก Seanad Éireann การลงคะแนนถือระบบที่ไดส้ัดส่วนกบัการ
เป็นตวัแทนของประชาชนและลงคะแนนลบัทางไปรษณีย์116 
 

                                                             
114 Constitution of Ireland 1937. Article 12.    
115 Constitution of Ireland 1937. Article 16. 
116 Constitution of Ireland 1937. Article 18. 
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 มาตรา 40  
 บญัญติัถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน พลเมืองทุกคนในฐานะมนุษยมี์ความเสมอภาคกนัเบื้องหน้า
กฎหมาย ความดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบัในกรณีที่รัฐประกาศใชก้ฎหมายโดยอาศยัความแตกต่างในเร่ือง
ความสามารถ สภาพร่างกาย ความมีจริยธรรม และต าแหน่งหน้าที่ในสังคม รัฐรับประกันโดย
กฎหมายในการที่จะเคารพ คุม้ครอง และยนืยนัโดยกฎหมายเท่าที่จะเป็นไปไดซ่ึ้งสิทธิส่วนบุคคล
ของพลเมือง พลเมืองไม่อาจถูกตดัเสรีภาพส่วนบุคคลที่กฎหมายบญัญติัรับรองไว้117 
 3.4.1.2  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
 ในศตวรรษที่ 9 ตวัเร่งที่ส าคญัในการเปล่ียนแปลงสิทธิเลือกตั้งในไอร์แลนด์คือ ค  า
พิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนยโุรปในคดีระหว่าง Hirst v. UnitedKingdom ซ่ึงวางหลกัว่า การที่
ประเทศองักฤษตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนนั้นขดักบัมาตรา 3 แห่งพิธีสารต่อทา้ย
อนุสญัญาเพือ่คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน จึงเกิดการรณรงคเ์พื่อการปฏิรูปโดย 
Irish Penal Reform Trust (IPRT) รัฐบาลจึงทบทวนนโยบายเก่ียวกับการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัและ
เสนอที่จะแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ งเพื่อให้ผูต้ ้องขังทุกคนได้เลือกตั้ งโดยวิธีการทางไปรษณีย ์
พระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง ค.ศ. 2006 (The Electoral (Amendment) Act of 2006) ประกาศใช้เม่ือ
วนัที่ 29 พฤศจิกายน 2006 บญัญติัขึ้นเพือ่ใชส้ าหรับการลงคะแนนทางไปรษณียใ์นการเลือกตั้งและ
การท าประชามติของผูเ้ลือกตั้งทัว่ไปรวมทั้งผูต้อ้งขงัในเรือนจ า และมีผลให้ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งทัว่ไปในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2007118 
 นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ที่ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดไดรั้บโอกาสในการเลือกตั้ง อยา่งไร
ก็ดี ในการจดัใหผู้ต้อ้งขงัลงทะเบียนเพือ่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์มีการลงทะเบียนเพียงร้อยละ 
14 เท่านั้น เน่ืองจากผูก้ระท าความผิดอาญาในไอร์แลนด์มากกว่าร้อยละ 80 ไม่ใช่ผูก้ระท าความผิด
ร้ายแรงและถูกตดัสินให้จ  าคุกเป็นเวลาเพียงหน่ึงปีหรือน้อยกว่านั้น119 ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่จะไดรั้บ
การปล่อยตวัก่อนวนัเลือกตั้งปีใน ค.ศ. 2007 จึงไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนในเรือนจ า120  
 3.4.2  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดและระหวา่งพจิารณาคดี 
 ก่อนการเลือกตั้ง เจา้หนา้ที่การลงทะเบียนตอ้งบนัทึกช่ือผูเ้ลือกตั้งในบญัชีผูเ้ลือกตั้งทาง
ไปรษณีย ์โดยการใส่ช่ือบุคคลต่อไปน้ีเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ไดแ้ก่ บุคคลที่ยืน่ค  าร้องขอมีช่ือในร่าง
การลงทะเบียนก่อนเจา้หนา้ที่จดัท  าร่างรายช่ือ และบุคคลนั้นแสดงใหเ้ป็นที่พอใจที่ว่าจากสภาพของ

                                                             
117 Constitution of Ireland 1937. Article 40. 
118 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 205-206. 
119 Ibid.  p. 214. 
120 Ibid.  p. 218-219. 
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เรือนจ าที่ถูกคุมขงัอยู ่ผูต้อ้งขงัไม่สามารถแสดงตวัในวนัเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งได ้และแสดงว่า
บุคคลนั้นมีที่พกัอาศยัตามปกติในมลรัฐก่อนที่จะถูกคุมขงั ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดว่าบุคคล
นั้นควรมีช่ือเป็นผูเ้ลือกตั้งทางไปรษณียใ์นบญัชีใด บุคคลที่อยูภ่ายใตบ้งัคบัมาตราน้ีจะถูกถือว่ามีที่
อยูป่กติคือสถานที่ที่เคยอยู ่เพยีงแต่บุคคลดงักล่าวถูกคุมขงัอยูท่ี่เรือนจ า121 
 ค าร้องขอมีช่ือเป็นผูเ้ลือกตั้งทางไปรษณียใ์ชแ้บบตามที่รัฐมนตรีก าหนด ผูร้้องขอตอ้งลง
ลายมือช่ือในแบบฟอร์มหรือท าสญัลกัษณ์ในกรณีที่เขียนหนังสือไม่ได ้แบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์
แล้วแนบมาพร้อมกับหนังสือรับรองซ่ึงเจ้าหน้าที่ประสานงาน (เจ้าหน้าที่ประสานงานคือ
ผูอ้  านวยการเรือนจ าหรือบุคคลผูรั้กษาการแทน) ส่งไปที่เรือนจ าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งศาล122 
เจา้หน้าที่การลงทะเบียนจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าผูร้้องขอมีคุณสมบติัครบถว้น และค าร้องขอไดก้รอก
โดยถูกตอ้งหรือไม่ และมีอ านาจในการตดัสินวา่ค  าร้องขอใชไ้ด้123 
 ผูเ้ลือกตั้งซ่ึงมีช่ือในบญัชีผูเ้ลือกตั้งทางไปรษณียต์อ้งปรากฏตวัต่อเจา้หน้าที่ของเรือนจ า
ซ่ึงตนถูกคุมขงัอยูแ่ละแสดงซองจดหมายที่จ่าหน้าถึงผูเ้ลือกตั้งและบตัรเลือกตั้งที่ไม่ปรากฏการ
ลงคะแนน ทั้ งต้องแสดงค าประกาศแสดงตวัตนที่ออกโดยรัฐมนตรี ผูเ้ลือกตั้งตอ้งลงช่ือในค า
ประกาศแสดงตวัตนดงักล่าวแลว้ส่งมอบใหเ้จา้หนา้ที่ประสานงานเพือ่ลงช่ือเป็นพยานการลงช่ือของ
ผูเ้ลือกตั้งพร้อมทั้งประทบัตราเรือนจ า และจะท าลายซองจดหมายที่จ่าหนา้ดงักล่าวทิ้ง 
 ผูเ้ลือกตั้งตอ้งลงคะแนนโดยลบั ใส่บตัรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลว้ในซองจดหมายและปิด
ผนึก น าซองดงักล่าวและค าประกาศแสดงตนใส่ซองจดหมายอีกชั้นหน่ึงและปิดผนึกอีกคร้ัง ก่อน
ส่งมอบซองใหเ้จา้หนา้ที่ประสานงานเพือ่ส่งไปรษณียไ์ปยงัเจา้หนา้ที่ที่ดูแลและประกาศการเลือกตั้ง
ต่อไป124  
 
3.5  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 3.5.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.5.1.1  รัฐธรรมนูญ 
 ตามกฎหมายพื้นฐานสหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี (Basic Law หรือ รัฐธรรมนูญ) บญัญตัิ
คุม้ครองสิทธิในทางการเมืองไวด้งัน้ี 

                                                             
121 Electoral Act 2006 of Ireland. Section 2.   
122 Electoral Act 2006 of Ireland. Section 3. 
123 Electoral Act 2006 of Ireland. Section 6. 
124 Electoral Act 2006 of Ireland. Section 7. 
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 “มาตรา 28 การรับรองรัฐธรรมนูญแห่งมลรัฐและการปกครองตนเองของทอ้งถิ่นโดย
สหพนัธรัฐ  
 (1) ระบอบรัฐธรรมนูญของมลรัฐ ตอ้งเป็นไปตามหลกัการของรัฐที่มีการปกครองแบบ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยและสงัคม ภายใตห้ลกันิติธรรมตามความหมายของกฎหมายพื้นฐานน้ี ใน
แต่ละมลรัฐ แต่ละมณฑล แต่ละเทศบาล ประชาชนตอ้งมีองคก์รผูแ้ทนที่ไดรั้บการคดัเลือกโดยการ
เลือกตั้งทัว่ไปโดยตรงอยา่งเสรี เท่าเทียม และเป็นความลบั ในการเลือกตั้งระดบัมณฑลและเทศบาล 
บุคคลที่เป็นพลเมืองในรัฐสมาชิกใดของประชาคมยุโรปย่อมมีสิทธิลงคะแนนเสียงและได้รับ
เลือกตั้งตามกฎหมายประชาคมยโุรป...” 
  มาตรา 38 การเลือกตั้ง  
 “(1) สมาชิกของสภาผูแ้ทนราษฎรเยอรมนีตอ้งมาจากการเลือกตั้งทัว่ไปโดยตรง เสรี เท่า
เทียม และเป็นความลบั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยอ่มเป็นผูแ้ทนของปวงชนทั้งหมด โดยไม่อยูใ่น
ความผกูมดัแห่งอาณัติหรือความครอบง าใดๆ และรับผดิชอบต่อส านึกของตนเท่านั้น (2) บุคคลใดมี
อายคุรบสิบแปดปียอ่มมีสิทธิลงคะแนนเสียง ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งตอ้งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว้ (3) 
รายละเอียดการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามที่บญัญตัิในกฎหมายสหพนัธรัฐ”125  
  3.5.1.2  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนั (Strafgesetzbuch) หมวดพิเศษว่าดว้ยความผิดเก่ียวกบั
ประชาธิปไตย มาตรา 45 บญัญติัให้ผูท้ี่กระท าความผิดเก่ียวกบัการเมือง กบฏ การโกงการเลือกตั้ง 
การข่มขู่คุกคามผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อาจถูกจ ากดัสิทธิในการเลือกตั้งไดเ้ป็นเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี126 ดงันั้น 
ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดในเยอรมนีทุกคนไดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดข้ณะถูกคุมขงั เวน้แต่การตดั
สิทธิเลือกตั้งจะเป็นส่วนหน่ึงของค าพพิากษาให้ลงโทษ ศาลอาจลงโทษดว้ยการตดัสิทธิเลือกตั้งได้
เฉพาะผูท้ี่กระท าความผิดตามมาตรา 45 ของประมวลกฎหมายอาญา ระยะเวลาในการจ ากดัสิทธิ
เลือกตั้งกระท าไดเ้พยีง 2 ถึง 5 ปี และผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนที่ถูกตดัสินให้จ  าคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปใน
ความผดิดงักล่าว จะถูกตดัสิทธิเลือกตั้งโดยอตัโนมติัในการเลือกตั้งระดบัชาติเป็นเวลา 5 ปี การตดั
สิทธิเลือกตั้งจะเป็นผลเม่ือศาลมีค  าพพิากษาถึงที่สุดแลว้เท่านั้น127 และศาลอาจเพิกถอนการตดัสิทธิ
นั้นไดห้ากผูต้อ้งขงัเด็ดขาดสูญเสียสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าก่ึงหน่ึงของเวลาที่ตอ้งถูกตดัสิทธิแลว้ และ
แสดงใหศ้าลมัน่ใจวา่ตนเองจะไม่กระท าความผดิใดๆ อีกในอนาคต128 

                                                             
125 ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ  ก  เล่มเดิม.  หนา้ 20, 27. 
126 German Criminal Code 1998 (Strafgesetzbuch, StGB).  Section 45. 
127 German Criminal Code 1998 (Strafgesetzbuch, StGB).  Section 45a (1). 
128 German Criminal Code 1998 (Strafgesetzbuch, StGB).  Section 45b (1). 
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3.6  ประเทศออสเตรเลยี                     
 ประเทศออสเตรเลีย (The Australia Commonwealth) ประกอบดว้ยรัฐ (อาณานิคมเดิม) 
หลายรัฐซ่ึงต่างก็มีรัฐบาลปกครองตนเองคล้ายรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา มีประธานาธิบดีเป็น
ประมุข รัฐของออสเตรเลียรวมกนัแบบสหพนัธรัฐ ภายใตอ้งคพ์ระมหากษตัริยแ์ห่งจกัรภพองักฤษ มี
เมืองหลวงช่ือวา่ กรุงแคนเบอร่า ดี. ซี. ออสเตรเลียประกอบไปดว้ย 6 มลรัฐ (มลรัฐวิคตอเรีย มลรัฐ
เซาทอ์อสเตรเลีย มลรัฐควีนส์แลนด์ มลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ มลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และมลรัฐทสั
มาเนีย) และ 2 อาณาเขตปกครอง ไดแ้ก่ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และออสเตรเลียนแคพทิอลเทร์ริทอรี129 
 3.6.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
 3.6.1.1  รัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญออสเตรเลีย (Australian Constitution 1990) บญัญติัถึงสิทธิเลือกตั้งไวด้งัน้ี 
  ส่วนที่ 2 วฒิุสภา 
  มาตรา 7 วฒิุสภา 
  “สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจากทุกรัฐ ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนของรัฐนั้น” 
 มาตรา 8 คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง 
 “คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาใหเ้ป็นไปตามแต่ละรัฐก าหนดตามรัฐธรรมนูญ
น้ีหรือโดยรัฐสภา เช่นเดียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่การเลือกตั้ง
สมาชิกวฒิุสภา ผูเ้ลือกตั้งลงคะแนนไดเ้พยีงคร้ังเดียว” 
 ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทนราษฎร 
  มาตรา 24 โครงสร้างของสภาผูแ้ทนราษฎร 
  “สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบไปดว้ยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ของสหพนัธรัฐ”130  
  มาตรา 30 คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง 
  “คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไปตามที่แต่ละรัฐก าหนดตาม
กฎหมายของรัฐสภา เช่นเดียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกอ่ืนของรัฐสภา แต่
การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแต่ละคร้ัง ผูเ้ลือกตั้งลงคะแนนไดเ้พยีงคร้ังเดียว” 

                                                             
129 ส าเริง  สุวรรณปาล.  (2542).  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกติิ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินเยอืนประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด์ ระหว่างวนัที ่18 
สิงหาคม ถึง 12 กนัยายน พ.ศ. 2505.  หนา้ 71-73. 

130 Australian Constitution 1900.  Section 7-8, 24.  
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  ส่วนที่ 4 สภาทั้งสองของรัฐสภา 
  มาตรา 41 สิทธิของผูเ้ลือกตั้งในแต่ละรัฐ 
  “ผูใ้หญ่ทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของแต่ละรัฐ ไม่อาจถูกกีด
กนัโดยกฎหมายของออสเตรเลีย ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของออสเตรเลีย”131 
 3.6.1.2  กฎหมายที่อยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
 สิทธิในการเลือกตั้ งของผูต้ ้องขังเด็ดขาดเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ ง 
(Commonwealth Electoral Act 1918) กล่าวคือ บุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งไม่ได้รับการตดัสินให้
จ  าคุกเป็นเวลาตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือเคยถูกตดัสินว่าเป็นกบฏ หรือขายชาติและไม่ไดรั้บการอภยั
โทษหรือการยกเวน้โทษ เป็นต้น ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2004 มีผูต้ ้องขงัเด็ดขาดออสเตรเลีย
ประมาณ 10,000 คน ถูกตดัสิทธิในการเลือกตั้งเพราะไดรั้บการตดัสินให้จ  าคุกเป็นเวลาตั้งแต่สามปี
ขึ้นไป 
 ในการเลือกตั้งระดับมลรัฐ แต่ละมลรัฐมีกฎหมายเลือกตั้งระดับมลรัฐแตกต่างกัน
ออกไป ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที่ตอ้งโทษจ าคุกเป็นเวลาสิบสองเดือนขึ้นไปในมลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ มล
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ถูกตัดสิทธิเลือกตั้ งระดับมลรัฐ ผูต้อ้งขังเด็ดขาดในมลรัฐวิคทอเรียที่
ตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจะถูกตดัสิทธิเลือกตั้งระดบัมลรัฐ ในขณะที่มลรัฐเซาทอ์อสเตรเลีย
อนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนเลือกตั้ง132 
 พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง (Commonwealth Electoral Act 1918) มาตรา 93 บุคคลที่มี
สิทธิลงทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้ง ตอ้งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นพลเมืองออสเตรเลีย บุคคลที่
วกิลจริตหรือไม่สามารถเขา้ใจสภาพและความส าคญัของการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง หรือบุคคลที่
ไดรั้บการตดัสินวา่เป็นกบฏ ทรยศต่อชาติและไม่ไดรั้บการนิรโทษกรรม จะไม่มีสิทธิมีช่ือในบญัชีผู ้
เลือกตั้งและไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร133  
 มาตรา 93 อนุมาตรา (8AA) ซ่ึงแกไ้ขเม่ือ ค.ศ. 2006 ระบุว่าบุคคลที่ตอ้งค  าพิพากษาให้
ลงโทษจ าคุกเน่ืองจากกระท าผดิกฎหมายของสหพนัธรัฐหรือมลรัฐจะถูกตดัสิทธิเลือกตั้ง ศาลสูงได้
ตดัสินว่ามาตรา 93 (8AA) ซ่ึงแกไ้ขน้ีขดักบัรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย เป็นโมฆะ จึงตอ้งกลบัไปใช้
กฎหมายเดิมก่อนการแกไ้ข อนัมีผลให้ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที่ตอ้งค  าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกน้อยกว่า

                                                             
131 Australian Constitution 1900.  Section 30, 41. 
132 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 53. 
133 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 93(1)(8). 
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สามปี มีสิทธิเลือกตั้งไดด้งัเดิม เฉพาะบุคคลที่ตอ้งค าพพิากษาใหจ้  าคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง134 
 มาตรา 96A การลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด เป็นไปตามมาตรา 93 
บุคคลที่ตอ้งค  าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกยงัคงมีสิทธิลงทะเบียนในการลงทะเบียนย่อยที่จดัตั้งขึ้น
เพื่อให้บุคคลที่ถูกจ าคุกได้ลงทะเบียนเม่ือเร่ิมเขา้รับโทษ ส่วนบุคคลที่ตอ้งค  าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุกและมีสิทธิลงทะเบียน แต่ไม่ไดล้งทะเบียนเม่ือเร่ิมรับโทษ บุคคลนั้นยงัคงมีสิทธิลงทะเบียน
ส าหรับการลงทะเบียนย่อยที่จัดตั้ งขึ้ นเพื่อบุคคลที่มีสิทธิลงทะเบียนในคร้ังนั้ นๆ หากไม่ได้
ลงทะเบียนในการลงทะเบียนยอ่ยดงักล่าว ก็ยงัมีสิทธิลงทะเบียนพร้อมญาติสนิทของตนไดอี้ก หาก
ไม่สามารถลงทะเบียนในการลงทะเบียนยอ่ยและไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมญาติสนิทได ้ผูต้อ้งขงั
สามารถลงทะเบียนในการลงทะเบียนยอ่ยที่จดัตั้งขึ้นในสถานที่ที่บุคคลนั้นเกิดหรือการลงทะเบียน
ยอ่ยที่จดัตั้งขึ้นในสถานที่ที่บุคคลนั้นมีความใกลชิ้ดมากที่สุด135 
 มาตรา 109 ผูอ้  านวยการทัว่ไปของเรือนจ าตอ้งส่งรายช่ือผูท้ี่ตอ้งค  าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุกและรายการต่อไปน้ีไปให้เจา้หน้าที่การเลือกตั้งออสเตรเลียทนัทีที่ท  าไดภ้ายหลงัเร่ิมตน้เดือน
ใหม่ทุกเดือน ไดแ้ก่ รายช่ือ ที่อยู ่อาชีพ และเพศของบุคคลทุกคนที่ถูกตดัสินว่ากระท าความผิดและ
เขา้รับโทษจ าคุกส าหรับการกระท าความผิดนั้น รวมทั้งช่ือ ที่อยู ่อาชีพ และเพศของบุคคลทุกคนที่
ได้รับการพกัโทษจ าคุก ซ่ึงจะต้องส่งรายการทั้งหมดในเดือนหน่ึงๆ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ดงักล่าว 
 ภายใน 4 วนัหลงัมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดการเลือกตั้ง ผูอ้  านวยการทัว่ไปของเรือนจ า
ในทุกมลรัฐตอ้งส่งรายการต่อไปน้ีไปยงัเจา้หน้าที่การเลือกตั้ง ไดแ้ก่ รายช่ือ ที่อยู ่อาชีพ และเพศ
ของบุคคลทุกคนที่ถูกตดัสินว่ากระท าความผิดในมลรัฐและเขา้รับโทษจ าคุกส าหรับการกระท า
ความผิด รวมทั้งช่ือ ที่อยู่ อาชีพ และเพศของบุคคลทุกคนที่ไดรั้บการพกัโทษจ าคุก ซ่ึงจะตอ้งส่ง
รายการทั้งหมดภายในเวลาตามที่พระราชกฤษฎีกาก าหนด136  
 3.6.2  ค าพพิากษาเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั 
 ในอดีต Franchise Act ค.ศ. 1902 ไดจ้  ากดัสิทธิในการเลือกตั้งของพลเมืองออสเตรเลีย
ทุกคนที่ก่อการกบฏ หรือถูกตัดสินหรือถูกควบคุมตวัระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดตาม
กฎหมายของสหพนัธรัฐหรือกฎหมายมลรัฐเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการจ าคุกถูก
น ามาเป็นตัวแปรในการก าหนดสิทธิในการเลือกตั้ งของผูต้ ้องขัง ระยะเวลาจ าคุกได้รับการ

                                                             
134 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 93(8AA). 
135 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 96A. 
136 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 109. 
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ปรับเปล่ียนมาตลอดจนกระทัง่ปี ค.ศ. 2004 ผูต้อ้งขงัที่ไดรั้บโทษจ าคุกน้อยกว่าสามปีมีสิทธิในการ
เลือกตั้ง ต่อมาหลงัจากที่รัฐบาลของ Howard ชนะการเลือกตั้งคร้ังหลงัในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงไดเ้ปรียบ
ในการแกไ้ขกฎหมายเพราะมีคะแนนเสียงมากกว่าวุฒิสภา รัฐบาลได้เผยแพร่ส่ิงพิมพแ์สดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผยเก่ียวกับสิทธิในการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั ต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ. 2005 
คณะกรรมการผูจ้ดัท  าส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัการเลือกตั้ง (JSCEM) ไดเ้สนอบทความช่ือว่า “Conduct of 
the 2004 Federal Election and Matters Related Thereto” ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีเร่ืองการตดัสิทธิเลือกตั้ง
ของผูต้ ้องขงัเด็ดขาดปรากฏอยู่ โดยเสนอให้บุคคลที่ต้องโทษจ าคุกถูกตดัสิทธิเลือกตั้ งตลอด
ระยะเวลาที่ถูกจ าคุก และผลกัดนัใหรั้ฐบาลปฏิบติัตามขอ้เสนอน้ีดว้ยการแกไ้ขกฎหมายให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได ้รัฐบาลไดต้อบรับ JSCEM โดยการกล่าวถึงกฎหมาย Electoral and Referendum 
Amendment (Electoral Integrity and Other Measures)  Act 2006 มาตรา  93 (8AA)  ในวันที่  10 
พฤษภาคม ค.ศ. 2006 และลงมติแกไ้ขกฎหมายเม่ือวนัที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2006 เป็นเหตุให้ผูต้อ้งขงั
เด็ดขาดทุกคนถูกตดัสิทธิในการเลือกตั้ง137 โดยไม่ค  านึงถึงระยะเวลาในการจ าคุกอีกต่อไป ซ่ึงมีผล
เป็นการตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดประมาณ 20,000 คน  
 การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสวนทางกับกระแสรัฐสมัยใหม่ที่ยอมรับสิทธิของปัจเจก
บคุคล ยิง่ไปกวา่นั้นการตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัทุกคนยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รตุลา
การอีกดว้ย เม่ือผูต้อ้งขงัหญิงช่ือ Vickie Lee Roach ซ่ึงไดรั้บโทษจ าคุกเพราะท าให้เกิดอุบติัเหตุทาง
รถยนตโ์ดยไม่เจตนา ไดย้ืน่ขอ้เรียกร้องไปยงัศาลสูง อ้างว่าตนเองตอ้งการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ไม่
สามารถเลือกตั้งไดโ้ดยผลของมาตรา 93 (8AA), Electoral and Referendum Amendment (Electoral 
Integrity and Other Measures) Act 2006 โดยอ้างว่าบทบญัญัติดังกล่าวฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ138 ตาม
มาตรา 7 และ 24 ที่บญัญตัิให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน139 เม่ือวนัที่ 30 สิงหาคม 2007 ศาลสูงของออสเตรเลียไดมี้ค  าวินิจฉัยถึงกรณีดงักล่าว 
โดยเห็นวา่บทบญัญติัที่ตดัสิทธิผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนในการเลือกตั้งตาม Section 93 (8AA) ขดักบั

                                                             
137 Australian Human Rights Commission.  (2010).  The right to vote is not enjoyed equally by all 

Australians.  Retrieved December, 2010,  from 
http://www.humanrights.gov.au/human_rights/vote/index.html 

138 Andrew C. Banfield.  (2008).  Prisoner Voting in Canada and Australta : The Construction of 
Constitutional Decisions.  Department of Political Science University of Calgary.  Retrieved October,  2009,  
from http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2008/Banfield.pdf   

139 “Section 7 The Senate shall be composed of senators for each State, directly chosen by the people 
of the State, voting, until the Parliament otherwise, as one electorate... Section 24 The House of Representatives 
shall be composed of members directly chosen by the people of the Commonwealth...”  
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รัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย บทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้140 เป็นเหตุให้
ออสเตรเลียกลบัมาใชคุ้ณสมบติัผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามเดิม คือ ผูต้อ้งขงัที่ตอ้งโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีขึ้น
ไปเท่านั้นที่ไม่สามารถเลือกตั้งได ้ 
 3.6.3  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดและระหวา่งพจิารณาคดี 
 ผูต้อ้งขงัออสเตรเลียที่ไดรั้บโทษจ าคุกเป็นเวลาน้อยกว่า 3 ปี, ผูท้ี่ถูกกกักนัเป็นคร้ังคราว  
หรือผูท้ี่ไดรั้บการปล่อยตวัโดยมีการท าทณัฑบ์น ซ่ึงเป็นพลเมืองออสเตรเลียและมีอายตุั้งแต่ 18 ปี
ขึ้นไป มีสิทธิลงทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้ง 
 3.6.3.1  ที่อยูท่ี่ใชใ้นการลงทะเบียนเลือกตั้ง  
 ถา้ผูต้อ้งขงัไดท้  าการลงทะเบียนเลือกตั้งไวแ้ลว้ก่อนไดรั้บโทษหรือก่อนถูกควบคุมตวั ผู ้
นั้ นจะย ังคงมีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือตามที่ อยู่นั้ น  อย่างไรก็ ดี  บุคคลนั้ นจะต้องแจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Australian Electoral Commission) ทราบ โดยตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์
อกัษรวา่ตนไม่สามารถไปเลือกตั้งตามทอ้งที่ที่เคยลงทะเบียนไวไ้ด ้เพื่อที่เจา้หน้าที่จะไดไ้ม่ลบช่ือผู ้
นั้นออกจากบญัชีรายช่ือในช่วงเวลาที่ถูกควบคุมหรือถูกจ าคุกอยู ่ แต่หากไดรั้บโทษจ าคุกหรือถูก
ควบคุมในขณะที่ยงัไม่ไดล้งทะเบียนเลือกตั้งไว ้ผูน้ั้นก็สามารถลงทะเบียนโดยใชท้ี่อยูท่ี่สามารถใช้
ลงทะเบียนไดอ้ยูก่่อนถูกควบคุม 
 3.6.3.2  วธีิการเลือกตั้ง 
 วิธีที่ออสเตรเลียใชใ้นการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดและระหว่างพิจารณาคดีคือ วิธี
เลือกตั้งทางไปรษณีย ์(postal vote) และวิธีการให้ผูต้อ้งขงัเลือกตั้งดว้ยตนเอง โดยใชห้น่วยเลือกตั้ง
เคล่ือนที่ในเรือนจ า (Voting in person) 
 1)  วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย ์General Postal Voter (GPV) หรือ ผูเ้ลือกตั้ ง
ทางไปรษณีย ์ใช้กับผูเ้ลือกตั้งที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งได้เป็นประจ า รวมถึง
ผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียด์ว้ย ผูเ้ลือกตั้งที่ลงทะเบียนเป็น GPV สามารถส่งไปรษณีย์
เลือกตั้งไดด้ว้ยตนเองทุกๆ คร้ังที่มีการเลือกตั้ง และผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์
 พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง (Commonwealth Electoral Act 1918) มาตรา 194 กรณีที่มี
การเลือกตั้งทางไปรษณียต์อ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่อไปน้ี ซ่ึงถือเป็นส่ิงจ าเป็นไม่อาจหลีกเล่ียงได ้
กล่าวคือ ผูเ้ลือกตั้งตอ้งแสดงเอกสารรับรองการเลือกตั้งซ่ึงยงัไม่มีการลงช่ือและบตัรเลือกตั้งที่ยงั
ไม่ไดล้งคะแนนใหพ้ยานที่ไดรั้บมอบอ านาจตรวจสอบ พยานที่ไดรั้บมอบอ านาจจะลงช่ือในเอกสาร

                                                             
140 High Court of Australia.  (August 30, 2007).  Vicki Lee Roach v Electoral Commissioner and Anor 

Defendants.  Retrived December, 2007,  from 
http://www.highcourt.gov.au/media/Roach%20v%20Electoral%20Commissioner%20%28orders%29.pdf        

DPU



 
   176 

 

รับรองในฐานะพยาน ระบุวนัเดือนปี และระบุต  าแหน่งที่เขาปฏิบัติหน้าที่ ผู ้เลือกตั้ งต้องท า
เคร่ืองหมายในบตัรเลือกตั้งโดยลับ แต่ตอ้งกระท าในความรู้เห็นของพยานที่ได้รับมอบอ านาจ 
จากนั้นจึงพบับตัรเลือกตั้งใส่ลงในซองจดหมายซ่ึงระบุรับรองการเลือกตั้งทางไปรษณีย ์และปิด
ผนึกซองนั้น ผูเ้ลือกตั้งจะเป็นผูส่้งซองนั้นทางไปรษณียห์รือส่งใหเ้จา้หนา้ที่ต่อไป141 
 2)  วิธีเลือกตั้ งด้วยตนเอง คณะกรรมการการเลือกตั้ ง (Australian Electoral 
Commission) จดัให้มีคณะบุคคลประจ าหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เลือกตั้งให้แก่ผูต้ ้องขงัเด็ดขาดและระหว่างพิจารณาคดี จุดเลือกตั้งเคล่ือนที่น้ีใช้วิธีปฏิบัติการ
เช่นเดียวกบัที่ใชใ้นการเลือกตั้งทัว่ๆ ไป คือ มีฉากกั้นเพือ่ปกปิดไม่ให้บุคคลอ่ืนเห็นขณะลงคะแนน 
และมีกล่องใส่บตัรหลงัจากที่ลงคะแนนแลว้  การขนยา้ยบตัรเลือกตั้งเพือ่น าไปนบัคะแนนจะใชก้าร
ขนส่งทั้ งทางอากาศยาน ทางบก และทางทะเล การเลือกตั้งระดับสหพนัธ์ใน ค.ศ. 2004 หน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนที่ได้น าอุปกรณ์การเลือกตั้งเคล่ือนที่เข้าไปยงัเรือนจ า 21 แห่ง และที่ศูนยคุ์มขัง
ระหวา่งรอการพจิารณาคดีที่ผูต้อ้งขงัไม่สามารถไปเลือกตั้งได ้     
 พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง (Commonwealth Electoral Act 1918) มาตรา 226A หน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนที่ในเรือนจ า คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจร่วมกบัผูอ้  านวยการทัว่ไปของเรือนจ าใน
มลรัฐ จดัการเลือกตั้งให้แก่บุคคลที่ถูกควบคุมหรือกกับริเวณในเรือนจ าซ่ึงมีสิทธิเลือกตั้งได ้หาก
การจดัการเลือกตั้งกรณีน้ีสามารถกระท าในเรือนจ าได ้การเลือกตั้งที่มาเยอืนถึงเรือนจ าน้ีจะจดัขึ้น
ส าหรับบุคคลดงัต่อไปน้ีคือ บุคคลที่ถูกกกัขงัหรือกกับริเวณใหอ้ยูใ่นเรือนจ าและมีสิทธิเลือกตั้ง เม่ือ
มาถึงเรือนจ าเจา้หน้าที่ผูม้าเยอืนตอ้งน ากล่องใส่บตัรเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้ง และส่ิงอ่ืนอันจ าเป็น
ส าหรับการเลือกตั้งในเรือนจ ามาดว้ย และตอ้งมีเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งและผูดู้แลการเลือกตั้ง (ถา้หาก
มี) ติดตามมาดว้ย การเลือกตั้งในเรือนจ าตอ้งกระท าภายในวนั เวลา และภายใตเ้ง่ือนไขที่เหมาะสม
กบัเรือนจ า ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การจดัการเลือกตั้งกรณีน้ีอาจไม่ได้กระท าขึ้นหากเจา้หน้าที่การ
เลือกตั้งได้รับแจง้จากเจา้หน้าที่เรือนจ าว่าไม่สามารถกระท าไดเ้พราะสถานการณ์ในเรือนจ าไม่
ปลอดภยั ในขั้นตอนสุดทา้ยของการเลือกตั้ง เจา้หน้าที่ผูม้าเยอืนตอ้งปิดผนึก ประทบัตราและเก็บ
ค่าบริการแต่ละกล่องใส่บตัรเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งกระท าต่อหนา้เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งและผูดู้แลที่ติดตาม
ไปด้วย และส่งกล่องใส่บตัรเลือกตั้งทั้งหมดต่อไปยงัเจา้หน้าที่ผูดู้แลการรับบตัรคืนโดยไม่ชักช้า 
เจา้หนา้ที่ผูม้าเยอืนจะมอบเอกสารส่ิงพมิพข์องผูส้มคัร รวมทั้งเอกสารแนะน าการเลือกตั้ง ซ่ึงจดัท า
ขึ้นส าหรับการเลือกตั้งใหแ้ก่ผูเ้ลือกตั้งที่ตอ้งการ142  
 

                                                             
141 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 194. 
142 Commonwealth Electoral Act 1918.  Section 226A. 
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 3.6.3.3  ภายหลงัจากที่ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดไดรั้บการปล่อยตวั   
 ผูต้อ้งขงัที่พน้โทษแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเลือกตั้งใบ
ใหม่และแจง้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออสเตรเลีย (Australian Electoral Commission) ทราบที่
อยูใ่หม่ เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลเร่ืองที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือให้ถูกตอ้งทนัสมยัเพื่อใชก้บัการ
เลือกตั้งในคร้ังถดัไป143 
 
3.7  ประเทศแคนาดา 
 3.7.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.7.1.1  รัฐธรรมนูญ 
  รัฐธรรมนูญแคนาดา (Constitution Act 1982 of Canada) บญัญตัิถึงสิทธิเลือกตั้งไวด้งัน้ี 
  ส่วนที่ 1 สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองแคนาดา  
  มาตรา 3 สิทธิในทางประชาธิปไตยของพลเมือง 
  “พลเมืองแคนาดาทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสามัญและสมาชิกสภานิติ
บญัญติั รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกแห่งสภานั้น”144    
  3.7.1.2  กฎหมายซ่ึงอยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  พระราชบญัญติัการเลือกตั้งแคนาดา (Canada Election Act 2000)  
  หมวดที่ 1 วา่ดว้ยสิทธิในการเลือกตั้ง มาตรา 3 บุคคลที่มีคุณสมบติัเป็นผูเ้ลือกตั้ง ไดแ้ก่ 
บุคคลที่เป็นพลเมืองแคนาดาและมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวนัเลือกตั้ง ไม่เวน้แม้แต่ผูต้อ้งขงัเด็ดขาด 
แคนาดาจึงเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ผูต้ ้องขังทุกคนมีสิทธิและใช้สิทธิเลือกตั้ งได้โดยไม่มี
ขอ้จ ากัดตามระยะเวลาที่ตอ้งโทษ และใช้วิธีเลือกตั้งทางไปรษณียห์รือด้วยตนเองเช่นเดียวกับ
ผูต้อ้งขงัออสเตรเลีย ซ่ึงเป็นไปตามหมวดที่ 11 ส่วนยอ่ยที่ 5 (Part 11 Division 5) การเลือกตั้งแบบ
พเิศษ ส าหรับผูเ้ลือกตั้งในเรือนจ า 
 3.7.2  ค าพพิากษาเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั 
 แมรั้ฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัจะบญัญติัว่าสิทธิในการเลือกตั้งเป็นของพลเมืองแคนาดา
ทุกคน แต่บทบญัญติัใน The old Canada Elections Act 1985 มาตรา 51(e) มีการตดัสิทธิเลือกตั้งของ
ผูต้อ้งขงัที่ไดรั้บโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป จนกระทัง่มีการฟ้องร้องไปยงัศาลสูงในคดีระหว่าง 
Sauve v. Canada (Chief Electoral Officer) เม่ือวนัที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ภายหลงัพจิารณาคดีไม่ถึง 

                                                             
143 Australian Electoral Commission,  (2007).  Prisoner Voting.  Retrieved September, 2008,  from 

http://www.aec.gov.au/About_AEC/publications/Fact_Sheets/prisoner_voting.htm 
144 Constitution Act of Canada 1982. Section 3. 
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1 ปี145 ศาลฎีกามีมติเป็นเอกฉนัทว์่า กฎหมายเลือกตั้งมาตรา 51(e) ที่ตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัที่
ไดรั้บโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปนั้น ขดักบัรัฐธรรมนูญ และไม่เป็นไปตามหลกันิติธรรม อีกทั้งยงั
เปรียบเทียบด้วยว่าการตัดสิทธิเลือกตั้ งของพลเมืองคือการปฏิเสธสิทธิที่ชอบธรรมในทาง
ประชาธิปไตย และเป็นการตดัหนทางในการพฒันาตนเองและการกลบัคืนสู่สงัคมของผูต้อ้งขงั146 
 3.7.3  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดและระหวา่งพจิารณาคดี  
 3.7.3.1  เจา้หนา้ที่ในการเลือกตั้ง 
 ผู ้มีอ  านาจหน้าที่ รับผิดชอบสถานที่ คุมขัง ในเขตมลรัฐจะเป็นผู ้แต่งตั้ งเจ้าหน้าที่
ประสานงาน (Coordinating Officer) เพื่อท าหน้าที่ในระหว่างที่มีการเลือกตั้ง เพื่อประสานงานกับ
หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเลือกตั้ง147 เม่ือมีค  าสั่งให้มีการเลือกตั้ง หัวหน้าเจา้หน้าที่การเลือกตั้งจะเป็นผู ้
แจง้ใหผู้มี้อ  านาจหน้าที่รับผิดชอบสถานที่คุมขงัของมลรัฐนั้นๆ ทราบโดยไม่ชกัชา้ และผูมี้อ  านาจ
หน้าที่รับผิดชอบสถานที่คุมขงัจะตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าที่ผูป้ระสานงานในมลรัฐนั้นๆ ทราบ และ
แต่งตั้งบุคคลจ านวนหน่ึงคนหรือมากกวา่นั้น เพือ่ปฏิบติัหนา้ที่เป็นเจา้หนา้ที่ติดต่อ (Liaison Officer) 
ท  าหนา้ที่ในการจดัการเลือกตั้ง148  
 ผูต้อ้งขงัทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง
ทัว่ไป 10 วนั โดยผูเ้ลือกตั้งจะตอ้งลงทะเบียนการเลือกตั้ง เพือ่แสดงความประสงคว์่าจะเลือกตั้งโดย
ใชบ้ตัรพเิศษ149 เจา้หนา้ที่ติดต่อตอ้งติดประกาศใหผู้ท้ี่มีสิทธิเลือกตั้งทราบถึงวนัเลือกตั้ง ในรูปแบบ
ที่ก  าหนดและในสถานที่ที่สามารถมองเห็นไดง้่ายภายในหน่วยเลือกตั้ง และโดยไม่ชกัชา้150 
 3.7.3.2  ถ่ินที่อยูข่องผูเ้ลือกตั้ง 
 ก่อนถึงวนัเลือกตั้ง 10 วนั เจา้หนา้ที่ติดต่อตอ้งตรวจสอบวา่ไดรั้บเอกสารลงทะเบียนและ
บตัรเลือกตั้งพเิศษของผูเ้ลือกตั้งทุกคนในสถานคุมขงัที่ตอ้งการใชสิ้ทธินั้นครบถว้นหรือไม่ โดยตอ้ง
แสดงถ่ินที่อยู่ถาวรของผูเ้ลือกตั้งแต่ละคนด้วย เพื่อใช้เป็นภูมิล าเนาในการส่งบตัรเลือกตั้งไปนับ
คะแนนรวมเป็นคะแนนของเขตนั้น ถ่ินที่อยู่ถาวรของผูเ้ลือกตั้งคือสถานที่อันดับแรกในสถานที่
ต่อไปน้ี ที่ผูเ้ลือกตั้งมีผูรู้้จกัและเป็นที่อยูท่ี่สามารถติดต่อทางไปรษณียไ์ด้151 
                                                             

145 Judgments of The Supreme Court of Canada.  (October 31, 2002).  Sauve V. Canada (Chief 
Electoral Officer).  Retrived December, 2008,  from http://scc.lexum.org/en/2002/2002scc68/2002scc68.html 

146 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 37-38. 
147 Canada Election Act 2000.  Section 246. 
148 Canada Election Act 2000.  Section 247. 
149 Canada Election Act 2000.  Section 254. 
150 Canada Election Act 2000.  Section 250 (1). 
151 Canada Election Act 2000.  Section 251 (1) (2). 
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 1)  ที่อยูอ่าศยัของผูเ้ลือกตั้งก่อนไดรั้บการคุมขงั 
 2)  ที่อยูอ่าศยัของคู่สมรส ญาติ ผูอ้ยูใ่นความอุปการะของผูเ้ลือกตั้ง ญาติของคู่
สมรส หรือบุคคลที่ผูเ้ลือกตั้งจะอาศยัอยูด่ว้ยหากไม่ถูกคุมขงั 
 3)  สถานที่ที่ผูเ้ลือกตั้งถูกจบักุม หรือ 
 4)  ศาลสุดทา้ยที่พพิากษาใหผู้เ้ลือกตั้งจ  าคุก  
 3.7.3.3  การใหข้อ้มูลการเลือกตั้ง 
 เม่ือเจา้หน้าที่ติดต่อได้รับวสัดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งและรายช่ือของผูส้มัครรับการ
เลือกตั้งแลว้ จะตอ้งแจกจ่ายวสัดุอุปกรณ์เหล่านั้นใหผู้ช่้วยเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ในจ านวนที่เพียงพอ และติดประกาศรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในที่ที่เห็นได้ชดัเจน บริเวณสถาน
ที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง152 
 ในวนัลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูช่้วยเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งตอ้งติดประกาศขั้นตอนวิธีการ
เลือกตั้งอยา่งนอ้ย 2 แห่ง ตามรูปแบบที่ก  าหนด ในที่ที่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน และพร้อมที่จะให้
ค  าปรึกษาแก่ผูเ้ลือกตั้ง โดยเตรียมค าแนะน าและเอกสารเก่ียวกบัเขตเลือกตั้งและรายช่ือผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งตามเขตทั้งหมด153 ในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งรับการลงคะแนนเลือกตั้งจากผูต้อ้งขงัที่ถูก
จ ากดัขอบเขตอยูใ่นหอ้งขงั หรือที่อยูร่ะหวา่งการรักษาพยาบาล เจา้หนา้ที่ติดต่อจะตอ้งจดัให้มีหน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนที่ภายในสถานที่คุมขงัหรือสถานที่รักษาพยาบาลนั้นดว้ย154  
 3.7.3.4  ขั้นตอนการลงคะแนนในบตัรเลือกตั้งพเิศษ 
 อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเลือกตั้งดว้ยบตัรเลือกตั้งพิเศษ ประกอบดว้ยของสามส่ิง ไดแ้ก่ บตัร
เลือกตั้งพเิศษ ซองดา้นใน และซองดา้นนอก เจา้หน้าที่จดัการเลือกตั้งจะตอ้งให้ผูเ้ลือกตั้งลงช่ือเพื่อ
รับบตัรเลือกตั้งพเิศษ เจา้หน้าที่ดงักล่าวและผูเ้ลือกตั้งตอ้งลงนามที่ซองดา้นนอก เพื่อใชต้รวจสอบ
เขตเลือกตั้งและป้องกนัการลงคะแนนซ ้ าซอ้น แลว้จึงมอบบตัรเลือกตั้งพิเศษ ซองดา้นใน และซอง
ดา้นนอกที่ลงนามแลว้นั้นใหแ้ก่ผูเ้ลือกตั้ง155  
 ผูเ้ลือกตั้งตอ้งลงคะแนนโดยการเขียนช่ือผูส้มคัรรับการเลือกตั้งที่ตอ้งการเลือกในบตัร
เลือกตั้งพเิศษ พบับตัรเลือกตั้งพเิศษ แลว้ด าเนินการดงัต่อไปน้ีโดยใหผู้ช่้วยผูจ้ดัการเลือกตั้งเห็น  
 1)  ใส่บตัรเลือกตั้งพเิศษที่เขียนช่ือผูส้มคัรแลว้ในซองดา้นใน แลว้ปิดซอง และ 
 2)  ใส่ซองดา้นในลงในซองดา้นนอก แลว้ปิดซอง 

                                                             
152 Canada Election Act 2000.  Section 253 (2). 
153 Canada Election Act 2000.  Section 254. 
154 Canada Election Act 2000.  Section 255 (1). 
155 Canada Election Act 2000.  Section 257 (1). 

DPU



 
   180 

 

 หากผูเ้ลือกตั้งท  าบตัรเลือกตั้งพิเศษเสียหายและใชไ้ม่ไดโ้ดยไม่ตั้งใจ ผูเ้ลือกตั้งตอ้งคืน
บตัรใหก้บัผูช่้วยหวัหนา้เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งเพือ่ท  าเคร่ืองหมายใหเ้ป็นบตัรเลือกตั้งพิเศษที่เสีย แลว้
จึงใหบ้ตัรเลือกตั้งพเิศษใบใหม่แก่ผูเ้ลือกตั้ง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บคนละไม่เกิน 1 ใบ156  
 3.7.3.5  ก าหนดเวลาท าการเลือกตั้ง 
 หน่วยเลือกตั้งซ่ึงใชบ้ตัรพเิศษน้ีจะเปิดท าการล่วงหนา้ก่อนวนัเลือกตั้ง 10 วนั ตั้งแต่เวลา 
9 นาฬิกา จนกระทัง่ผูเ้ลือกตั้งที่ลงทะเบียนไวไ้ด้ลงคะแนนจนครบ แต่ตอ้งไม่เกินเวลา 20 นาฬิกา
ของวนันั้น157 
 3.7.3.6  การส่งเอกสารและวสัดุอุปกรณ์เลือกตั้งคืน 
 เม่ือการเลือกตั้งส้ินสุดลง ผูช่้วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ งจะต้องส่งเอกสารการ
เลือกตั้งทั้ งหมดดังต่อไปน้ีให้เจา้หน้าที่ติดต่อโดยไม่ล่าช้า158 และเจา้หน้าที่ติดต่อทุกคนจะตอ้ง
ตรวจสอบและส่งคืนอุปกรณ์ที่ใชใ้นการเลือกตั้งทั้งหมด ใหแ้ก่ผูค้วบคุมการเลือกตั้งพิเศษในออตตา
วา่ (เมืองหลวงของแคนาดา) ไม่ชา้กวา่ 18 นาฬิกา ในวนัเลือกตั้งทัว่ไป159 
 1)  ซองดา้นนอก ทีบ่รรจุซองดา้นในและบตัรเลือกตั้งพเิศษที่ลงคะแนนแลว้ 
 2)  ซองดา้นนอกที่ช ารุดหรือไม่ไดใ้ชท้ั้งหมด 
 3)  บตัรเลือกตั้งพิเศษที่ช ารุดหรือไม่ไดใ้ชท้ั้งหมด และซองดา้นในที่ไม่ไดใ้ช้
ทั้งหมด และ 
 4)  แบบฟอร์มลงทะเบียน    
 3.7.3.7  การนบัคะแนน 
 บตัรเลือกตั้งพเิศษของผูต้อ้งขงัจะถูกนบัคะแนนก่อนวนัเลือกตั้งทัว่ไป 5 วนั หรือนับใน
วนัที่หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งก าหนด เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งแบบพิเศษ (Special Ballot Officers) 
ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยค าแนะน าของนายกรัฐมนตรี ผูน้ าฝ่ายคา้น และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มี
คะแนนเสียงในสภาผูแ้ทนราษฎรมากเป็นอันดับที่สาม จะเป็นผูต้รวจสอบซองด้านนอก เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยของช่ือผูเ้ลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่ปรากฏอยู ่และจะท าการเปิดซองดา้น
นอกเพื่อน าซองดา้นในที่ปิดผนึกออกมา ซองดา้นในที่บรรจุบตัรเลือกตั้งพิเศษจะตอ้งอยูใ่นสภาพ
ปกติ ไม่ปรากฏร่องรอยการเปิดหรือรอยขีดข่วน ท าการแยกซองดา้นในออกตามเขตเลือกตั้งที่ระบุ
ตามซองดา้นนอก จากนั้นเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งแบบพเิศษจะเป็นผูเ้ปิดซองดา้นในเพือ่นบัคะแนนไป

                                                             
156 Canada Election Act 2000.  Section 258. 
157 Canada Election Act 2000.  Section 250 (2). 
158 Canada Election Act 2000.  Section 260. 
159 Canada Election Act 2000.  Section 261. 
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ทีละเขตเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้งพิเศษของผูต้อ้งขงัในเขตหน่ึงหน่ึง จะถูกนับคะแนนรวมกับบตัร
เลือกตั้งพเิศษของพลเมืองแคนาดาที่อาศยัชัว่คราวอยูน่อกเขตเลือกตั้งของตนและพลเมืองแคนาดาที่
อาศยัอยูน่อกแคนาดาเป็นการชัว่คราวในเขตนั้นๆ160 

 
3.8  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3.8.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.8.1.1  รัฐธรรมนูญกลาง (Constitution of The United States of America 1787)  
  บญัญติัถึงสิทธิเลือกตั้งไวด้งัน้ี 
  “มาตรา 15 สิทธิในการเลือกตั้งของพลเมืองสหรัฐอเมริกาจะไม่ถูกปฏิเสธหรือริดรอน
โดยสหรัฐอเมริกาหรือรัฐใดๆ โดยอาศยัเหตุแห่งเช้ือชาติ สีผวิ หรือโดยเง่ือนไขที่เป็นทาสมาก่อน 
 มาตรา 17 สภาซีเนทของสหรัฐอเมริกาประกอบดว้ยวุฒิสมาชิกสองคนของทุกมลรัฐ ที่
ไดรั้บการเลือกตั้งโดยประชาชน... 
 มาตรา 19 สิทธิของพลเมืองสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งไม่อาจถูกปฏิเสธหรือริดรอน
โดยสหรัฐอเมริกาหรือโดยรัฐอ่ืนใด โดยอาศยัเหตุแห่งเพศ 
 มาตรา 24 สิทธิของพลเมืองสหรัฐอเมริกาในการลงคะแนนเสียงรอบแรกหรือรอบอ่ืน 
ส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดี หรือประธานหรือรองประธานสภา
ซีเนทหรือสภาคองเกรส ไม่อาจถูกปฏิเสธหรือริดรอนโดยสหรัฐอเมริกาหรือรัฐอ่ืนใดโดยอาศยัเหตุ
แห่งการละเลยไม่เสียภาษีเลือกตั้งหรือภาษีอ่ืนใด 
  มาตรา 26 สิทธิในการเลือกตั้งของพลเมืองสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่
อาจถูกปฏิเสธหรือริดรอนโดยสหรัฐอเมริกาหรือรัฐอ่ืนใด”161 
 48 มลรัฐในสหรัฐอเมริกาตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด และ 35 มลรัฐในจ านวน
ดงักล่าวตดัสิทธิเลือกตั้งผูท้ี่กระท าความผิดอาญาร้ายแรง แมผู้น้ั้นจะไดรั้บการปล่อยตวัโดยมีทณัฑ์
บนหรือไดรั้บการรอการลงโทษจ าคุก มีเพยีงมลรัฐเมนและเวอร์มอนทท์ี่ใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่ผูต้อ้งขงั
เด็ดขาด 
 3.8.1.2  พระราชบญัญตัิรัฐเมน (Maine Revised Statutes)  
 การลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบติัตรงตามรายการดังต่อไปน้ีสามารถ
ลงคะแนนในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวมทั้งในการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน caucus ทุกๆ สองปี ไดแ้ก่  

                                                             
160 Election Canada.  (2010).  Voting by Incarcerated Electors.  Retrieved  December,  2010,  from 

http://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=bkg&document=ec90545&lang=e   
161 Constitution of The United States of America 1787. Article 15, 17, 19, 24, 26. 
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 เงื่อนไขเร่ืองสญัชาติ บุคคลตอ้งเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา  
 เง่ือนไขอาย ุบุคคลตอ้งมีอายอุยา่งน้อย 18 ปี เวน้แต่ในการลงคะแนนเลือกตั้งรอบแรก
ของพรรคการเมืองหรือในการเลือกตั้ง caucus บุคคลตอ้งมีอายอุยา่งน้อย 18 ปีในวนัเลือกตั้งทัว่ไป
คร้ังนั้น   
 เง่ือนไขถ่ินที่อยู ่บุคคลตอ้งตั้งถ่ินฐานและยนืยนัการพกัอาศยัในทอ้งถิ่นที่มีการเลือกตั้ง 
 เง่ือนไขการขึ้นทะเบียน บุคคลตอ้งลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้งในทอ้งถ่ินที่มีการเลือกตั้ง 
 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง บุคคลตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใน
ทอ้งถ่ินนั้นในการเลือกตั้ง caucus ส าหรับการประชุมหรือการเลือกตั้งรอบแรก162  
 บุคคลที่มีอายไุม่ถึง 18 ปี แต่จะมีอาย ุ18 ปีในวนัเลือกตั้งทัว่ไป และมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ใน
การเลือกตั้งรอบแรกครบถว้น สามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งรอบแรกในการคดัเลือกผูท้ี่จะเป็นผู ้
เขา้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งทัว่ไปได้163 
 3.8.1.3  พระราชบญัญติัแห่งสิทธิผูเ้ลือกตั้งเวอร์มอนท ์(Vermont Voter Bill of Rights) 
 “บุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้ งถ้าบุคคลนั้ นเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา อาศัยอยู่ใน
รัฐเวอร์มอนท ์และมีอาย ุ18 ปีขึ้นไปซ่ึงไดล้งทะเบียนเลือกตั้งแลว้ 
 บุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้งแมบุ้คคลนั้นไม่มีบา้น 
 บุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้งแมบุ้คคลนั้นถูกตดัสินวา่กระท าความผดิอาญา และแมจ้ะอยู่
ในระหวา่งถูกควบคุมตวั 
 บุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้งแมว้่าบุคคลนั้นจะมีผูป้กครอง และแมว้่าบุคคลนั้นตอ้งการ
การช่วยเหลือในการอ่านหนงัสือหรือในการกรอกช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
 บุคคลมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือส่งบัตรเลือกตั้ง ถ้าบุคคลนั้ นได้ด าเนินการให้เสร็จ
ภายในเวลา 19 นาฬิกาของวนัเลือกตั้ง 
 บุคคลมีสิทธิที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกตั้งของตน 
 บุคคลมีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งหรือจากเพื่อนหรือสมาชิก
ในครอบครัว แต่บุคคลบางคนไม่สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนในการเลือกตั้งได ้ตวัอยา่งเช่น นายจา้ง
ของผูเ้ลือกตั้ง เจา้หนา้ที่สหภาพแรงงานของผูเ้ลือกตั้ง 
 บุคคลมีสิทธิในการลงคะแนนโดยลับ และไม่จ าเป็นต้องบอกผู ้อ่ืนเก่ียวกับการ
ลงคะแนนของตน 
 บุคคลมีสิทธิที่จะไดรั้บบตัรเลือกตั้งใหม่ถา้บุคคลนั้นท าบตัรเสีย 

                                                             
162 Maine Revised Statutes 2005.  Title 21-A Chapter 3 Subsection 111. 
163 Maine Revised Statutes 2005.  Title 21-A Chapter 3 Subsection 111-A. 
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 บุคคลมีสิทธิในการลงคะแนนใหบุ้คคลที่เขาตอ้งการ และจะเขียนช่ือบุคคลอ่ืนก็ไดห้าก
ไม่พอใจช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้ง 
 บุคคลมีสิทธิในการไม่กรอกช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในบางช่อง และกรอกช่ือผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งในบางช่อง ช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่มีการกรอกยงัคงถูกนบัเป็นคะแนน 
 บุคคลมีสิทธิใช้ระบบการลงคะแนนที่เป็นไปไดส้ าหรับผูทุ้พพลภาพ โดยส่วนตวัและ
อิสระ ในทุกการเลือกตั้งของรัฐ”164 
 บุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้ งตามคุณสมบติัขา้งตน้จะตอ้งปฏิญาณตนในวนัเลือกตั้งว่าจะ
ลงคะแนนตามมโนธรรมของตน ไม่ลงคะแนนตามค าบอกกล่าวของบุคคลอ่ืน165 
 3.8.2  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในมลรัฐเมน 
  เมนอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัใช้สิทธิเลือกตั้ง และก าหนดให้การตดัสิทธิเลือกตั้งเป็นโทษ
ประการหน่ึงต่างหากจากการจ าคุก การจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัใชอุ้ปกรณ์บตัรเลือกตั้งล่วงหน้า 
และใช้ถ่ินที่อยู่สุดทา้ยของผูต้อ้งขงัก่อนถูกคุมขงัเป็นเขตเลือกตั้ง166 บตัรเลือกตั้งในมลรัฐเมนมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบับตัรเลือกตั้งปกติ 
 3.8.3  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในมลรัฐเวอร์มอนท ์
 กฎหมายเลือกตั้งเวอร์มอนทถู์กออกแบบมาเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูเ้ลือกตั้งใน
เวอร์มอนท์ พลเมืองที่ มีความบกพร่องในเง่ือนไขต่างๆ จะได้รับความช่วยเหลือทั้ งในการ
ลงทะเบียนและในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 เวอร์มอนทอ์นุญาตให้ผูต้อ้งขงัใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และก าหนดให้การตดัสิทธิเลือกตั้งเป็น
โทษประการหน่ึงต่างหากจากการจ าคุกเช่นเดียวกบัเมน167 โดยใชก้ารเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์
ซ่ึงใชก้บัทั้งบุคคลทัว่ไปและผูต้อ้งขงั ผูเ้ลือกตั้งสามารถร้องขอให้ Town Clerk (กรณีของผูต้อ้งขงั
ตอ้งร้องขอต่อเจา้หนา้ที่ในถ่ินที่อยูเ่ดิมของตน) ส่งบตัรเลือกตั้งส าหรับบุคคลที่ไม่สามารถไปหน่วย
เลือกตั้งไดไ้ปให้ตนทางไปรษณีย ์บตัรเลือกตั้งประเภทน้ีจะส่งมาพร้อมกบัซองจดหมายตอบกลบั 
สามารถลงคะแนนไดเ้พยีงคร้ังเดียว และจะตอ้งส่งกลบัไปให ้Town Clerk เพือ่นบัเป็นคะแนนในวนั
เลือกตั้ง Town Clerk ตอ้งไดรั้บบตัรเลือกตั้งคืนภายในเวลาเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง การร้องขอบตัร

                                                             
164 Vermont Secretary of State.  (2008).  Vermont Voter Bill of Rights.  Retrived February 13, 2012,  

from http://vermont-elections.org/elections1/2010EPAppendixE.pdf  
165 The Office of The Secretary of State.  (2012).  Equal Access To Voting In Vermont It’s The Law.  

Retrived March 11, 2012,  from http://www.sec.state.vt.us/municipal/pubs/equal_access.pdf  
166 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 51. 
167 Ibid.  p. 53-54. 
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เลือกตั้งสามารถกระท าไดต้ลอดก่อนมีการเลือกตั้ง และจะมีการจดัส่งจดหมายและบตัรเลือกตั้งไป
ใหภ้ายใน 45 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง 
 ผูเ้ลือกตั้ง (กรณีที่ไม่ใช่ผูต้อ้งขงั) อาจมารับบตัรเลือกตั้งน้ีด้วยตนเองที่ส านักงานของ 
Town Clerk ภายใน 45 วนัก่อนวนัเลือกตั้งทัว่ไปหรือวนัเลือกตั้งรอบแรก เม่ือลงคะแนนล่วงหน้าใน
บตัรเลือกตั้งประเภทน้ีแลว้จะตอ้งใส่ซองจดหมายปิดผนึก ซ่ึงจะส่งให้เจา้หน้าที่ในวนัเลือกตั้งหรือ
ก่อนวนัเลือกตั้งก็ได ้หรือผูเ้ลือกตั้งจะส่งบตัรกลบัคืนให้เจา้หน้าที่ตามสถานที่เลือกตั้งด้วยตนเอง
หรือมอบให้ผูเ้ลือกตั้งอ่ืนที่ไดรั้บมอบอ านาจส่งคืนให้ก็ได้ การเลือกตั้งล่วงหน้าอาจกระท าด้วย
ตนเองที่ส านักงาน Town Clerk ภายใน 45 วนัก่อนวนัเลือกตั้งทัว่ไปหรือวนัเลือกตั้งรอบแรก หรือ
ภายใน 20 วนัก่อนวนัเลือกตั้งทอ้งถ่ิน168 
 การลงคะแนน ผูเ้ลือกตั้งตอ้งท าเคร่ืองหมายในบตัรเลือกตั้งตามที่ปรากฏในค าแนะน า ผู ้
เลือกตั้งที่ป่วยหรือที่ไม่สามารถลงคะแนนเองไดอ้าจร้องขอให้เจา้หน้าที่ที่มอบบตัรเลือกตั้งให้ตน 
ลงคะแนนในบัตรแทนตน โดยกระท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อ่ืน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ลงคะแนนหรือในการลงทะเบียนขอบตัรเลือกตั้ง จะตอ้งไม่กระท าการเปิดเผยขอ้มูลใดๆ เก่ียวกบั
การเลือกลงคะแนนหรือกิริยาอาการที่ผูเ้ลือกตั้งแสดงในการเลือกลงคะแนน 
 ผูเ้ลือกตั้งที่ท  าบตัรเลือกตั้งเสียหายอาจคืนบตัรเสียทางไปรษณียห์รือดว้ยตนเอง และรับ
บตัรเลือกตั้งใหม่ ผูเ้ลือกตั้งสามารถรับบตัรเลือกตั้งไดม้ากสุดเพียง 3 ใบ ผูเ้ลือกตั้งที่ท  าให้บตัรเสีย
ไปสองใบ ยงัคงมีสิทธิเลือกตั้ง169 
 
3.9  ประเทศแอฟริกาใต้   
 3.9.1  กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
  3.9.1.1  รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต ้(Constitution Law of South Africa 1996)  
  บญัญตัิถึงสิทธิเลือกตั้งไวด้งัน้ี 
  ส่วนที่ 2 สิทธิเสรีภาพ 
  มาตรา 19 สิทธิในทางการเมือง 
 “(1) พลเมืองทุกคนมีอิสระในการเลือกทางการเมือง รวมถึงสิทธิในการตั้ งพรรค
การเมือง สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสมคัรเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและรณรงค์

                                                             
168 Vermont Secretary of State.  (2012).  Voting By Early or Absentee Ballot.  Retrived March 1, 2012,  

from http://vermont-elections.org/elections1/absentee_overview.html 
169 Vermont Secretary of State.  (2012).  How to Vote an Early Absentee Ballot.  Retrived March 1, 

2012,  from http://vermont-elections.org/elections1/absentee_vote.html 
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เพื่อพรรคการเมือง (2) พลเมืองทุกคนมีสิทธิอย่างอิสระ เป็นธรรมและสามัญในการเลือกตั้งคณะ
บุคคลในทางนิติบญัญติัที่จดัขึ้นภายในระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ (3) พลเมืองผูใ้หญ่ทุกคนมีสิทธิ
ลงคะแนนในการเลือกตั้งคณะบุคคลในทางนิติบญัญติัตามก าหนดระยะเวลาในรัฐธรรมนูญซ่ึงตอ้ง
กระท าโดยลบั”170 
 ค าประกาศสิทธิในหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ รับรองวา่สิทธิทั้งหลายในหมวดน้ีเป็นส่ิงที่
ขาดเสียมิไดใ้นประชาธิปไตยของแอฟริกาใต ้สิทธิดงักล่าวถูกบรรจุให้เป็นสิทธิของประชาชนทุก
คนในประเทศและได้รับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาค และเสรีภาพว่าเป็นหลัก
มาตรฐานของประชาธิปไตย รัฐตอ้งให้ความเคารพ ประกนั และสนับสนุนสิทธิทั้งหลายในหมวด
น้ี171 ตวัอย่างเช่น สิทธิในความเสมอภาค ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิในชีวิต เสรีภาพและความ
ปลอดภยัของบุคคล สิทธิที่จะไม่ถูกบงัคบัให้เป็นทาส สิทธิในความเป็นส่วนตวั เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนา ความเช่ือ หรือความคิดเห็น เสรีภาพในการแสดงออก การรวมกลุ่ม การชุมนุมหยดุงาน 
สิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง เสรีภาพทางการคา้ การประกอบอาชีพและการถือครองทรัพยสิ์น 
สิทธิของผูถู้กจบักุมคุมขงั ขอบเขตการจ ากดัสิทธิเสรีภาพ เป็นตน้  
 ทุกคนมีความเสมอภาคกันเบื้องหน้ากฎหมายและมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการ
คุม้ครองและไดรั้บประโยชน์จากกฎหมาย ความเสมอภาคหมายความรวมถึงการเขา้ถึงหรือการใช้
สิทธิเสรีภาพทั้งหลายไดอ้ยา่งเตม็ที่และเสมอกนั รัฐไม่อาจกีดกนัหรือสร้างความแตกต่างต่อบุคคล
โดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม โดยอาศยัเหตุแห่งความแตกต่างดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เพศ 
การตั้งครรภ ์สถานภาพสมรส ชาติพนัธุห์รือแหล่งก าเนิด สีผิว ทศันคติทางเพศ อาย ุความบกพร่อง
ทางร่างกาย ศาสนา สติปัญญา ความเช่ือ วฒันธรรม ภาษาและชาติก  าเนิด จะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการ
กีดกนัที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากบุคคลอ่ืนโดยอาศยัเหตุดงักล่าวขา้งตน้ และ
กฎหมายระดบัชาติตอ้งประกาศใชเ้พือ่ป้องกนัหรือหา้มการกีดกนัที่ไม่เป็นธรรมนั้น การกีดกนัโดย
อาศยัเหตุดงักล่าวเป็นเร่ืองไม่เป็นธรรม แมจ้ะไดบ้ญัญติัวา่การกีดกนันั้นเป็นธรรมก็ตาม172 
  ทุกคนมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษยติ์ดตวัมาแต่ก าเนิดและมีสิทธิได้รับการปกป้องและ
เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องเขา173 
  พลเมืองทุกคนมีอิสระในการเลือกทางการเมือง รวมถึงสิทธิในการตั้งพรรคการเมือง 
สิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสมคัรเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและรณรงคเ์พื่อพรรค

                                                             
170 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 3. 
171 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 7. 
172 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 9. 
173 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 10. 
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การเมือง พลเมืองทุกคนมีสิทธิอยา่งอิสระ เป็นธรรมและสามญัในการเลือกตั้งคณะบุคคลในทางนิติ
บญัญติัที่จดัขึ้นภายในระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญ พลเมืองผูใ้หญ่ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนในการ
เลือกตั้งคณะบุคคลในทางนิติบญัญติัตามก าหนดระยะเวลาในรัฐธรรมนูญซ่ึงตอ้งกระท าโดยลบั174 
  พลเมืองไม่อาจถูกเพกิถอนฐานะความเป็นพลเมือง175 
  3.9.1.2  กฎหมายซ่ึงอยูใ่นล าดบัชั้นรองลงมา 
  พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง Electoral Laws Amendment Act 34 of 2003 
  บุคคลที่สามารถขอลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้งได้แก่ พลเมืองแอฟริกาใตท้ี่เป็นเจา้ของ
เอกสารระบุตวัตนเพื่อการลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้ง และมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป แต่ผูท้ี่จะมีช่ือใน
บญัชีผูเ้ลือกตั้งไดจ้ะตอ้งกรอกขอ้ความในแบบฟอร์มครบถว้นและมีอาย ุ18 ปีขึ้นไปเท่านั้น เอกสาร
ระบุตวัตนรวมถึงเอกสารรับรองชัว่คราวซ่ึงใชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั 
  การร้องขอลงทะเบียนเป็นผูมี้ช่ือในบญัชีผูเ้ลือกตั้ง ไม่ถือตามสถานที่พ  านักปกติของ
บคุคลที่ถูกคุมขงัโดยชอบดว้ยกฎหมาย แต่ถือตามสถานที่ที่บุคคลนั้นอาศยัอยูใ่นเวลาปกติก่อนถูก
คุมขงั 
  เม่ือเป็นที่พอใจว่าผูร้้องขอลงทะเบียนได้ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีครบถ้วนและ
บุคคลดังกล่าวเป็นพลเมืองแอฟริกาใต้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้ นไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ งต้อง
ลงทะเบียนให้บุคคลนั้นเป็นผูเ้ลือกตั้งดว้ยการใส่ช่ือบุคคลนั้นในบญัชีผูเ้ลือกตั้ง หัวหน้าเจา้หน้าที่
การเลือกตั้งอาจไม่รับลงทะเบียนใหบุ้คคลต่อไปน้ีเป็นผูเ้ลือกตั้ง ไดแ้ก่ ผูท้ี่ลงทะเบียนโดยหลอกลวง
ฉ้อฉล ผูท้ี่ได้รับการตัดสินจากศาลสูงให้เป็นผูมี้จิตบกพร่องหรือวิกลจริต ผูท้ี่ ถูกกักขังภายใต้
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ผูท้ี่ได้รับการตัดสินให้จ  าคุกโดยไม่มีทางเลือกให้เสียค่าปรับ (ศาล
รัฐธรรมนูญได้ตดัสินว่าบทบัญญติัใน Ss8(f) ที่บัญญติัให้ผูท้ี่ได้รับการตัดสินให้จ  าคุกโดยไม่มี
ทางเลือกใหเ้สียค่าปรับ ไม่อาจเป็นผูเ้ลือกตั้งไดน้ั้น ขดักบัรัฐธรรมนูญ ในคดี CCT 03/04) 176 
  ในการจดัหน่วยเลือกตั้ง เจา้หน้าที่ตอ้งจดัตั้งหน่วยเลือกตั้ง หรือจดัตั้งหน่วยเลือกตั้ง
พร้อมหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ หรือจดัตั้งขึ้นเฉพาะหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ เจา้หน้าที่ตอ้งจดัตั้งเฉพาะ
หน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ในกรณีที่เขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่แต่มีจ  านวนประชาชนน้อย และจ าเป็นตอ้ง
ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ลือกตั้งในการที่ตอ้งเดินทางไกลกว่าจะมาถึงหน่วยเลือกตั้ง หรือกรณีที่หน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนที่เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการเลือกตั้งในเรือนจ า177    

                                                             
174 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 19. 
175 Constitution Law of South Africa 1996.  Chapter 1 Founding Provisions Section 19 Subsection 20. 
176 Electoral Laws Amendment Act 34 of 2003 of South Africa. Subsection 6-8. 
177 Electoral Laws Amendment Act 34 of 2003 of South Africa. Subsection 64(1A). 
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 3.9.2  ค  าพพิากษาเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั 
 ก่อนการเลือกตั้งระดบัชาติและระดบัมณฑลใน ค.ศ. 1999 ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดจ านวนหน่ึง
ได้เรียกร้องในนามตวัแทนของผูต้ ้องขงัเด็ดขาดทุกคนไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้ง อ้างว่า
กฎหมายเลือกตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1998 ของแอฟริกาใต ้(The Electoral Act of 1998) ที่บญัญตัิเร่ืองการ
จ ากดัสิทธิเลือกตั้งไว ้ไม่ไดก้ล่าวครอบคลุมถึงผูต้อ้งขงัเด็ดขาด ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดจึงไดรั้บอนุญาตให้
เลือกตั้ง178 และไดร้้องขอใหศ้าลรัฐธรรมนูญพจิารณาสัง่ให้คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนดมาตรการ
ใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดสามารถลงทะเบียนและเลือกตั้งไดร้ะหวา่งถูกคุมขงั179  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้โตแ้ยง้ว่าการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งไม่จัดการ
ลงทะเบียนและจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดนั้นมีเหตุผลสนับสนุนส่ีประการคือ ประการแรก 
แมพ้ระราชบญัญติัการเลือกตั้ง ค.ศ. 1998 ไม่ไดจ้  ากดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด แต่ก็ไม่ได้
บญัญติัใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งจดัการลงทะเบียนและจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดดว้ย
เช่นกนั คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไม่ไดฝ่้าฝืนสิทธิของผูต้อ้งขงั ประการที่สอง เป็นหน้าที่ของผู ้
เลือกตั้งที่จะตอ้งท าค  าร้องขอลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้ง ไม่ใช่หนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่
จะตอ้งออกไปหาผูต้อ้งขงัในทุกเรือนจ าเพื่อให้ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ประการที่สาม การถูกจ าคุกเป็น
ความล าบากที่ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดเป็นผูท้  าขึ้นเอง การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จดัการเลือกตั้งให้
จึงไม่ใช่การขดัขวางบุคคลจากการใช้สิทธิเลือกตั้ง และประการสุดทา้ย แม้พระราชบญัญติัการ
เลือกตั้ ง ค.ศ. 1998 จะกล่าวถึงการจัดการเลือกตั้ งแบบพิเศษในมาตรา 33 เพื่อให้ผู ้ป่วยใน
โรงพยาบาลไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่หากพยายามน าวธีิการดงักล่าวมาใชก้บัผูต้อ้งขงัเด็ดขาดแลว้จะท า
ไดย้ากและเสียค่าใชจ่้ายจ านวนมาก180 
 เม่ือวนัที่  1 เมษายน ค.ศ. 1999 ศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้มีค  าพิพากษาในคดี
ระหว่าง August and another v. Electoral Commission (คณะกรรมการเลือกตั้ ง) โดยปฏิเสธข้อ
โตแ้ยง้ของคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนา้ที่จดัการเลือกตั้งใหเ้ป็นไป
โดยลับ จดัหาอุปกรณ์ของวิธีที่จะใช้ในการเลือกตั้ งและก าหนดวนัเลือกตั้ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบที่จะท าให้การเลือกตั้งด าเนินไปได้ การที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นส่วนหน่ึงของระบบเป็นการยนืยนัว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ด  าเนินขั้นตอน
ใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดสามารถลงทะเบียนและเลือกตั้งได ้แมพ้ระราชบญัญติัการเลือกตั้งจะไม่ไดร้ะบุ
ถึงการจดัการเลือกตั้งให้ผูต้ ้องขงัเด็ดขาด ก็ไม่อาจอาศัยเร่ืองน้ีมาตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้ ้องขัง

                                                             
178 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 38. 
179 Ibid.  p. 39.   
180 Ibid.  p. 39.   
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เด็ดขาดได ้และไม่อาจน าช่องว่างตรงน้ีไปแปลความว่ากฎหมายมอบอ านาจให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือศาล ช้ีขาดวา่ผูต้อ้งขงัคนใดควรถูกตดัสิทธิหรือไม่ถูกตดัสิทธิเลือกตั้ง181 
 ศาลตั้งขอ้สงัเกตวา่ภายใตรั้ฐธรรมนูญแอฟริกาใตน้ั้น สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมือง
ทุกคนที่อายุถึงเกณฑ์ และเน้นความส าคญัว่า “สิทธิในการออกเสียงร่วมกนันั้นมีความส าคญั ไม่
เฉพาะแต่เพียงความเป็นชาติและประชาธิปไตย แต่เสียงทุกเสียงของประชาชนทุกคนนั้น เป็น
สญัลกัษณ์ของเกียรติภูมิและความเป็นปัจเจกบุคคล และนัน่คือความจริงที่ว่าทุกคนมีสิทธิออกเสียง
เท่ากนั” สิทธิในการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ต่อสภาผูแ้ทน ดงันั้นพระราชบญัญตัิการ
เลือกตั้งตอ้งถูกตีความในลกัษณะที่เป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่การจ ากดัสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ในรัฐประชาธิปไตยหลายๆ แห่งมีการบญัญตัิอยา่งชดัเจนให้ผูต้อ้งขงับางประเภทไม่มีสิทธิในการ
เลือกตั้ง และแม้ว่าแอฟริกาใตจ้ะไม่มีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญที่สามารถเทียบเคียงได ้ก็สามารถ
ตีความไดว้า่ เราอาจประกาศขอ้จ ากดัสิทธิการเลือกตั้งได ้หากมีเหตุผลที่เหมาะสมเพียงพอ แต่เม่ือ
เราไม่มีกฎหมายจ ากดัสิทธิเลือกตั้งเหมือนประเทศอ่ืนๆ ค  าถามที่ว่าการที่สภานิติบญัญติัจ ากดัสิทธิ
ของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความยติุธรรมภายใตรั้ฐธรรมนูญหรือไม่ จึงไม่ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาในการพจิารณาคดีน้ี และจากการที่ไม่มีขอ้กฎหมายจ ากดัสิทธิเลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดจึงมี
สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้ง182 การจดัการเลือกตั้ งให้ผูต้อ้งขังเด็ดขาดท าได้ง่ายเพราะ
สามารถตรวจสอบขอ้มูลจ านวนได้แน่นอนตามเอกสารและผูต้อ้งขงัทุกคนถูกควบคุมให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยในบริเวณจ ากัด183 เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ งไม่จดัการเลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งขัง
เด็ดขาด จึงเป็นความบกพร่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิเร่ืองการ
ลงทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้งในพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง ค.ศ. 1998 มาตรา 6 (1) และมาตรา 8 (2)184  
 อยา่งไรก็ดี ค  าพพิากษาในคดีน้ีไม่ไดต้อบค าถามที่ว่าผูต้อ้งขงัเด็ดขาดอาจถูกจ ากดัสิทธิ
เลือกตั้งไดห้รือไม่ เพราะศาลเพยีงแต่วนิิจฉยัวา่การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จดัการเลือกตั้งให้
ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดนั้นไม่ถูกตอ้ง ค  าพพิากษาคดีน้ีไดน้ าไปสู่การแกไ้ขพระราชบญัญติัการเลือกตั้งในปี 
ค.ศ. 2003 (Electoral Laws Amendment Act 34 of 2003) ในมาตรา 8 (2) (f) ซ่ึงบญัญติัว่าเจา้หน้าที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งอาจไม่รับลงทะเบียนให้ผูเ้ลือกตั้งที่ได้รับโทษจ าคุกโดยปราศจาก

                                                             
181 Ibid.  p. 39.   
182 European Court of Human Rights.  Op.cit.   
183 Ewald, Alec C. and Rottinghaus, Brandon.  Op.cit.  p. 51. 
184 Ibid.  p. 39. 
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ทางเลือกในการช าระค่าปรับ กฎหมายที่แกไ้ขดงักล่าวส่งผลใหผู้ท้ี่ถูกตดัสินใหจ้  าคุกทุกคน ยกเวน้ผู ้
ที่ถูกคุมขงัเพราะไม่ช าระค่าปรับ ถูกตดัสิทธิในการเลือกตั้ง185 
 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้ งที่แก้ไข ค.ศ. 2003 ใช้บังคับเพียงหกวนั 
สถ าบัน  NICRO (National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of Offenders) 
ร่วมกับผูต้อ้งขงัเด็ดขาดสองคน ได้ยื่นขอ้เรียกร้องไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีค  าวินิจฉัยว่า
บทบญัญตัิมาตรา 8 (2) (f) ขดัต่อรัฐธรรมนูญ และน าไปสู่ค  าพพิากษาที่ส าคญัอีกฉบบัหน่ึงในปี ค.ศ. 
2004 (Erasmus and Schwagerl v. Minister of Home Affairs)186 
 ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคดีไวพ้ิจารณาหลงัการเลือกตั้งไดผ้่านไปหน่ึงสัปดาห์ รัฐบาล
โตแ้ยง้วา่ค  าพพิากษาในคดี August and another v. Electoral Commission ไดช้ี้น าให้รัฐสภาพิจารณา
เร่ืองการเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาด และรัฐสภาก็ไดพ้ิจารณาแลว้จึงไดแ้กไ้ขพระราชบญัญติัการ
เลือกตั้ง มาตรา 8 (2) (f) ให้ตดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนที่ไม่ไดรั้บเง่ือนไขให้ช าระ
ค่าปรับแทนการจ าคุก กฎหมายดังกล่าวเหมาะสมกับการกระท าความผิดและหากอนุญาตให้
ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดเลือกตั้งได ้รัฐบาลอาจถูกมองว่าไม่เขม้งวดกบัอาชญากรรม อีกทั้งหากจะจดัการ
เลือกตั้งให้ก็จะตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการขนส่งจ านวนมาก สุ่มเส่ียงต่อการให้สินบนหรือการทุจริต 
รวมทั้งการแทรกแซงการเลือกตั้งดว้ย 
 ศาลรัฐธรรมนูญไดว้นิิจฉยัหาเหตุผลในการจ ากดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัเด็ดขาดตาม
กฎหมายดงักล่าวเพือ่หาความสัมพนัธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายในการจ ากดัสิทธิและการจ ากดัสิทธิแลว้ 
เห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวิธีจดัการเลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งขงัระหว่างการพิจารณาคดีและ
ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดที่ไม่ช าระค่าปรับอยูแ่ลว้ และวิธีการดงักล่าวก็สามารถใชไ้ดก้บัผูต้อ้งขงัทุกคนใน
เรือนจ า อีกทั้งบทบญัญติัในมาตรา 8 ก็ไม่ได้กล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจ ากัดสิทธิเลือกตั้ง ขอ้
โตแ้ยง้ของรัฐบาลจึงฟังไม่ขึ้น187 ค  าพพิากษาน้ีส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งอ านวยความ
สะดวกให้ผูต้อ้งขงัเด็ดขาดทุกคนไดล้งทะเบียนก่อนการเลือกตั้งโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ใน ค.ศ. 2004 
แอฟริกาใตมี้เรือนจ าทั้งส้ิน 242 แห่ง และมีผูต้อ้งขงัเด็ดขาดประมาณ 182,000 คน188  
  3.9.3  การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเด็ดขาดและระหวา่งพจิารณาคดี   
 ระบบเลือกตั้งของแอฟริกาใตแ้บ่งออกเป็นการเลือกตั้งระดบัชาติ ระดบัมลรัฐและระดบั
ทอ้งถ่ิน และจดัการเลือกตั้งทุกๆ ห้าปี ผูต้อ้งขงัสามารถเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้งระดบัชาติและ

                                                             
185 Ibid.  p. 40. 
186 Loc.cit.   
187 Ibid.  p. 41. 
188 Ibid.  p. 49. 
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ระดบัมลรัฐ การด าเนินการเลือกตั้งควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Independent Electoral 
Commission (IEC)) ซ่ึงไดรั้บการจดัตั้งตามรัฐธรรมนูญ189 
 ในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับมลรัฐ ผูต้อ้งขงัตอ้งลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้ง ผู ้
ลงทะเบียนตอ้งเป็นพลเมืองแอฟริกาใต ้มีอาย ุ18 ปีขึ้นไป และเป็นผูแ้สดงเอกสารหลกัฐานยนืยนั
ตวัตน หวัหนา้เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งอาจไม่รับค าร้องขอลงทะเบียนหากค าร้องขอให้ลงทะเบียนท า
ขึ้นโดยการหลอกลวงหรือเกิดขึ้นจากการบงัคบัของบุคคลอ่ืน หรือบุคคลนั้นถูกศาลสูงตดัสินว่า
ปัญญาบกพร่อง หรือบุคคลนั้นถูกควบคุมภายใตพ้ระราชบญัญตัิสุขภาพ ค.ศ. 1973 (Mental Health 
Act, 1973) ถ้าผูล้งทะเบียนเลือกตั้งอยู่ในเรือนจ าในวนัเลือกตั้งและตอ้งการที่จะเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งระดบัชาติและระดบัมลรัฐ บุคคลนั้นตอ้งถือว่าเป็นผูเ้ลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ผูน้ั้นถูกคุมขงั
อยู ่แมว้า่บุคคลดงักล่าวอาจลงทะเบียนในเขตเลือกตั้งในถ่ินที่อยูป่กติได ้ถา้ผูต้อ้งขงัถูกจ าคุกในมล
รัฐอ่ืนนอกจากมลรัฐที่มีถ่ินที่อยูป่กติ เขาสามารถขอเลือกตั้งแบบพิเศษ (Special Vote) กบั ICE ได ้
ICE จะไปที่เรือนจ าก่อนวนัปิดการท าบญัชีรายช่ือผูเ้ลือกตั้ง และจะจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ า
ในวนัเลือกตั้งทัว่ไปเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง190   

                                                             
189 Ibid.  p.222. 
190 Ibid.  p.233. 
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บทที่ 4 
บทวเิคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคในการใช้สิทธิเลอืกตั้งสมาชิกรัฐสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ถือว่ารัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุด ที่ใช้วางระเบียบการเมืองการปกครองและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
รัฐธรรมนูญจึงใชค้วบคุมการใชอ้  านาจองคก์รและเจา้หน้าที่ของรัฐ ไม่ให้กระท าตามอ าเภอใจจน
กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินความจ าเป็น รัฐธรรมนูญจะตอ้งยดึถือหลกัการของนิติ
รัฐ คือหลกัที่รัฐมีอ านาจจ ากดั และตอ้งมีหลกัประกนัในการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซ่ึง
เป็นหลักสาระส าคญัและมีความมั่นคงแน่นอน เหมาะสมที่จะบัญญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ส่วน
รายละเอียดอ่ืนๆ จะน าไปบญัญตัิไวใ้นกฎหมายล าดบัรองลงมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 (ฉบบัปัจจุบนั) บญัญตัิรับรองหลกัความเสมอภาคของบุคคล ประเทศไทยจึงมี
ความผกูพนัตอ้งใชก้ฎเกณฑเ์ดียวกนัในสภาพการณ์เดียวกนั กล่าวคือ ในเหตุการณ์ที่เหมือนกนัหรือ
มีสาระส าคญัเหมือนกัน จะตอ้งได้รับการปฏิบติัภายใตก้ฎเกณฑ์เดียวกัน การจดัการเลือกตั้งให้
ประชาชนเป็นภารกิจประการหน่ึงของรัฐ และเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่จะตอ้งจดัสรร
งบประมาณส าหรับใชจ้ดัการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเสมอภาคตามที่กฎหมายบญัญตัิ การจดัการ
เลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเรือนจ าและทณัฑสถาน แมจ้ะมีความไม่สะดวกในการจดัการเลือก
ตั้งอยูบ่า้ง แต่ก็เป็นสภาพปกติที่ทุกประเทศตอ้งประสบเหมือนกันอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้รัฐจึงตอ้ง
จดัหามาตรการเพือ่ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งในเรือนจ าไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งเสมอภาคกบัผูเ้ลือกตั้งนอก
เรือนจ า และตอ้งควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระและเสรี ป้องกนัการข่มขู่ใชอิ้ทธิพลใน
เรือนจ าไม่ว่าจากเจา้หน้าที่ราชทณัฑห์รือผูต้อ้งขงัในเรือนจ า และในระหว่างที่รัฐยงัไม่สามารถ
จดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าได ้จะตอ้งไม่น าความบกพร่องของการจดัการเลือกตั้งไปเป็นเหตุให้
ผูต้อ้งขงัขาดคุณสมบติัอยา่งใดๆ อนัเป็นผลร้ายแก่ผูต้อ้งขงั เพราะเหตุที่ไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ได ้
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4.1  วิ เคราะห์ปัญหาการบัญญัติรายละเอียดของกฎหมายเลือกต้ังไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยไม่มีบทบัญญัติรับรองสิทธิเลือกต้ัง และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา    
 การบญัญตัิรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจง้นั้น 
เป็นลกัษณะส าคญัและถือปฏิบติักนัทัว่ไปในรัฐธรรมนูญที่มีนิติรัฐ สอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากการรับรองสิทธิและเสรีภาพในเอกสารส าคญัทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น Bill of Rights ของประเทศองักฤษ ปฎิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองของ
ฝร่ังเศส และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สิทธิเสรีภาพที่รับรองไวใ้น
รัฐธรรมนูญน้ีนิยมเรียกกันว่า “สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” ประเทศไทยเองก็ยึดถือหลักนิติรัฐและ
ไดรั้บอิทธิพลจากเอกสารรับรองสิทธิเสรีภาพดงักล่าว โดยบญัญตัิรับรองสิทธิและเสรีภาพต่างๆ ไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พทุธศกัราช 2475 เป็นตน้มา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช 2550 เรียกสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ีว่า “สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย”  
 ระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เม่ือ
ประชาชนในรัฐมีจ านวนมหาศาล รัฐไม่สามารถจะรับฟังเสียงทุกเสียงและกระท าไปตามความ
ตอ้งการของทุกคนได ้จึงตอ้งกระท าตามความตอ้งการของคนจ านวนมากที่สุดโดยใชเ้สียงขา้งมาก
เป็นเคร่ืองตดัสิน การเลือกตั้งเป็นวิธีหาเสียงขา้งมากที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดเท่าที่จะสรรหา
ไดใ้นปัจจุบนั เป็นจุดเกาะเก่ียวเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ชอ้  านาจกับประชาชนผูม้อบอ านาจ และสร้าง
ความชอบธรรมในการใชอ้  านาจใหแ้ก่องคก์รของรัฐ การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ขาดเสียมิไดใ้น
ระบบประชาธิปไตยโดยผูแ้ทน สิทธิเลือกตั้ งจึงเป็นสิทธิที่ต้องรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญเสรี
ประชาธิปไตย ในฐานะที่เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการหน่ึง  
 4.1.1  การบัญญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้งและหลักส าคัญของการเลือกตั้ งในรัฐธรรมนูญเสรี
ประชาธิปไตย 
  จากการที่ได้ศึกษารัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย อันได้แก่ ประเทศไอร์แลนด ์
สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้พบว่า รัฐธรรมนูญ
ประเทศที่กล่าวขา้งตน้ บญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวอ้ยา่งชดัแจง้ในรัฐธรรมนูญ และ
นิยมบญัญติัไวใ้นหมวดเดียวกบัการบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานประการอ่ืนของพลเมือง  
  รัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ บัญญัติถึงสิทธิเลือกตั้ งในมาตรา 12 โดยกล่าวถึงที่มาของ
ประธานาธิบดีและสมาชิก Dáil Éireann ว่าตอ้งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และเป็น
บทบญัญติัรับรองสิทธิพลเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดี และความในมาตรา 16 เป็นบทบญัญตัิ
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รับรองสิทธิเลือกตั้งสมาชิก Dáil Éireann ของพลเมืองไอร์แลนด ์เม่ือสังเกตถอ้ยค าที่ว่า “ยอ่มมีสิทธิ
ในการเลือกตั้ง” หรือในภาษาอังกฤษที่ว่า “shall have the right to vote” แล้ว พบว่าบทบญัญตัิใน
มาตรา 12 2° และมาตรา 16 1. 2° มีลกัษณะเป็นการรับรองคุม้ครองสิทธิเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง แมว้่า
จะบญัญติัไวใ้นมาตราที่ว่าด้วยประธานาธิบดีและ Dáil Éireann แทนที่จะบญัญติัไวใ้นมาตราที่ว่า
ดว้ยสิทธิขั้นพื้นฐานก็ตาม ส่วนการบญัญติัคุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้งน าไปไวใ้นกฎหมาย
ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง ค.ศ. 2006 (Electoral Act 2006 of Ireland) 
 กฎหมายพื้นฐานสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาตรา 28 บญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ ง
ระดับประชาคมยโุรป ว่าเป็นของพลเมืองในรัฐสมาชิกทุกประเทศ และมาตรา 38 บญัญตัิรับรอง
สิทธิเลือกตั้งของพลเมือง โดยใชถ้อ้ยค  าในท านองเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ว่า “ยอ่มมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียง” กฎหมายพื้นฐานสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดรั้บรองสิทธิเลือกตั้งทั้งในระดบั
เทศบาล มณฑล และสภายโุรป โดยกล่าวถึงคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งเพียงเล็กน้อย คืออายขุองผูเ้ลือกตั้ง 
ส่วนคุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้ง รัฐธรรมนูญบญัญติัชดัเจนว่าให้เป็นไปตามที่บญัญติัไวใ้น
กฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ    
  รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียมาตรา 7 และมาตรา 24 บญัญตัิถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามล าดบั ส่วนมาตรา 8 และมาตรา 30 บญัญติัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วา่ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายของฝ่ายนิติบญัญติัแต่ละรัฐ
ก าหนด เป็นการบญัญตัิเปิดกวา้งใหแ้ต่ละรัฐบญัญตัิไวใ้นกฎหมายล าดบัรองลงมาโดยพจิารณาความ
เหมาะสมของอายแุละคุณสมบติัอ่ืนของผูเ้ลือกตั้ง ส่วนมาตรา 41 เป็นบทบญัญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้ง 
ว่าผูใ้หญ่ทุกคนในออสเตรเลียที่มีสิทธิเลือกตั้ งในแต่ละรัฐ ย่อมมีสิทธิเลือกตั้ งสมาชิกรัฐสภา
ออสเตรเลีย ผู ้ที่ มี สิทธิในการเลือกตั้ งระดับรัฐจึงไม่อาจถูกกีดกันในการเลือกตั้ งกลางของ
ออสเตรเลีย ถ้อยค าที่ใช้รับรองสิทธิคือ “ยอ่มมีสิทธิในการเลือกตั้ง” ในกฎหมายล าดบัรองลงมา 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ ง ค.ศ. 1918 (Commonwealth Electoral Act 1918) ได้ก าหนด
คุณสมบติัโดยละเอียดของผูมี้สิทธิลงทะเบียนและมีสิทธิเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 93 ทั้งน้ีเพื่อขยาย
หลกัการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหส้มบูรณ์  
  รัฐธรรมนูญแคนาดาบัญญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ งไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองแคนาดา ในมาตราที่วา่ดว้ยสิทธิในทางประชาธิปไตยของพลเมือง ว่าสิทธิเลือกตั้งเป็นของ
พลเมืองแคนาดาทุกคน อันเป็นการรับรองสิทธิเลือกตั้งไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ
การรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนของพลเมือง โดยใช้ถ้อยค าท านองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
ไอร์แลนด์และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีว่า “พลเมืองทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้ง” ในกฎหมาย
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ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง ค.ศ. 2000 (Canada Election Act 2000) ก าหนด
คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้นมาตรา 3 หมวดที่ 1 วา่ดว้ยสิทธิในการเลือกตั้ง  
  รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาบัญญติัรับรองและคุ้มครองสิทธิเลือกตั้งไวห้ลายมาตรา 
มาตราที่เป็นบทบญัญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ มาตรา 15 มาตรา 19 มาตรา 24 และมาตรา 26 
ถอ้ยค  าที่ใชรั้บรองสิทธิเลือกตั้งคือ “สิทธิเลือกตั้งไม่อาจถูกปฏิเสธหรือริดรอน” บทบญัญตัิมาตรา 
26 กล่าวถึงคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวเ้พียงเล็กน้อย คืออายุของผูเ้ลือกตั้ง ส่วนคุณสมบติัอ่ืนๆ ของผู ้
เลือกตั้ง ใหแ้ต่ละรัฐก าหนดไวใ้นกฎหมายระดบัรัฐ ในกฎหมายล าดบัรองลงมา เช่น พระราชบญัญตัิ
รัฐเมนและพระราชบญัญติัแห่งสิทธิผูเ้ลือกตั้งเวอร์มอนท ์ไดก้  าหนดคุณสมบติัโดยละเอียดของผู ้
เลือกตั้งเอาไว ้  
  รัฐธรรมนูญแอฟริกาใตบ้ญัญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวใ้นมาตราที่ว่าด้วย
สิทธิในทางการเมือง และอยูใ่นหมวดสิทธิเสรีภาพ ส่วนคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งน าไปบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง ถอ้ยค  าที่แสดงการรับรองสิทธิเลือกตั้งคือ “พลเมืองมีอิสระในการเลือก
ทางการเมือง” “พลเมืองมีสิทธิอยา่งอิสระเป็นธรรมและสามญัในการเลือกตั้ง” และ “พลเมืองมีสิทธิ
ลงคะแนนในการเลือกตั้ง” ในกฎหมายล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง (Electoral 
Laws Amendment Act 34 of 2003) ก าหนดคุณสมบติัโดยละเอียดของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเอาไวใ้น
มาตรา 6 – 8    
 เม่ือทศันะของรัฐเสรีประชาธิปไตยถือหลักส าคญัว่าพลเมืองมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
เกือบทุกประเทศจึงบญัญติัรัฐธรรมนูญในลกัษณะที่ว่า บุคคลยอ่มมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อาจระบุ
คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งเพิ่มเติมลงไปเล็กน้อย เช่นอายขุองผูเ้ลือกตั้ง แต่ไม่นิยมบญัญติัคุณสมบติั
และเง่ือนไขทั้งหลายของผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์เพียงเพื่อวาง
หลักการเลือกตั้งและรับรองสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไดมุ่้งประสงค์จะตีกรอบสิทธิเลือกตั้ง การก าหนด
คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งในรัฐธรรมนูญจึงตอ้งพยายามใหมี้เง่ือนไขนอ้ยที่สุด  
 รัฐธรรมนูญของประเทศดงักล่าวขา้งตน้ รับรองสิทธิในการเลือกตั้งของพลเมืองไวเ้ป็น
หลัก โดยไม่บญัญติัคุณสมบติัและลักษณะตอ้งห้ามของผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ การก าหนด
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูเ้ลือกตั้ง จะอยูใ่นกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ และ
นิยมใช้ถ้อยค าว่าในรัฐธรรมนูญว่า “รายละเอียดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บญัญตัิ” เป็นการใชก้ฎหมายล าดบัรองขยายความหลกัการในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัล าดับ
ศกัด์ิของกฎหมายและหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หากจะกล่าวถึงคุณสมบติัของผู ้
เลือกตั้ งไวใ้นรัฐธรรมนูญ ก็จะกล่าวถึงเพียงเกณฑ์อายุขั้นต ่าเท่านั้ น สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะ
คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งไม่ใช่บทบัญญัติที่เก่ียวกับการเมืองการปกครองโดยตรง เป็นแต่เพียง
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บทบญัญติัรายละเอียดปลีกยอ่ยของการเลือกตั้ง ซ่ึงมีเน้ือหาจ านวนมากและตอ้งได้รับการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่หลักการส าคัญในการปกครองประเทศที่ต้องบัญญัติไวใ้น
รัฐธรรมนูญ การน ารายละเอียดปลีกย่อยไปบัญญัติไว้ในกฎหมายล าดับรองลงมา จะท าให้
รัฐธรรมนูญมีใจความที่สั้นและกระชบั หากรัฐตอ้งการแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกบัการ
เลือกตั้ง คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งและผูส้มัครรับเลือกตั้ง การก าหนดเขตเลือกตั้ง วิธีการนับคะแนน ก็
สามารถใหฝ่้ายนิติบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมใหเ้หมาะสมไดง้่ายกวา่การแกไ้ขบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ  
 บทบญัญติัเก่ียวกับคุณสมบติัโดยละเอียดและเง่ือนไขทั้งหลายของผูเ้ลือกตั้ง มีเน้ือหา
ค่อนขา้งมากและตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมตามสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมแต่ละยคุสมยั 
นิยมบัญญัติไว้ในกฎหมายล าดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือพระราชบญัญติั เป็นตน้ กฎหมายในล าดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญจึงมีขึ้นเพื่อ
ขยายหลกัการในรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ ฝ่ายนิติบญัญตัิสามารถพิจารณารายละเอียดทุกเร่ืองและ
แกไ้ขเน้ือหาเหล่าน้ีไดง่้ายกวา่การน าเน้ือหาเหล่าน้ีไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
 ตามแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม เม่ือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ การแกไ้ข
เพิม่เติมรัฐธรรมนูญยอ่มท าไดย้ากกว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายอ่ืนๆ ที่อยูใ่นล าดบัรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืนๆ นั้นจะมีเน้ือหาขดัหรือแยง้กับหลักการในรัฐธรรมนูญไม่ได้ ใน
ปัจจุบนัรัฐเสรีประชาธิปไตยบญัญตัิรับรองหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไวใ้น
รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยบญัญัติหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 เช่นกัน การร่างรัฐธรรมนูญและการตรา
กฎหมายล าดับรองในรัฐเสรีประชาธิปไตย จึงต้องยึดถือหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ และล าดับศกัด์ิของกฎหมายอย่างเคร่งครัด เม่ือมีการกล่าวอา้งว่าเน้ือหาในกฎหมาย
ล าดบัรองขดัหรือแยง้กับหลกัการตามรัฐธรรมนูญ ก็ชอบที่จะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคก์รที่มีอ  านาจ วินิจฉัยช้ีขาดต่อไป เม่ืออ่านรัฐธรรมนูญในลกัษณะน้ีแลว้ จะพบว่ารัฐธรรมนูญ
บรรจุเฉพาะหลกัการส าคญัที่สั้น กระชบั ไดใ้จความ เนน้การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นหลกั และก าหนดว่ารัฐสามารถใชอ้  านาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดใ้นกรณีใดบา้ง 
แสดงชดัเจนวา่รัฐธรรมนูญนั้นมีไวเ้พือ่จ  ากดัอ านาจของรัฐและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
 4.1.2  การบญัญติัรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 โดยไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง  
 พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศกัราช 2475 เป็น
รัฐธรรมนูญ (ฉบบัชัว่คราว) ฉบบัแรกของประเทศไทย ภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดจ้ดัร่างขึ้น
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เพือ่ใชเ้ป็นหลกัในการปกครองประเทศเป็นการชัว่คราว พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีฐานะทางกฎหมาย
เป็นรัฐธรรมนูญ มีเน้ือหา 39 มาตรา ไม่ปรากฏบทบญัญติัรับรองรับรองสิทธิเสรีภาพรวมทั้งสิทธิ
ทางการเมืองของชนชาวไทย เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์จะใช้เพียงชั่วคราวในระหว่างการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบบัถาวร มีการบญัญติัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งไวใ้นหมวด 3 สภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนที่ 
2 ผูแ้ทนราษฎร มาตรา 14 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรฉบบั
แรก มีการรับรองสิทธิเสรีภาพไวเ้พยีง 4 มาตรา และมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี
สามคร้ัง แต่ในรัฐธรรมนูญไม่ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิเลือกตั้งของชน
ชาวไทย มีการบัญญัติเก่ียวกับการเลือกตั้ งไว้แต่เพียงหลักการเท่านั้ นในหมวด 3 ว่าด้วยสภา
ผูแ้ทนราษฎร มาตรา 16 – 17 กฎหมายล าดบัรองลงมาว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ระหวา่งเวลาที่ใชบ้ทบญัญติัฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 , 
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 แกไ้ขเพิม่เติมพทุธศกัราช 2476 , พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2476 ฉะบบัที่ 2 และพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2475 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบบัที่ 3) พุทธศกัราช 2479) ได้บญัญติัถึงคุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้ง
เอาไว ้ 
 การบญัญตัิหลกัการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 
และบญัญติัคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งในพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง เป็นการบญัญติักฎหมายในลกัษณะ
เดียวกนักบัอารยประเทศ คือใชก้ฎหมายล าดบัศกัด์ิต  ่ากว่าขยายหลกัการในกฎหมายที่ล  าดบัศกัด์ิสูง
กวา่ เม่ืออ่านรัฐธรรมนูญแลว้หากตอ้งการทราบรายละเอียดของหลกัการตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถ
คน้หาเพิม่เติมไดจ้ากกฎหมายที่อยูใ่นล าดบัศกัด์ิต  ่ากวา่ซ่ึงบญัญติัรายละเอียดไวอ้ยา่งครบถว้น  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2489 บญัญตัิรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยไวเ้พยีง 5 มาตรา ในมาตรา 14 กล่าวรวมถึง “เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง” แต่
ไม่ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะเจาะจง มีการบญัญตัิ
เก่ียวกบัการเลือกตั้งไวเ้พียงแต่หลกัการ ให้สภาผูแ้ทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน ส่วนคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ งและจ านวนสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทน กฎหมายในล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ใหใ้ชไ้ปพลางก่อน พ.ศ. 2490 บญัญตัิคุณสมบตัิโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้ง เป็นการบญัญตัิกฎหมาย
เก่ียวกบัการเลือกตั้งในลกัษณะเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475 
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คือใชรั้ฐธรรมนูญบญัญติัเฉพาะหลกัเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ส่วนคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งจะบญัญติัไวใ้น
กฎหมายล าดบัรองลงมา ใชก้ฎหมายล าดบัศกัด์ิต  ่ากวา่ขยายหลกัการของกฎหมายที่ล  าดบัศกัด์ิสูงกวา่  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รับรองสิทธิ
เสรีภาพไว้เพียง 5 มาตรา ใช้ถ้อยค าเปล่ียนแปลงไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2489 เพียงเล็กน้อย มีการตดั “เสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง” ออกไป และยงัคงไม่
ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิเลือกตั้ง มีการบญัญติัหลกัเก่ียวกบัการเลือกตั้ง
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ และให้บญัญัติคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งในกฎหมายล าดับรองลงมา ซ่ึงได้แก่ 
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2490 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 หมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย รับรองสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้นจากฉบบัก่อนๆ หลายประการ เช่น สิทธิไดรั้บความ
คุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน สิทธิเสมอกนัในกฎหมาย เสรีภาพในการถือศาสนาและปฏิบติั
พิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน สิทธิของผูต้อ้งหาหรือจ าเลยในคดีอาญา สิทธิการขอประกนัตวั 
สิทธิผูถู้กคุมขงัหรือถูกจ าคุกในการไดรั้บการเยีย่ม เสรีภาพในร่างกาย สิทธิที่จะไม่ถูกเกณฑแ์รงงาน 
เสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพยสิ์น เสรีภาพในการพูดการเขียนการพิมพ์และการโฆษณา 
เสรีภาพในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เสรีภาพในการ
รวมกันเป็นสมาคม เสรีภาพในการรวมกนัเป็นพรรคการเมืองเพื่อด าเนินการในทางการเมืองโดย
วถีิทางประชาธิปไตย เสรีภาพในการส่ือสารถึงกนัโดยทางไปรษณียห์รือทางอ่ืน สิทธิเสมอภาคใน
การใชก้ารส่ือสารที่จดัไวเ้ป็นบริการสาธารณะ เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภ่ายในราชอาณาจกัรและ
ในการประกอบอาชีพ สิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขภ์ายในเงื่อนไขและวธีิการที่กฎหมายบญัญตัิ สิทธิ
ในครอบครัว สิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการซ่ึงเป็นนิติบุคคลให้รับผิดเพื่อการกระท าของเจา้พนักงาน 
เป็นตน้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 ไดบ้ญัญตัิถึงสิทธิและเสรีภาพ
ต่างๆ ไวอ้ยา่งกวา้งขวางยิง่กวา่รัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ สาเหตุเน่ืองมาจากรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีการ
ร่างขึ้นในเวลาไล่เล่ียกับการจดัท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผูร่้าง
รัฐธรรมนูญจึงได้พยายามน าหลักการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญาสากลของ
สหประชาชาติมาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ มีการบญัญติัรับรองเสรีภาพทางการเมืองอยา่งชดัเจน 
และบญัญติัเป็นสดัส่วนต่างหากจากมาตราที่รับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืน ในหมวด 4 หน้าที่ของ
ชนชาวไทย บญัญัติถึงการใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้บุคคลมีหน้าที่ตอ้งกระท าโดยสุจริต นับเป็นการ
บญัญติัถึงการใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญไทย มุ่งใหบุ้คคลใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริต
ไม่เห็นผลประโยชน์อ่ืนใด แต่ยงัคงไม่มีบทบญัญติัโดยตรงที่รับรองสิทธิเลือกตั้ง แมรั้ฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492 หมวด 6 อ  านาจนิติบญัญติั ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทน ในมาตรา 
89 จะบญัญติัคุณสมบัติของผูเ้ลือกตั้งไว ้โดยใช้ถ้อยค าว่า “ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบัติดั่ง
ต่อไปน้ี...” มาตราดงักล่าวเป็นการบญัญติัเพยีงเพือ่ก  าหนดวา่ บุคคลที่มีคุณสมบติัอยา่งไรบา้งจึงจะมี
สิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช่การบญัญติัรับรองไวใ้นหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยว่า “บุคคลยอ่มมีสิทธิ
เลือกตั้ง” เช่นเดียวกบัรูปแบบการบญัญติัรับรองสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืน   
 ภายใตรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบบทบญัญติัเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
โดยมีการน าคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มา
บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในหมวด 6 วา่ดว้ยอ านาจนิติบญัญติั ส่วนที่ 3 สภาผูแ้ทน  
 ถอ้ยค าที่ใชใ้นมาตรา 90 แสดงวา่บุคคลตาม (4) เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 89 แต่ผู ้
ร่างรัฐธรรมนูญไม่ตอ้งการให้บุคคลเหล่าน้ีไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง สาเหตุเน่ืองมาจากผูร่้างรัฐธรรมนูญ
เห็นวา่รัฐไม่มีเจา้หนา้ที่เพยีงพอที่จะควบคุมตวัผูต้อ้งคุมขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปลงคะแนนที่หน่วย
เลือกตั้งได ้อีกทั้งผูต้อ้งคุมขงัในเรือนจ าแห่งหน่ึงอาจมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัอ่ืนห่างไกลจาก
เรือนจ า รัฐจึงไม่อาจด าเนินการจดัการเลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งคุมขงัทั้งประเทศ จึงไดบ้ญัญตัิห้ามเอาไว้
ในรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี (2492) ประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นประชาธิปไตยไม่ถึงยีสิ่บปี มี
ประสบการณ์ในการจดัการเลือกตั้งทัว่ไปเพียงห้าคร้ัง ด้วยสภาพความจ าเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเป็น
ธรรมดาที่รัฐไม่อาจจดัใหผู้ต้อ้งคุมขงัใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ 
 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกที่บญัญติัลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิ
ใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ และเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
การบญัญติัหา้มมิใหบุ้คคลไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ผิดเพี้ยน และไม่ได้
รับการแกไ้ขจนถึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั (พุทธศกัราช 2550) การเขียนรัฐธรรมนูญในลกัษณะน้ี
เป็นการสร้างขอ้จ ากดัและตีกรอบการใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชน ซ่ึงเป็นรูปแบบที่แตกต่างจาก
อารยประเทศโดยส้ินเชิง  
 กฎหมายล าดบัรองลงมาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492 ไดแ้ก่ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ ง พ.ศ. 2494 บัญญัติคุณสมบัติผูเ้ลือกตั้ งเอาไวเ้ช่นกันในมาตรา 14 
บทบญัญตัิมาตรา 89 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 และบทบญัญตัิใน
มาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2494 ต่างก็บญัญติัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งเอาไวท้ั้ง
สองมาตรา โดยบญัญติัถอ้ยค าซ ้ าซอ้นกนั กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญบญัญติัวา่ “ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมี
คุณสมบติัดัง่ต่อไปน้ี...” และในพระราชบญัญติัการเลือกตั้ง พ.ศ. 2494 บญัญติัวา่ “คุณสมบตัิของผูมี้
สิทธิเลือกตั้งคือ...” มีการกล่าวถึงความมีสญัชาติไทยและอายขุองผูเ้ลือกตั้งซ ้ าซ้อนกนั หากตอ้งการ
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กล่าวถึงคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งจะตอ้งกล่าวไวใ้นมาตราใดมาตราหน่ึงเพียงมาตราเดียว ไม่ใช่
บญัญติัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งไวห้ลายแห่ง แลว้ใหผู้อ่้านกฎหมายน าเน้ือหามาประกอบรวมกนัเอง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2475 แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช 2495 
หมวด 2 สิทธิและหนา้ที่ของชนชาวไทย มีการบญัญติัรับรองสิทธิและหนา้ที่ประการอ่ืนเช่นเดียวกบั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2492 แต่ตดับทบญัญติัรับรองเสรีภาพทางการเมือง
ออกไปและไม่ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง มีการบญัญติัเก่ียวกับการเลือกตั้งไวเ้พียง
หลกัการ ส่วนกฎหมายล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ. 2499 บัญญัติคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไว ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับน้ีกลับไปใช้
รูปแบบเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศกัราช 2490 กล่าวคือ ใชรั้ฐธรรมนูญบญัญติัแต่เพียงหลักการเลือกตั้ง ส่วนคุณสมบติัของผู ้
เลือกตั้งและลักษณะของบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ ง น าไปบญัญติัไวโ้ดยละเอียดใน
พระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2511 หมวด 2 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย มีการบญัญติัรับรองสิทธิและหนา้ที่ประการอ่ืนตามแนวทางในรัฐธรรมนูญฉบบัก่อน และ
บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการรวมกันเป็นพรรคการเมือง อย่างเฉพาะเจาะจง
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 แต่ยงัคงไม่ปรากฏบทบญัญติั
รับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมือง และบญัญติัเก่ียวกับการเลือกตั้งและคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2517 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย นอกจากการบญัญตัิรับรองสิทธิและหน้าที่ประการอ่ืนแลว้ ไดบ้ญัญตัิรับรองสิทธิทางการ
เมืองไวใ้นมาตรา 29 อยา่งเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่เพยีงบญัญตัิถึงเสรีภาพเก่ียวกบัพรรคการเมืองเท่านั้น 
มาตรา 29 ใชถ้้อยค าว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิทางการเมือง” เป็นการใชถ้้อยค าใกลเ้คียงกบัมาตรฐาน
รัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยมากที่ สุดเท่าที่ รัฐธรรมนูญไทยเคยบัญญัติ แม้จะไม่ได้ระบุ
เฉพาะเจาะจงว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเลือกตั้ ง” ก็ตาม และยงัคงบัญญัติเก่ียวกับการเลือกตั้งและ
คุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีบัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้ งโดยสุจริตเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 เน่ืองจากผูร่้างรัฐธรรมนูญมีความกงัวลเร่ือง
การซ้ือเสียงขายสิทธิ จึงได้เขียนไวเ้ป็นแนวทางเพื่อให้ผูเ้ลือกตั้งตระหนักว่าควรลงคะแนนโดย
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สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใด แต่ยงัคงถือว่าการเลือกตั้งเป็น “สิทธิ” เพียงแต่การใชสิ้ทธินั้น
จะตอ้งกระท าโดยสุจริต  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2521 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย นอกจากการบญัญตัิรับรองสิทธิและหน้าที่ประการอ่ืนแลว้ ไดบ้ญัญตัิรับรองสิทธิทางการ
เมืองไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 แต่ไม่
ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง และยงัคงบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งและคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้ง
ไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2534 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย นอกจากการบญัญตัิรับรองสิทธิและหน้าที่ประการอ่ืนแลว้ ไดบ้ญัญตัิรับรองสิทธิทางการ
เมืองไวโ้ดยเฉพาะเจาะจงและบญัญติัให้การใช้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งกระท าโดยสุจริต แต่ยงัคงไม่
ปรากฏบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง และบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งและคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย นอกจากการบญัญตัิรับรองสิทธิและหน้าที่ประการอ่ืนแลว้ ไดบ้ญัญตัิรับรองสิทธิทางการ
เมืองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆ คือการรับรองหลกัศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และยงัคงรับรองสิทธิในการรวมกนัจดัตั้งพรรคการเมือง มีการตดับทบญัญติัรับรอง
สิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนออกไปและยงัคงไม่ปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิ
เลือกตั้ง และบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งและคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
 ในหมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย มาตรา 68 บญัญติัใหบุ้คคลมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
หากบุคคลไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยไม่แจง้เหตุอันสมควรจะเสียสิทธิตามที่กฎหมายบญัญติั แต่
ยงัคงถือวา่การเลือกตั้งเป็น “สิทธิ” เพยีงแต่ผูเ้ลือกตั้งมีหนา้ที่ตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเท่านั้น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ฉบบัปัจจุบนั) บญัญตัิรับรอง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และยงัคงมีรูปแบบเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 กล่าวคือ ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย บัญญัติรับรองสิทธิ
เสรีภาพต่างๆ อนัจ าเป็นต่อการพฒันาตนเองของปัจเจกบุคคลตามแนวคิดปัจเจกชนนิยมและหลกั
นิติรัฐที่มุ่งคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ไม่มีการบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งและบญัญตัิ
เก่ียวกบัการเลือกตั้งและคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ  
 แม้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนัจะบญัญตัิไวใ้นมาตรา 72 ให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง แต่ยงัคงถือวา่การเลือกตั้งเป็น “สิทธิ” เพียงแต่บุคคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ดงัจะเห็น
ไดจ้ากในชั้นพจิารณาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามญัในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
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คร้ังที่ 27/2550 ไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การก าหนดใหบุ้คคลมีหนา้ที่ตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้น ก็
เพื่อจูงใจให้บุคคลไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและเพื่อป้องกนัการซ้ือเสียงขายสิทธิเท่านั้น ไม่ได้ถือว่าการ
เลือกตั้งเป็นหนา้ที่แต่อยา่งใด        
 สรุปไดว้า่ รัฐธรรมนูญไทยเคยบญัญตัิรับรอง “สิทธิทางการเมือง” ในรัฐธรรมนูญสาม
ฉบบั คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2517 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2521 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 รัฐธรรมนูญไทยเคยมี
บทบญัญติัให้บุคคลมีหน้าที่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริตในรัฐธรรมนูญส่ีฉบบั คือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2517 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2534 แต่ไม่เคยมีบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 99 ที่ใชถ้อ้ยค  าว่า “มาตรา 99 บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง...” นั้น ไม่ใช่บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง ดว้ยเหตุผลสามประการดงัน้ี 
 เหตุผลประการแรก บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งตอ้งใชถ้อ้ยค  าที่แสดงว่ารัฐธรรมนูญ
น้ีรับรองว่าบุคคลมีสิทธิเลือกตั้ง ดงัจะเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างๆ ไดแ้ก่ 
ไอร์แลนด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้ต่างใชถ้้อยค าที่
แสดงถึงการรับรองสิทธิ คือ “พลเมืองทุกคนยอ่มมีสิทธิเลือกตั้ง” หรือ “บุคคลที่มีอาย.ุ.. ยอ่มมีสิทธิ
เลือกตั้ง” หรือ “สิทธิในการเลือกตั้งของพลเมืองที่มีอายุ... ไม่อาจถูกปฏิเสธหรือริดรอน” ไม่มี
ประเทศใดใชถ้อ้ยค  าในรัฐธรรมนูญว่า “ผูเ้ลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี” หรือ “ผูมี้คุณสมบตัิ
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง”  
 บทบญัญตัิมาตรา 99 เป็นการก าหนดว่า บุคคลจะมีสิทธิเลือกตั้งไดจ้ะตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี จึงเป็นเพยีงการกล่าวถึงบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช่บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง  
 เหตุผลประการที่สอง บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งตอ้งปรากฏอยูใ่นหมวดสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมือง เช่นเดียวกบัการรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืน ไม่ใช่ไปปรากฏอยูใ่นหมวด
รัฐสภา และจะตอ้งรับรองสิทธิเลือกตั้งใหช้ดัเจนต่างหากจากมาตราที่รับรองสิทธิทางการเมืองหรือ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทัว่ๆ ไป เม่ือมาตรา 99 อยูใ่นหมวดรัฐสภา ไม่ใช่หมวดสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย จึงไม่ใช่บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง  
 เหตุผลประการที่สาม เม่ือพิจารณาจากเจตนารมณ์ในชั้ นร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พบว่า มาตรา 99 ตราขึ้นเพื่อ “ก าหนดคุณสมบติัของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง” ไม่ใช่ตราขึ้นเพือ่รับรองสิทธิเลือกตั้ง มาตรา 99 จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญก าหนดว่าบุคคล
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ใดบา้งที่รัฐธรรมนูญยอมให้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช่กรณีที่รัฐธรรมนูญรับรองว่าบุคคลมีสิทธิเลือกตั้ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 จึงไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง 
 สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิส าคญัอนัขาดเสียมิได้ในรัฐเสรีประชาธิปไตย แม้รัฐธรรมนูญ 
2550 จะมีบทบญัญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพประการอ่ืนของประชาชนในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย มากมายถึง 44 มาตรา แต่เม่ือไม่มีการกล่าวถึงสิทธิเลือกตั้ง ยอ่มไม่สมบูรณ์
เป็นรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตยตามหลกันิติรัฐ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ในหมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 
บญัญติัให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เม่ือผูร่้างรัฐธรรมนูญถือว่าการเลือกตั้งเป็น “สิทธิ” 
จะตอ้งบญัญตัิรับรองในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยก่อนว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ
เลือกตั้ง” เม่ือมาถึงถอ้ยค าในหมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย จึงจะบญัญติัไดว้่า บุคคลมีหน้าที่ไปใช้
สิทธิตามที่ระบุในหมวด 3 กรณีน้ีรัฐธรรมนูญยงัไม่ไดรั้บรองโดยเฉพาะว่า “บุคคลมีสิทธิเลือกตั้ง” 
กลบับญัญติัขา้มไปวา่ “บุคคลมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง” จึงเป็นการบญัญตัิขา้มถอ้ยค าที่ส าคญัและ
ไม่เป็นไปตามล าดบัความ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ถือว่าการเลือกตั้ง
เป็น “สิทธิ” ไม่ใช่ “หน้าที่” แต่ไม่ปรากฏบทบญัญัติรับรองสิทธิเลือกตั้ ง เกิดจากการมองขา้ม
ความส าคญัของสิทธิเลือกตั้ง เป็นการขาดตกบกพร่องในสิทธิที่เป็นสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญเสรี
ประชาธิปไตย  
 คุณสมบัติผู ้เลือกตั้ งและลักษณะของบุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ ง เป็น
รายละเอียดที่ตอ้งเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด เม่ือน าไปบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในการแกไ้ขคุณสมบติัผู ้
เลือกตั้งก็ตอ้งใหฝ่้ายนิติบญัญตัิมาแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดเหล่าน้ีในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ
ทุกคร้ังไป แต่หากน าไปบัญญัติไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมา เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ก็สามารถ
ใหฝ่้ายนิติบญัญติัแกไ้ขเพิม่เติมไดส้ะดวกกวา่ โดยไม่จ าตอ้งไปแตะตอ้งบทบญัญตัิในรัฐธรรมนูญ 
 อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ไดป้ระสบกบัปัญหาความยุง่ยากในการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ 
เพือ่แกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งอยา่งเช่นประเทศอ่ืนๆ เพราะในอดีตประเทศไทยมีการตรารัฐธรรมนูญขึ้นบ่อยคร้ังเน่ืองจาก
เหตุการณ์ปฏิวติั การแกไ้ขบทบญัญติัเก่ียวกับคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของผูเ้ลือกตั้งแต่ละ
คร้ัง อาศัยโอกาสจากการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ท าให้สามารถแก้ไขบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญไดง่้ายกวา่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญในประเทศอ่ืนๆ 
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 ในการร่างรัฐธรรมนูญของไทย หลายคร้ังที่ผูร่้างรัฐธรรมนูญบางท่านอธิบายให้สมาชิก
ท่านอ่ืนเขา้ใจหลกัการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีและสอดคลอ้งกบัหลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะตอ้งเขียนรัฐธรรมนูญให้มีเน้ือหาเฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกบัการปกครองประเทศและ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เพื่อให้รัฐธรรมนูญสั้ นและได้ใจความ แต่ก็ไม่ได้รับเสียง
เห็นชอบจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงเป็นกฎหมายที่
รวบรวมทุกส่ิงทุกอยา่งที่ผูร่้างรัฐธรรมนูญตอ้งการให้ปรากฏอยูใ่นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็น
เหตุให้รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั มีความยาวถึง 309 มาตรา เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกบัคุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งหา้มของผูเ้ลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีเน้ือหาถึงส่ีมาตรา 
กินความถึงสองหน้ากระดาษ แต่ในหมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย กลบับญัญติัไวเ้พียงสั้นๆ ใน
มาตรา 72 วรรคหน่ึงว่า “บุคคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง” โดยไม่มีมาตราที่รับรองสิทธิเลือกตั้ง
ของพลเมืองไวเ้หมือนกบัประเทศอ่ืนๆ เม่ืออ่านรัฐธรรมนูญในลกัษณะน้ีแลว้ เห็นภาพพจน์ชดัเจน
วา่เป็นรัฐธรรมนูญที่ก  าหนดวา่บุคคลใดบา้งที่มีหรือไม่มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลใดบา้งที่รัฐอนุญาตให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง อันเป็นการตีกรอบสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่ามีอยู่ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด
เท่านั้น ไม่ใช่ภาพพจน์ที่วา่พลเมืองมีสิทธิเลือกตั้งเป็นพื้นฐานส าคญั  
 ในกฎหมายล าดับรองลงมา ได้แก่ พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 บญัญตัิคุณสมบตัิของผู ้
เลือกตั้งดงัน้ี 
 ส่วนที่ 4 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง “มาตรา 23 ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง” เป็นกรณีกฎหมายที่มีล  าดบัศกัด์ิต  ่ากวา่ ระบุว่ารายละเอียดและการขยายความในเร่ืองน้ีให้
ไปหาดูไดท้ี่กฎหมายแม่บท ซ่ึงเป็นการอา้งที่ผดิเพี้ยนไปจากระบบกฎหมายในรัฐเสรีประชาธิปไตย
ที่ยึดถือล าดับศักด์ิของกฎหมายและหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ และ ไม่มี
อารยประเทศใดปฏิบติัเช่นน้ี  
 สรุปไดว้า่ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใชบ้ญัญติัหลกัการส าคญัของระบบการปกครอง
ประเทศและบัญญติัรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่วนรายละเอียดของหลักการส าคญัใน
รัฐธรรมนูญ จะบญัญติัไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมา เช่น พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
หรือพระราชบญัญตัิ เพื่อใช้ขยายความหลักการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ รัฐธรรมนูญจึงควร
บญัญติัเฉพาะการรับรองสิทธิเลือกตั้งและที่มาของสมาชิกรัฐสภา ส่วนรายละเอียดเก่ียวกับการ
เลือกตั้ง เช่น คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง ลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เงื่อนไขใน
การลงคะแนน ระบบการเลือกตั้ง ระบบการนับคะแนน การแบ่งเขตการเลือกตั้ง ตอ้งน าไปบญัญติั

DPU



 
204 

 

ในกฎหมายล าดบัรองลงมา เพื่อให้ฝ่ายนิติบญัญติัไดพ้ิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเน้ือหาไดส้ะดวกและ
สมบูรณ์ 
 รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้ต่างบญัญัติกฎหมายเก่ียวกับการ
เลือกตั้งในลักษณะดังกล่าว คือบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวใ้นรัฐธรรมนูญ ส่วน
คุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งจะบญัญติัไวใ้นกฎหมายล าดับ
รองลงมาจากรัฐธรรมนูญ หากจะกล่าวถึงคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งในรัฐธรรมนูญก็จะกล่าวถึงเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น 
 กฎหมายไทยมีการก าหนดคุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้งและลกัษณะของบุคคลที่
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งไวใ้นมาตรา 99 และมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 อันเป็นเน้ือหาที่ตอ้งน าไปบญัญติัในกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ 
เพราะไม่เก่ียวขอ้งกบัหลกัการปกครองประเทศหรือการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่เป็น
รายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้ง การน าเน้ือหาที่ไม่ใช่หลักการตามรัฐธรรมนูญ มาบญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ ท าใหร้ายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งกลายเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงขดักบั
หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  
 ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงวฒิุสภา พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญและใชข้ยายหลกัการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหส้มบูรณ์ แต่ในส่วนที่ 4 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
มาตรา 23 กลบัใชรั้ฐธรรมนูญขยายเน้ือหาของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึงขดักบัล าดบั
ศกัด์ิของกฎหมาย    
 4.1.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบญัญติัรายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 โดยไม่มีบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้ง 
  1.  การเพิม่เติมบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ถือวา่การเลือกตั้งเป็นสิทธิ จึงตอ้ง
มีมาตราที่รับรองสิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง โดยบญัญตัิไวใ้นหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย หมวดเดียวกบัการรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนของชนชาวไทย สิทธิใน
การเลือกตั้ งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง และจ าเป็นต้องได้รับการรับรองสิทธิเพื่อเป็น
หลกัประกนัวา่รัฐจะใหค้วามเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกบัการบญัญติัรับรอง
สิทธิเลือกตั้งของพลเมืองไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
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ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต ้การใชถ้อ้ยค าในการรับรองสิทธิเลือกตั้งตอ้ง
แสดงออกวา่รัฐรับรองวา่สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็นของประชาชน โดยเสนอใหใ้ชถ้อ้ยค  าวา่  
 “มาตรา... วรรคแรก บุคคลผูมี้สัญชาติไทยและมีอายตุั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ยอ่มมีสิทธิ
เลือกตั้ง 
 วรรคสอง การเลือกตั้งใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั 
 วรรคสาม หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ”  
 ในวรรคแรก อาจเปล่ียนไปใชถ้อ้ยค  าวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเลือกตั้ง” หรือ “บุคคลที่มีอายุ
ตั้ งแต่สิบแปดปีขึ้ นไป ย่อมมีสิทธิเลือกตั้ ง” ก็ได้ อันเป็นถ้อยค าที่กระชับกว่า แต่ได้ใจความ
เหมือนกนั เพราะเม่ือบญัญตัิไวใ้นหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ยอ่มใชก้บัชนชาวไทย
เท่านั้น ไม่จ าตอ้งระบุวา่ใชก้บัผูมี้สญัชาติไทยอีกชั้นหน่ึง ส่วนรายละเอียดเง่ือนไขของอายแุละการ
นับอายุผูเ้ลือกตั้ง เง่ือนไขการมีภูมิล าเนา คุณสมบติัโดยละเอียดของผูเ้ลือกตั้ง และลักษณะของ
บุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้น าไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมา อันได้แก่ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสถาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
วฒิุสภา พ.ศ. 2550   
 ในวรรคสามอาจใชถ้อ้ยค  าว่า “คุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้งและรายละเอียดการเลือกตั้งให้
เป็นไปตามที่บญัญติัในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา” ก็ได ้
 บทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งตามที่ผูเ้ขียนเสนอน้ี ใช้ได้ครอบคลุมทั้งการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยไม่จ าตอ้งไปบญัญติัแยกไวใ้นหมวดที่ว่าด้วย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และหมวดที่วา่ดว้ยสมาชิกวฒิุสภา อยา่งเช่นที่บญัญติัในรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั 
 ส่วนบทบญัญติัที่ว่าดว้ยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้บญัญติัไวแ้ต่
เพียงหลักการส าคญัเท่านั้น เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใช้บญัญตัิหลักการส าคญัของการ
เลือกตั้ง จากเดิมที่บญัญตัิไวใ้นหมวด 6 รัฐสภา (ส่วนที่ 2 สภาผูแ้ทนราษฎร และส่วนที่ 3 วุฒิสภา) 
วา่ 
 “มาตรา 93 สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือจ านวนหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้คน 
 วรรคสอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลบัโดยใหใ้ชบ้ตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบละหน่ึงใบ” 
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 ผูเ้ขียนเสนอใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา... สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนหา้ร้อยคน ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยเป็นสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวน
สามร้อยเจด็สิบหา้คน และสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือจ านวนหน่ึงร้อยยีสิ่บคน” 
 ถอ้ยค าในมาตรา 93 วรรคสอง (เดิม) ให้ตดัออก เพราะได้บญัญตัิไวแ้ล้วในมาตราที่
รับรองสิทธิเลือกตั้ง ไม่ตอ้งบญัญติัซ ้ าซอ้นอีก 
 บทบญัญติัวา่ดว้ยสมาชิกวฒิุสภา เดิมบญัญติัวา่ 
 “มาตรา 111 วรรคหน่ึง วุฒิสภาประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนรวมหน่ึงร้อยห้าสิบคน ซ่ึง
มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั จงัหวดัละหน่ึงคน และมาจากการสรรหาเท่ากับจ านวนรวม
ขา้งตน้หกัดว้ยจ านวนสมาชิกวฒิุสภาที่มาจากการเลือกตั้ง” 
 มาตรา 112 การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาในแต่ละจงัหวดั ใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง
และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหน่ึงคน โดยให้ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดห้น่ึงเสียงและใหใ้ชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลบั...  
 วรรคสาม หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา” 
 ผูเ้ขียนเสนอใหแ้กไ้ขมาตรา 112 โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา... การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจงัหวดั ให้ใชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง
และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหน่ึงคน โดยให้ผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดห้น่ึงเสียง” 
 ถอ้ยค าบางส่วนในมาตรา 112 วรรคหน่ึง และความในวรรคสาม (เดิม) ใหต้ดัออก เพราะ
ไดบ้ญัญตัิไวแ้ลว้ในมาตราที่รับรองสิทธิเลือกตั้ง ไม่ตอ้งบญัญติัซ ้ าซอ้นอีก 
 เม่ือได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่น าเสนอแล้ว รัฐธรรมนูญไทยจะมีบทบญัญติัรับรองสิทธิ
เลือกตั้งเช่นเดียวกับการบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนของชนชาวไทย และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญอารยประเทศ 
 2.  การน ารายละเอียดของกฎหมายเลือกตั้งไปบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 
 บทบัญญัติ เก่ียวกับการเลือกตั้ งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2550 มาตรา 99 วา่ดว้ยคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้ง และมาตรา 100 ว่าดว้ยลกัษณะของบุคคลที่
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง เป็นรายละเอียดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ไม่ใช่หลกัการที่ตอ้งบญัญติัไวใ้น
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รัฐธรรมนูญ จึงต้องน าไปบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและ
บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
  จากเดิมที่บัญญัติ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 วา่ 
  “มาตรา 23 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญ และมีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง”  
  ผูเ้ขียนเสนอใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา... ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดแ้ก่บุคคลผูมี้คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 (1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งได้สัญชาติไทย
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 (2) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ในวนัที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ 
 (3) มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนั
เลือกตั้ ง หรือมีช่ือเป็นผู ้เลือกตั้ งในหน่วยเลือกตั้ งที่จัดขึ้ นในเรือนจ า ตามบัญชีรายช่ือของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งคร้ังนั้น 
 วรรคสอง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูน่อกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือมีช่ือ
อยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง หรือมีถ่ินที่อยูน่อก
ราชอาณาจกัรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขที่
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี”  
 บทบญัญติัลกัษณะบุคคลที่ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง จากเดิมมาตรา 100 บญัญตัิให้ผู ้
ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลและโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง เสนอใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา... บุคคลผูมี้ลักษณะดังต่อไปน้ีในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง... ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมาย”  
 ส่วนผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งและสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ไดต้ามวธีิการที่จะเสนอในล าดบัต่อไป 
 ถอ้ยค าในมาตรา 23 ที่บญัญติัให ้บุคคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ให้ตดัออก เพราะได้
กล่าวไวแ้ลว้ในรัฐธรรมนูญ ไม่ตอ้งระบุซ ้ าซอ้นอีก 
 เม่ือได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่น าเสนอ จะท าให้รัฐธรรมนูญไทยบญัญติัเฉพาะหลักการ
ส าคญัของการเลือกตั้ง และเป็นการใชก้ฎหมายล าดบัรองขยายหลกัการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ 
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สอดคล้องกับหลักล าดับศักด์ิของกฎหมายและหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกบัอารยประเทศ  
 
4.2  วิเคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการจัดการเลือกต้ัง และ
แนวทางการแก้ไขปัญหา  
 4.2.1  วิเคราะห์ปัญหาความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมในการจดัการ
เลือกตั้ง 
 หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนที่รับรองว่าบุคคลมีสิทธิ
ได้รับการปฏิบติัจากรัฐอย่างเท่าเทียมกนั เป็นหลักการที่ใช้ควบคู่กบัหลักการคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ ท าให้บุคคลสามารถใชสิ้ทธิเสรีภาพได้อยา่งเท่าเทียมกนั หลกัความเสมอภาคไดรั้บการ
รับรองไวใ้นเอกสารส าคญัต่างๆ ไม่วา่จะเป็นปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
ปฏิญญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองฝรั่งเศส กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง และในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยต่างๆ การบญัญตัิรับรองหลกัความ
เสมอภาคไวใ้นเอกสารส าคญัทั้งหลายและในรัฐธรรมนูญ ท าใหรั้ฐผูกพนัตนต่อการปฏิบติัตามหลกั
ความเสมอภาค เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์และไดรั้บความคุม้ครองจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั  
 เม่ือวเิคราะห์ที่มาของหลกัความเสมอภาคของต่างประเทศ พบวา่หลกัความเสมอภาคใน
ประเทศฝร่ังเศส เกิดจากความไม่พอใจต่อความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นในสงัคม เพราะกษตัริย ์ขุนนาง 
และพระ มีอภิสิทธ์ิมากมายแตกต่างจากสามัญชน ในขณะที่สามัญชนเดือนร้อนและทุกข์ยากจึง
มองเห็นว่ากษตัริย ์ขุนนางและพระเป็นพลเมืองที่มีความเป็นอยูท่ี่ดีกว่าตน เพราะไดรั้บสิทธิพิเศษ
ต่างๆ ความไม่เสมอภาคดงักล่าวเป็นผลใหเ้กิดการยกเลิกระบบศกัดินาและระบบชนชั้นฐานันดรใน
ที่สุด  
 ในขณะที่ประเทศอังกฤษ หลกัความเสมอภาคมีที่มาจากความยากจนของราษฎรใน
ระหว่างภาวะสงคราม กษตัริยเ์ก็บภาษีจากประชาชนอยา่งมากโดยไม่มีเหตุผลเพื่อน ามาใชจ่้ายใน
การท าสงครามโดยไม่จ าเป็น ปล่อยให้ประชาชนประสบกบัความอดอยาก เป็นเหตุให้สภาขุนนาง
และสภาสามัญลุกขึ้ นมาต่อตา้นการใช้อ านาจของกษัตริย ์ท  าให้อ านาจอธิปไตยไม่ใช่อ านาจที่
กษตัริยจ์ะใชไ้ดต้ามอ าเภอใจอีกต่อไป เพราะอ านาจอธิปไตยเป็นอ านาจของประชาชนที่มอบให้
รัฐสภาเป็นผูใ้ช ้รัฐสภาองักฤษจึงมีความเขม้แข็งและทรงอ านาจอยา่งมาก อยา่งไรก็ดี ในระยะแรก 
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ไดส่้วนร่วมในการปกครองอยา่งแทจ้ริง ชนชั้นกลางที่มีจ  านวน
มากจึงรวมตวัเรียกร้องให้ท  าการปฏิรูประบบการเลือกตั้งเสียใหม่ เพื่อให้ชนชั้นกลางมีผูแ้ทนที่เขา้
ไปท าหนา้ที่ปกป้องผลประโยชน์ของตนในสภาสามญั เป็นเหตุใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งขยายวงกวา้งและ
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มีจ  านวนมากขึ้น ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างมีสิทธิทางการเมือง สภาสามญัจึงมีความอิสระและขึ้น
ตรงต่อประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย 
 ส่วนสหรัฐอเมริกา การเรียกร้องหลกัความเสมอภาคเกิดขึ้นจากปัญหาความแตกต่าง
ระหวา่งคนหลายกลุ่มหลายเช้ือชาติ การมีคนยากจนจ านวนมาก ระบบทาส และการเหยยีดสีผิว คน
ผวิสีในสหรัฐอเมริกาถูกกีดกนัการไดรั้บบริการจากรัฐ ความสะดวกสบายของโอกาสทั้งหลายที่รัฐ
พงึบริการแก่ประชาชน แมแ้ต่สิทธิเลือกตั้งในอดีตยงัเป็นสิทธิเฉพาะคนผวิขาวเท่านั้น ท าให้ชนกลุ่ม
น้อยที่ไม่ได้รับการดูแล เรียกร้องให้รัฐพฒันาให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสังคม โดยการกระจาย
รายไดใ้หเ้กิดความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ การเขา้ถึงสถานศึกษาและบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกนั 
การไดรั้บค่าจา้งที่เท่าเทียมกนั และการแกไ้ขกฎหมายเลือกตั้งหลายคร้ังเพือ่ขยายการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ใหก้วา้งขึ้น  
 ในอดีตพลเมืองที่ไม่มีการศึกษา มีฐานะยากจน หรือมีความบกพร่องอ่อนดอ้ยในดา้น
ต่างๆ มกัไม่ไดรั้บโอกาสหรือการอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้ง ท  าใหพ้ลเมืองกลุ่มน้ีไม่อาจไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือตดัสินใจที่จะไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เช่น ผูมี้รายไดน้้อยท างานหาเชา้กินค ่า ผูท้ี่
อยูห่่างไกลจากหน่วยเลือกตั้งหรืออยูน่อกประเทศในวนัเลือกตั้ง ผูท้ี่มีความพกิารในดา้นร่างกาย เช่น 
ตาบอด หูหนวก ผูท้ี่อ่านหนงัสือไม่ออกเขียนหนงัสือไม่ได ้เป็นตน้ รัฐเสรีประชาธิปไตยไดพ้ยายาม
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการท าทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนสามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในถ่ินที่อยูห่่างไกล พยายามกระจายหน่วยเลือกตั้งไปทัว่ประเทศ การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและให้ความรู้เร่ืองการเลือกตั้งแก่ผูท้ี่ด้อยโอกาสในสังคม การจดัให้
พลเมืองที่มีภูมิล าเนาในต่างประเทศไดเ้ลือกตั้งที่สถานกงสุลหรือสถานฑูต การจดัอุปกรณ์ให้คนตา
บอดสามารถลงคะแนนในบตัรเลือกตั้งได้ เหล่าน้ีล้วนเป็นบริการจากรัฐเพื่ออ านวยความสะดวก
เพื่อให้ประชาชนได้เลือกตั้ งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือได้รับความล าบากมากเกินไป รัฐจึงใช้
งบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการดงักล่าวเพื่อแลกกับการไดเ้สียงของประชาชนเป็นส่ิงตอบ
แทน ความพยายามดงักล่าวเรียกไดว้า่เป็นความจ าเป็นหรือเป็นหนา้ที่ที่รัฐพงึกระท าใหก้บัสมาชิกใน
รัฐ และควรจะไดรั้บการพฒันาใหดี้ยิง่ๆ ขึ้นไปตามสภาพสงัคม เศรษฐกิจ และความเหมาะสมในรัฐ
นั้นๆ 
 การจดัการเลือกตั้ งในประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาขึ้นเป็นล าดับ การ
เปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 เป็นผลจากความขดัแยง้ทางความคิดของกลุ่มปัญญาชน 
ในช่วงแรกหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ประชาชนทัว่ไปยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่มีความรู้เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ทางการเมือง ไม่เข้าใจ
ความส าคญัของการเลือกตั้งและไม่เขา้ใจว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเลือกตั้ง ประกอบกบัมี
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ความยากล าบากในการเดินทางไปเลือกตั้ง จึงมีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งในระยะแรกเพียงร้อยละ 30 
เท่านั้น  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 บญัญตัิให้ผูต้อ้งขงัเป็นบุคคลที่
ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง การก าหนดห้ามไวมี้สาเหตุหลักอยูส่องประการคือ ปัญหาความไม่
เพียงพอของเจา้หน้าที่ที่จะใชค้วบคุมตวัผูต้อ้งขงัออกไปยงัหน่วยเลือกตั้ง และมีความกงัวลว่าการ
ลงคะแนนของผูต้อ้งขงัจะไม่เป็นไปโดยอิสระ จึงไดบ้ญัญติัหา้มไวเ้ช่นนั้น 
 หากพิจารณาศกัยภาพและประสบการณ์ในการจดัการเลือกตั้ งของประเทศไทยใน
ขณะนั้น มีการจดัการเลือกตั้งทั่วไปเพียงห้าคร้ัง ประเทศไทยย่อมไม่มีศักยภาพที่จะควบคุมตัว
ผูต้อ้งขงัออกไปที่หน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งไม่มีศกัยภาพที่จะจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัในเรือนจ าดว้ย 
 การเลือกตั้งทัว่ไปก่อนประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2492 
คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที่ 29 มกราคม 2491 ซ่ึงเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังที่ 5 
ของประเทศไทย ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 7,176,891 คน มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 2,117,182 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.50 เท่านั้น ประชาชนยงัไม่มีความต่ืนตวัในการเลือกตั้ง รัฐจึงพยายามพฒันาการเลือกตั้งทัว่ไปให้
ดีขึ้น โดยใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน ขยายโอกาสและความสะดวกในการเลือกตั้ง และให้ประชาชน
ได้รับขอ้มูลเก่ียวกบัการเลือกตั้งให้มากที่สุด การเพิ่มจ านวนหน่วยเลือกตั้งเขา้ไปในทอ้งที่ที่การ
คมนาคมไม่สะดวก ส่งเสริมให้ประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยก าหนดให้ประชาชนตอ้งใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริต การพฒันาดงักล่าวส่งผลต่อการเลือกตั้งในคร้ังต่อๆ มา  
 ประเทศไทยใชเ้วลาในการพฒันาการเลือกตั้ง ทั้งในดา้นการรณรงคใ์ห้ความรู้และการ
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นเวลาหลายสิบปีกว่าจะเป็นผลส าเร็จ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกที่แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลง
อย่างมากในการอ านวยความสะดวกการเลือกตั้ ง เพราะมีพฒันาการของการเลือกตั้ งแบบก้าว
กระโดด อาจกล่าวไดว้า่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีท าใหก้ารใชสิ้ทธิเลือกตั้งเกิดขึ้นอยา่งเสมอภาคมากที่สุด
เท่าที่เคยมีมา   
 รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีมีเจตนารมณ์ที่จะขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทาง
การเมืองให้มากขึ้ น จึงได้ก  าหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งทั่วไป
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือวนัที่  6 กุมภาพนัธ์ 2548 มีหน่วยเลือกตั้ ง 84,590 หน่วย ส าหรับ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ ง 44,572,101 คน และก าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต
เลือกตั้งส าหรับผูท้ี่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไป การจดัการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
จังหวดัส าหรับผูท้ี่อาศัยอยู่คนละแห่งกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และการจัดการเลือกตั้ งนอก
ราชอาณาจกัรส าหรับคนไทยที่มีภูมิล าเนาอยูน่อกราชอาณาจกัร ให้สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้การ
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ขยายโอกาสโดยการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งดงักล่าว กระท าโดยการจดัตั้งหน่วย
เลือกตั้งเพิม่ขึ้นส าหรับการเลือกตั้งล่วงหนา้และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร จ  านวน 538 และ 83 
หน่วยตามล าดับ มีผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งร้อยละ 74.1 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด คิดเป็นผูใ้ช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้าร้อยละ 1.5 และผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรร้อยละ 0.09 อยา่งไรก็ดี การ
จดัการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง การจดัการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดัและการจดัการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร จะมีขึ้นเฉพาะในการเลือกตั้งทัว่ไปเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น 
ส่วนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน ประชาชนตอ้งมาเลือกตั้งในวนั
เลือกตั้งทัว่ไปตามทอ้งที่ที่ตนมีภูมิล าเนา   
 ใน พ.ศ. 2550 ประเทศไทยจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปขึ้นใน
วนัที่ 23 ธนัวาคม 2550 มีการขยายโอกาสโดยการอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งตามแนวทาง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 คือจดัหน่วยเลือกตั้งทัว่ประเทศขึ้นมากถึง 
88,500 แห่ง ส าหรับประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 44,002,593 คน เฉล่ียผูเ้ลือกตั้ง 497 คนต่อหน่ึงหน่วย
เลือกตั้ง จดัหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 927 แห่ง หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดั 
144 แห่ง และหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 90 แห่ง มีประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งร้อยละ 74.45 
ของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด คิดเป็นผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งร้อยละ 2.55 ผู ้
เลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัร้อยละ 4.76 ส่วนผูเ้ลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรร้อยละ 0.18 เท่านั้น  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีการจดัหน่วยเลือกตั้ง
ทัว่ประเทศจ านวน 90,860 แห่ง ส าหรับประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 46,987,281 คน เฉล่ียผูเ้ลือกตั้ง 
517 คนต่อหน่ึงหน่วยเลือกตั้ง จดัหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 403 แห่ง หน่วยเลือกตั้ง
ล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 154 แห่ง และหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 91 แห่ง มีประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือร้อยละ 75.03 และแบบแบ่งเขตเลือกตั้งร้อยละ 74.85 ของจ านวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (คิดเป็นผูเ้ลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดัร้อยละ 5.63 และผูเ้ลือกตั้งนอก
ราชอาณาจกัรร้อยละ 0.31) เป็นอตัราสูงที่สุดของประเทศไทย ขอ้มูลน้ีแสดงว่า ประชาชนมีความ
ตื่นตวัและตระหนักถึงสิทธิที่ตนเองมีอยู ่การให้ความรู้เก่ียวกบัการเลือกตั้งและการอ านวยความ
สะดวกในการเลือกตั้งใหป้ระชาชน ส่งผลใหป้ระชาชนมีมโนธรรมและส านึกเป็นของตนเองในการ
ตดัสินใจลงคะแนนเลือกผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองที่ช่ืนชอบ ท าให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
มากขึ้นและท าใหรั้ฐไดรั้บฟังเสียงของประชาชนมากขึ้น 
 ประเทศไทยจึงมีศกัยภาพในการใหค้วามรู้เร่ืองการเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิเลือกตั้ งให้แก่ประชาชน และการใช้วิธีการทั้ งสองน้ีควบคู่กันไปเป็นวิธีการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด    
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 ความพยายามที่จะพัฒนาการจัดการเลือกตั้ งให้แก่ประชาชน เกิดขึ้ นในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยโดยทัว่ไป ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้น อยา่งไรก็ดี ประเทศไทยยงัไม่เคยจดัการ
เลือกตั้งให้แก่ผูท้ี่ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงเป็นบุคคล
ตอ้งห้ามมิให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 100 (3) การบญัญติัห้ามมิให้ผูต้อ้งคุมขงัไปเลือกตั้งตามมาตราดงักล่าว เป็นถอ้ยค าที่ลอ้มา
จาก “พระราชบญัญติัว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระหว่างเวลาที่ใช้บทบญัญติั
ฉะเพาะกาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช 2475” เน่ืองจากในเวลานั้นรัฐไม่มี
ความพร้อมในการจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงั และไม่มีเจา้หน้าที่ควบคุมตวัผูต้อ้งขงัไปยงัหน่วย
เลือกตั้งทัว่ประเทศ จึงได้บญัญติักันเอาไวเ้พื่อที่ผูต้อ้งขงัจะได้ไม่สามารถร้องขอออกไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง 
 ผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นพลเมืองไทยที่มีอายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จึงเป็นบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา 99 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แต่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยผลของมาตรา 100 (3) 
 กล่าวถึงเฉพาะผูต้ ้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ซ่ึงอยู่ในความควบคุมของกรม
ราชทณัฑ ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบัรับรองหลกัความเสมอภาคไวแ้ละยอมรับว่า
ผูต้อ้งขงัเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ประเทศไทยยงัไม่เคยอ านวยความสะดวกหรือขยายโอกาส
ในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งใหแ้ก่ผูต้อ้งขงักลุ่มน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากความคิดที่ว่าผูต้อ้งขงัเป็นบุคคล
ที่ประพฤติตนไม่ดี เป็นคนคุก และท าใหส้งัคมเดือนร้อน ผูต้อ้งขงัจึงเป็นพลเมืองกลุ่มทา้ยๆ ที่ไดรั้บ
การพจิารณาถึงสิทธิและประโยชน์ต่างๆ  
 แม้ผูต้ ้องขงัจะเป็นผูถู้กกล่าวหาว่ากระท าความผิดหรือถูกศาลตดัสินแล้วว่ากระท า
ความผดิ แต่ผูต้อ้งขงัทุกคนยงัเป็นพลเมืองของรัฐและมีสิทธิเลือกตั้ง การริดรอนสิทธิประโยชน์อ่ืน
นอกจากเสรีภาพในร่างกายเพราะเหตุที่บุคคลกระท าความผิด จึงเป็นการกระท าที่ไม่สมเหตุสมผล
และไม่สามารถอธิบายในเชิงตรรกะได ้เม่ือผูต้อ้งขงัมีสิทธิเลือกตั้งและประเทศไทยมีศกัยภาพที่จะ
จดัการเลือกตั้งใหแ้ลว้ ก็ตอ้งด าเนินการจดัการเลือกตั้งเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบั
พลเมืองอ่ืนๆ  
 การจดัการเลือกตั้งทัว่ไปสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ใช้หน่วยเลือกตั้งหน่ึง
หน่วยต่อผูเ้ลือกตั้ง 517 คน การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรใชห้น่วยเลือกตั้งเฉล่ียหน่ึงหน่วยต่อผู ้
เลือกตั้ง 1,611 คน รองรับผูเ้ลือกตั้งเพยีงร้อยละ 0.31 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งเท่านั้น หน่วยเลือกตั้งนอก
ราชอาณาจกัรบางแห่งใชร้องรับผูเ้ลือกตั้งไม่ถึง 100 คนต่อหน่วย รัฐก็ยงัด าเนินการให้ ไดแ้ก่ หน่วย
เลือกตั้งนครซีอานประเทศจีนรองรับผูเ้ลือกตั้ง 28 คน หน่วยเลือกตั้งกรุงซันติอาโกประเทศชิลี
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รองรับผูเ้ลือกตั้ง 43 คน หน่วยเลือกตั้งกรุงดาการ์ประเทศเซเนกัลรองรับผูเ้ลือกตั้ง 40 คน หน่วย
เลือกตั้งกรุงกาฐมาณฑุประเทศเนปาลรองรับผูเ้ลือกตั้ง 86 คน หน่วยเลือกตั้งกรุงบราซิเลียประเทศ
บราซิลรองรับผูเ้ลือกตั้ง 45 คน หน่วยเลือกตั้งกรุงลิมาประเทศเปรูรองรับผูเ้ลือกตั้ง 17 คน หน่วย
เลือกตั้งกรุงเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกรองรับผูเ้ลือกตั้ง 43 คน หน่วยเลือกตั้งกรุงบูคาเรสตป์ระเทศ
โรมาเนียรองรับผูเ้ลือกตั้ง 36 คน และหน่วยเลือกตั้งกรุงบูเอโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินารองรับผู ้
เลือกตั้ ง 37 คน แต่รัฐกลับไม่จดัการเลือกตั้ งให้ผูต้ ้องขงัทั้ งๆ ที่สามารถกระท าได้โดยใช้ระบบ
เลือกตั้งเดียวกนัและค่าใชจ่้ายที่เท่ากนั  
 การไม่จดัใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้ลือกตั้งเป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัใหแ้ตกต่างไปจากพลเมืองอ่ืน 
เป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ขดัต่อหลกัความเสมอภาคและหลกัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
 เม่ือพิจารณาประสบการณ์การจัดการเลือกตั้ งของประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยมี
ศกัยภาพที่จะจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัได ้โดยการตั้งหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถาน
ทัว่ประเทศ ไม่น้อยกว่าจ  านวนเรือนจ าและทณัฑสถาน (เรือนจ าทณัฑสถานทัว่ประเทศ 186 แห่ง) 
เพื่อให้ผูต้อ้งขังทั่วประเทศ 221,858 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 0.47 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ งได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ในเรือนจ าขนาดใหญ่ที่มีผูต้อ้งขงัจ  านวนมาก เช่น เรือนจ ากลางบางขวาง เรือนจ าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร อาจตั้งหน่วยเลือกตั้งขึ้นหลายหน่วย หรือจดัตั้งขึ้นตามแดนหรือแยกประเภทของ
ผูต้อ้งขงัในการลงคะแนน หรือจดัใหมี้หลายคูหาในหน่ึงหน่วยเลือกตั้ง 
 รัฐเสรีประชาธิปไตยมีหน้าที่ตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงที่มีสาระส าคญัเหมือนกนัอยา่งเท่าเทียม
กนั รัฐตอ้งใชก้ฎเกณฑอ์นัเดียวกนักบัทุกคนเวน้แต่วา่สถานการณ์แตกต่างกนัไป หรือเวน้แต่เป็นการ
ปฏิบติัใหแ้ตกต่างกนัอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์มหาชน  
 ในเร่ืองการจดัการเลือกตั้งสามารถสรุปไดว้า่ รัฐตอ้งจดัการเลือกตั้งให้พลเมืองอยา่งเท่า
เทียมกนั รัฐตอ้งใชก้ฎเกณฑอ์ยา่งเดียวกนักบัพลเมืองเวน้แต่สถานการณ์จะแตกต่างกนัไป หรือเวน้
แต่การปฏิบติัให้เท่าเทียมกันนั้นจะท าให้มหาชนเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ การจดัการ
เลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัและการจดัการเลือกตั้งในกรณีทัว่ไป เป็นกรณีที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้ท่าเทียมกนัเพราะ
มีสาระส าคญัอยา่งเดียวกนั คือเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งหน่ึงคนต่อหน่ึงเสียงเท่ากนั เวน้แต่จะมี
ความจ าเป็นเพื่อรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของมหาชน ตวัอยา่งเช่น กรณีบา้นเมืองอยูใ่นภาวะสงคราม
หรือผูต้อ้งขงัในเรือนจ าก่อเหตุไม่สงบขึ้น ยอ่มมีความจ าเป็นไม่อาจจดัการเลือกตั้งให้ไดเ้พราะตอ้ง
รักษาไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อย หรือการจดัการเลือกตั้ งนั้ นจะท าให้เสียประโยชน์มากกว่าได้
ประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น ในกรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
แม้รัฐต้องปฏิบัติต่อพลเมืองให้เท่าเทียมกันก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาถึงความสงบเรียบร้อยของ
บา้นเมือง งบประมาณที่ตอ้งใช้ในการจดัการเลือกตั้ง และจ านวนประชากรที่จะไปเลือกตั้งแล้ว 
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พบวา่สถานการณ์แตกต่างไปจากการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวนัเลือกตั้งทัว่ไป หากจะจดัให้มีการ
เลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรหรือการเลือกตั้งในเรือนจ าขึ้นในการเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกรัฐสภาหรือการเลือกตั้ งระดับท้องถ่ินแล้ว รัฐย่อมจะเสียประโยชน์มากกว่าได้รับ
ประโยชน์ การที่รัฐไม่จดัการเลือกตั้งล่วงหน้า การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร และการเลือกตั้งใน
เรือนจ าในกรณีเหล่าน้ีจึงไม่ขดักบัหลกัความเสมอภาค   
  บทบญัญตัิในมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตอ้งจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงั ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัความ
เสมอภาคในการใชสิ้ทธิเสรีภาพ แมรั้ฐธรรมนูญจะยอมรับวา่ผูต้อ้งขงัมีสิทธิเลือกตั้ง แต่เม่ือผูต้อ้งขงั
ไม่ไดรั้บความเสมอภาคในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพราะรัฐธรรมนูญบญัญติัไม่ให้ผูต้อ้งขงัไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัจึงไม่อาจเขา้ถึงการใชสิ้ทธินั้นได ้เป็นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัอยา่งแตกต่างล าเอียง 
การที่รัฐดูแลใหพ้ลเมืองอ่ืนสามารถเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวกและประหยดัขึ้น แต่ไม่ดูแลให้ครอบคลุม
ถึงผูต้อ้งขงั จึงเป็นการเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมและปราศจากเหตุผลที่สามารถรับฟังได ้ 
 ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกติการะหว่างประเทศว่าดว้ย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ซ่ึงประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี ต่างรับรองสิทธิ
ทางการเมืองของพลเมืองไว ้การจดัใหพ้ลเมืองไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐ ประเทศไทยก็มีความผกูพนัตอ้งจดัใหพ้ลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้ง ไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งและไดรั้บ
โอกาสอย่างเสมอภาคกนัในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แมแ้ต่บุคคลที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือ
ไม่ได ้อยูใ่นที่ทุรกนัดาน ประเทศไทยยงัจดัหามาตรการต่างๆ เพื่อให้บุคคลไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งไม่วา่โดยผูเ้ลือกตั้งในราชอาณาจกัรหรือนอกราชอาณาจกัร ไม่ว่าโดยผูเ้ลือกตั้งในเรือนจ า
หรือนอกเรือนจ า ผูเ้ลือกตั้งจะตอ้งสามารถใชสิ้ทธิไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ในขณะที่ประเทศแอฟริกาใตป้ระสบปัญหาความไม่เสมอภาคในการจดัการเลือกตั้งให้
ผูต้อ้งขงัเช่นเดียวกบัประเทศไทย เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จดัการเลือกตั้งให้ แต่มีที่มา
แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญแอฟริกาใต้บัญญัติรับรองให้พลเมืองผู ้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิ
ลงคะแนนในการเลือกตั้ งคณะบุคคลในทางนิติบัญญัติ ส่วนในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ ง 
(Electoral Act of 1998) บญัญติัถึงผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้งเอาไวแ้ต่ไม่รวมไปถึงผูต้อ้งขงั ในขณะเดียวกนั
ก็ไม่ไดบ้ญัญติัวิธีจดัการเลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจ า ผูต้อ้งขงัแอฟริกาใตจึ้งเป็นพลเมืองที่มี
สิทธิเลือกตั้งคณะบุคคลในทางนิติบญัญติัเช่นเดียวกับพลเมืองผูใ้หญ่อ่ืนๆ เพียงแต่ในกฎหมาย
เลือกตั้งไม่ได้ก าหนดวิธีจดัการเลือกตั้งส าหรับผูต้อ้งขงัเอาไว ้คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไม่
จดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั ในขณะที่ประเทศไทยบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญเลยว่าผูต้อ้งขงัเป็นบุคคล
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง   
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 อย่างไรก็ดี ในพระราชบญัญติัการเลือกตั้งดังกล่าว ไดก้  าหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแอฟริกาใตจ้ดัการเลือกตั้งใหแ้ก่พลเมืองกลุ่มหน่ึงโดยใชว้ธีิการเลือกตั้งแบบพเิศษ คือการจดั
หน่วยเลือกตั้ งเคล่ือนที่ขึ้ นในโรงพยาบาลเพื่อให้ผูป่้วยที่ไม่สามารถไปยงัหน่วยเลือกตั้ งได้
ลงคะแนน และวิธีเดียวกันน้ีสามารถน าไปใชก้ับการจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าได้ แต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกลบัไม่ด าเนินการ แสดงวา่รัฐมีวธีิการที่จะจดัการเลือกตั้งแต่เลือกที่จะไม่
จดัการเลือกตั้งให้ จึงเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้อ้งขงัและท าให้ผูต้อ้งขงัไม่ไดรั้บ
ความเสมอภาคจากรัฐ ความไม่เสมอภาคดงักล่าวเป็นปัญหาขึ้นสู่การตดัสินของศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยศาลตดัสินวา่ แอฟริกาใตไ้ม่มีกฎหมายจ ากดัสิทธิเลือกตั้งของผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจึงเป็นบุคคลที่มี
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัจึงเป็น
ความบกพร่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง ใน ค.ศ. 2004 แอฟริกาใตมี้เรือนจ าทั้งส้ิน 242 แห่ง 
รองรับผูต้อ้งขงัประมาณ 182,000 คน ซ่ึงเป็นอตัราที่ใกลเ้คียงกนักบัประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย การปฏิเสธที่จะจัดการเลือกตั้ งให้ผูต้ ้องขัง เป็นการปฏิบัติกับ
พลเมืองกลุ่มหน่ึงให้แตกต่างไปจากการปฏิบติักับพลเมืองอีกกลุ่มหน่ึง แม้ผูต้อ้งขงัจะเป็นผูถู้ก
กล่าวหาวา่กระท าความผดิหรือถูกตดัสินว่ากระท าความผิด แต่ผูต้อ้งขงัก็ยงัมีฐานะเป็นพลเมืองคน
หน่ึงและมีสิทธิเสรีภาพทุกประการ เวน้แต่การใชสิ้ทธิเสรีภาพบางประการที่ขดักบัสภาพการถูกคุม
ขงัเท่านั้น สภาพการถูกคุมขงัอาจท าให้การจดัการเลือกตั้งมีความซับซ้อนอยูบ่า้ง แต่รัฐไม่อาจใช้
เป็นขอ้อา้งในการปฏิเสธไม่จดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัได ้เม่ือผูต้อ้งขงัอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญ มีสิทธิ
ไดรั้บประโยชน์จากการบริหารประเทศ และมีสิทธิที่จะไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
การอ านวยความสะดวกและการขยายโอกาสในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งจึงควรกระท าให้ครอบคลุมถึง
ผูต้อ้งขงัดว้ย  
 เม่ือเรายอมรับวา่มนุษยท์ุกคนมีสิทธิเสรีภาพและมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั ก็ตอ้งรับฟังความ
คิดเห็นของพลเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของขา้ราชการ แม่ค้า 
ชาวไร่ชาวสวน พนกังานรับจา้ง หรือแมแ้ต่เสียงของผูก้ระท าความผิด เสียงของทุกคนจะตอ้งถูกนับ
และเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ รัฐจึงมีหน้าที่ให้อิสระแก่ทุกคนในการเลือกส่ิงที่เขาต้องการ และไม่
ขดัขวางเสรีภาพในการเลือกส่ิงนั้น รัฐตอ้งปฏิบติัต่อสมาชิกในรัฐอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่อาจ
เลือกฟังแต่เพยีงความตอ้งการของคนบางกลุ่มและปฏิเสธไม่ฟังความตอ้งการของคนบางกลุ่มได ้
 สรุปไดว้า่ มาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญมีผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่จดัการ
เลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั ฝ่ายบริหารก็ไม่จดัสรรงบประมาณในการจดัการเลือกตั้งให้ เป็นกรณีที่ประเทศ
ไทยปฏิบติัต่อพลเมืองสองกลุ่มที่มีสาระส าคญัอย่างเดียวกนัให้แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ ดูแล
และอ านวยความสะดวกใหพ้ลเมืองทัว่ไปอยา่งสุดความสามารถ จดัการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต
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เลือกตั้งและนอกเขตจงัหวดั และจดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรให ้แต่ส าหรับผูต้อ้งขงัในเรือนจ า
และทณัฑสถาน กลบัไม่อ านวยความสะดวกหรือดูแลจดัการเลือกตั้งให ้ทั้งๆ ที่มีศกัยภาพจะกระท า
ได ้
 เม่ือการจดัการเลือกตั้งใหผู้เ้ลือกตั้งนอกเรือนจ า ผูเ้ลือกตั้งในเรือนจ า และผูเ้ลือกตั้งนอก
ราชอาณาจกัร อยูใ่นสภาพการณ์เดียวกนั มีสาระส าคญัเป็นอยา่งเดียวกนั คือเป็นการจดัการเลือกตั้ง
ใหพ้ลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกนั และการจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงัจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
มหาชน อีกทั้งไม่มีเหตุผลที่สมควรในการอธิบายการไม่จดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงั บทบญัญตัิมาตรา 
100 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และการไม่จดัการเลือกตั้งให้
ผูต้อ้งขงัโดยผลของมาตราดงักล่าว จึงไม่เป็นไปตามหลกัความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบติั
โดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้อ้งขงั เพราะเป็นกรณีที่รัฐปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัให้แตกต่างไปจากพลเมืองอ่ืน
เพราะเหตุแห่งที่มาในสงัคมและสถานะความเป็นผูต้อ้งขงั โดยไม่เกิดประโยชน์แก่มหาชนและไม่
อาจใหเ้หตุผลที่สามารถรับฟังได ้
 4.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาความไม่เสมอภาคและการเลือกปฏิบติัที่ไม่เป็นธรรมในการ
จดัการเลือกตั้ง 
  1.  จดัการเลือกตั้งใหพ้ลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งเสมอภาคกนั 
  เม่ือการจดัการเลือกตั้งในประเทศไทยไดก้ระท าอยา่งไม่เท่าเทียมกนั เป็นเหตุให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งที่อยู่ในเรือนจ าไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได้ และยงัตอ้งห้ามมิให้ร้องขอออกไปที่หน่วย
เลือกตั้งเพือ่ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง จึงตอ้งขยายโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูต้อ้งขงั โดยการจดั
ให้ผูต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืน เฉพาะในการเลือกตั้งทัว่ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ทั้งน้ีเพือ่ให้ผูต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งเสมอภาค
กบัพลเมืองที่อยูน่อกเรือนจ า  
  ส่วนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ควรจะจดัให้มีการ
เลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั การเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร 
และการเลือกตั้งในเรือนจ า ก็ต่อเม่ือมีผูเ้ลือกตั้งในสองกรณีน้ีจ  านวนมาก ประเทศไทยมีศกัยภาพ
และงบประมาณที่จะกระท าได ้และการจดัการเลือกตั้งจะคุม้ค่ากับค่าใชจ่้ายที่ตอ้งเสียไป แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ประเทศไทยยงัไม่มีศกัยภาพที่จะกระท าเช่นนั้นได ้
 ในขณะที่พลเมืองบางกลุ่มตอ้งการสวสัดิการจากรัฐและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผูต้อ้งขงัก็มี
ความตอ้งการอาหารที่คุณภาพดีขึ้น ตอ้งการเขา้ถึงยารักษาโรคและการรักษาพยาบาลที่สะดวกขึ้น 
ตอ้งการสถานที่หลบันอนที่กวา้งขวางขึ้น ตอ้งการเงินปันผลจากการท างานที่มากขึ้น ตอ้งการรับฟัง
ข่าวสารและติดต่อกับญาติมากขึ้ น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความต้องการของมนุษย์เพื่อ ชีวิตที่ ดีขึ้ น 
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เช่นเดียวกบัความตอ้งการของพลเมืองทัว่ไป และองคก์รที่สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว 
คือรัฐบาลซ่ึงท าหน้าที่บริหารประเทศและรัฐสภาซ่ึงท าหน้าที่ตรากฎหมาย หากรัฐบาลไม่จัด
งบประมาณให้กรมราชทณัฑ ์และไม่มีกฎหมายบญัญติัให้ผูต้อ้งขงัได้รับสวสัดิการที่ดีขึ้น ความ
ตอ้งการดงักล่าวของผูต้อ้งขงัก็ไม่อาจบรรลุผล จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูต้อ้งขงัไดเ้ลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร
และเลือกสมาชิกรัฐสภาเพือ่มาท าหนา้ที่ตอบสนองความตอ้งการนั้น เสียงของผูต้อ้งขงัหน่ึงคนตอ้ง
ถูกนบัเป็นหน่ึงเสียงเช่นเดียวกบัเสียงของพลเมืองอ่ืน และตอ้งถูกน าไปหาเสียงขา้งมากต่อไป 
  2.  บญัญติัรายละเอียดการจดัการเลือกตั้งในกฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ 
  วธีิการจดัการเลือกตั้งในกรณีน้ีใหบ้ญัญติัไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เช่นเดียวกับการจดัการเลือกตั้งกรณีอ่ืน แต่ให้บญัญติัไวต้่างหากจากวิธีเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้งและวธีิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั     
  การจดัการเลือกตั้งให้พลเมืองอย่างเสมอภาคกัน ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมในการจดัการเลือกตั้ง ท  าให้การใชสิ้ทธิเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นอยา่ง
แทจ้ริง สอดคลอ้งกบัการรับรองหลกัความเสมอภาคไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
    
4.3  วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาให้ผู้ต้องขัง และแนวทางการแก้ไขปัญหา    
 ความไม่สะดวกในการจดัการเลือกตั้ งให้ผูต้อ้งขังเป็นสภาพปกติที่ทุกประเทศตอ้ง
ประสบเหมือนกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อนัไดแ้ก่ การขาดแคลนเจา้หนา้ที่ควบคุมตวัและปัญหาความ
ไม่มีอิสระในการลงคะแนน  
 4.3.1  วเิคราะห์ปัญหาการขาดแคลนเจา้หนา้ที่ควบคุมตวัผูต้อ้งขงั 
  ใน พ.ศ. 2492 ซ่ึงมีการบญัญตัิในรัฐธรรมนูญใหผู้ต้อ้งขงัเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการจดัการเลือกตั้งทัว่ไปเพยีง 5 คร้ังเท่านั้น หน่วยเลือกตั้งที่
จดัใหพ้ลเมืองลงคะแนนยงัไม่กระจายไปยงัทอ้งที่ต่างๆ อยา่งเช่นในปัจจุบนั หากจะให้ผูต้อ้งขงัได้
ลงคะแนนก็จ  าเป็นตอ้งน าตวัผูต้อ้งขงัออกมานอกเรือนจ าเพือ่ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่อยูเ่ดิม
ของผูต้อ้งขงั ไม่สามารถจะจดัการเลือกตั้งขึ้นในทุกเรือนจ าได ้เพราะประเทศไทยไม่มีงบประมาณ
และศกัยภาพที่จะกระท าได ้แมจ้ะหาเจา้หน้าที่มาควบคุมตวัผูต้อ้งขงัออกไปนอกเรือนจ า ก็ยงัตอ้ง
พจิารณาปัญหาความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยและควบคุมผูต้อ้งขงั เพราะการเคล่ือนยา้ยผูต้อ้งขงั
จ  านวนมากออกไปนอกเรือนจ าในคราวเดียวกนั ยอ่มเป็นช่องทางใหผู้ต้อ้งขงัก่อความไม่สงบท าร้าย
เจา้หนา้ที่และบุคคลทัว่ไป รวมทั้งอาจหลบหนีระหว่างการเดินทางดว้ย การควบคุมตวัผูต้อ้งขงัให้
ออกมาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนอกเรือนจ าจึงเป็นวธีิการที่ไม่เหมาะสม มีความเส่ียงสูง อาจน ามาซ่ึง
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ความเสียหาย ไม่คุม้ค่ากบัประโยชน์ที่จะไดรั้บ รัฐจึงไม่ควรใหผู้ต้อ้งขงัเลือกตั้งนอกเรือนจ า แต่ควร
จดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าเพื่อให้ผูต้อ้งขงัไดล้งคะแนนในสถานที่ที่ถูกควบคุมอยู ่โดยไม่ตอ้ง
ใชเ้จา้หนา้ที่เคล่ือนยา้ยผูต้อ้งขงัแต่อยา่งใด 
  อยา่งไรก็ดี หากจะจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ า ก็ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใช้เจา้หน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยระหวา่งเวลาลงคะแนน ซ่ึงจะตอ้งใชง้บประมาณจากรัฐในการจดัให้มี
เจา้หนา้ที่เหล่าน้ี 
  เม่ือพิจารณาถึงผูต้อ้งขงัในเรือนจ าและทณัฑสถานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ราชทณัฑ ์ไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ผูต้อ้งขงัระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง
และการพจิารณาคดีที่ศาลออกหมายขงั ผูถู้กกกักนั และผูถู้กกกัขงั บุคคลเหล่าน้ีถูกควบคุมตวัให้อยู่
ในสถานที่จ  ากดัเป็นหลกัแหล่งในช่วงระยะเวลามีจ ากดั และมีการจดัท าบญัชีรายช่ือเป็นผูต้อ้งคุมขงั
ในเรือนจ า ขอ้มูลของผูต้อ้งขงัแต่ละคนไม่วา่จะเป็น ช่ือสกุล อาย ุเพศ สญัชาติ ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น 
และระยะเวลาที่ตอ้งขงั สามารถตรวจสอบและท ารายการไดง้่าย หากจะจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงั
ในเรือนจ าและทณัฑสถานสามารถท าไดโ้ดยการจดัหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้นในเรือนจ าและทณัฑ
สถาน ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ที่ควบคุมตวัผูต้อ้งขงัออกไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนอกเรือนจ า  
 4.3.2  วเิคราะห์ปัญหาความไม่มีอิสระในการลงคะแนน 
 การจดัการเลือกตั้งใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจ าและทณัฑสถานยอ่มมีความยุง่ยากมากกว่า
การจดัการเลือกตั้งทัว่ๆ ไป แต่เป็นเร่ืองที่รัฐสามารถท าให้เกิดขึ้นได้ วิธีการเลือกตั้งในประเทศ
ดงัต่อไปน้ี สามารถด าเนินการใหผู้ต้อ้งขงัลงคะแนนไดโ้ดยอิสระ ปราศจากการครอบง าของบุคคล
ใดๆ  
 การจัดการเลือกตั้ งให้ผูต้อ้งขังไอร์แลนด์ การด าเนินการก่อนวนัเลือกตั้ ง ประเทศ
ไอร์แลนด์จดัให้ผูต้อ้งขงัไดเ้ลือกตั้งทางไปรษณีย ์ซ่ึงวิธีการน้ีใชก้บัผูต้อ้งขงัและบุคคลทัว่ไปที่ไม่
สามารถไปที่หน่วยเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไปได้ ผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งจะตอ้งยื่นค  าร้องขอ
เลือกตั้งทางไปรษณีย ์อ้างเหตุว่าตนเองถูกควบคุมตวัอยู่ที่เรือนจ า ไม่อาจไปปรากฏตวัที่หน่วย
เลือกตั้งเพื่อลงคะแนนในวนัเลือกตั้งทัว่ไปได้ โดยแสดงถ่ินที่อยู่ปกติของตนก่อนการถูกคุมขงั 
เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่การลงทะเบียนก าหนดว่าผูต้อ้งขงันั้นควรมีช่ืออยูใ่นบญัชีเขตใด โดยถือสถานที่ที่
ผูต้อ้งขงัเคยอาศยัอยูเ่ป็นภูมิล าเนา ไม่ถือตามสถานที่ที่ถูกคุมขงั 
 ค าร้องขอน้ีผูต้อ้งขงัจะตอ้งลงลายมือช่ือตนเองแลว้ส่งไปให้เจา้หน้าที่การเลือกตั้งพร้อม
กบัแนบหนงัสือรับรองที่ออกโดยเจา้หนา้ที่ประสานงาน (ผูอ้  านวยการเรือนจ าหรือผูรั้กษาการแทน) 
เพือ่แสดงวา่ผูร้้องขอเป็นบุคคลที่ถูกควบคุมอยูท่ี่เรือนจ าจริงตามรายละเอียดที่ปรากฏในค าร้องขอ 
เม่ือเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของค าร้องขอและหนังสือรับรองแลว้เห็นว่าผูร้้อง
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ขอมีสิทธิเลือกตั้ งทางไปรษณีย ์ก็จะจดัส่งค  าประกาศแสดงตัวตนที่ออกโดยรัฐมนตรีและบตัร
เลือกตั้งทางไปรษณียไ์ปใหผู้ร้้องขอใชล้งคะแนน 
 ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียซ่ึ์งได้รับค าประกาศ
แสดงตวัตนและบตัรเลือกตั้ง จะตอ้งแสดงตวัต่อหน้าเจา้หน้าที่เรือนจ าพร้อมด้วยค าประกาศและ
บตัรเลือกตั้ง เพื่อให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลตามค าประกาศและลงลายมือช่ือเป็นพยาน 
โดยประทบัตราเรือนจ าเป็นหลักฐานด้วย แล้วผูเ้ลือกตั้งจึงลงคะแนนในบตัรเลือกตั้ง จากนั้นผู ้
เลือกตั้งจะเป็นผูน้ าบตัรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลว้ใส่ในซองจดหมายชั้นหน่ึงแล้วปิดผนึก น าซอง
จดหมายนั้ นและค าประกาศแสดงตัวตนใส่ในซองจดหมายอีกชั้นหน่ึงแล้วมอบให้เจ้าหน้าที่
ประสานงานเพือ่ส่งใหเ้จา้หนา้ที่การเลือกตั้งต่อไป 
 การลงคะแนนทางไปรษณียน้ี์ ผูต้อ้งขงัที่ประสงคจ์ะลงคะแนนจะตอ้งขวนขวายเพื่อให้
ตนเองไดเ้ลือกตั้งเช่นเดียวกับผูเ้ลือกตั้งทางไปรษณียท์ัว่ๆ ไป โดยตอ้งร้องขอไปยงัเจา้หน้าที่การ
ลงทะเบียนเพื่อให้จดัส่งค  าประกาศแสดงตวัตนและบตัรเลือกตั้งมาให้ ผูต้อ้งขงัที่ถูกควบคุมอยูใ่น
เรือนจ าคนใดมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ด าเนินการเพื่อให้ได้เลือกตั้งทางไปรษณีย ์ก็ไม่อาจใช้สิทธิ
เลือกตั้งได ้ 
 แมก้ารลงคะแนนวิธีน้ีจะกระท าโดยลบัและมีการปิดผนึกซองใส่บตัรเลือกตั้งก่อนส่ง
มอบให้เจ้าหน้าที่ประสานงานก็ตาม แต่มีการใช้เจ้าหน้าที่เรือนจ าทั้ งในชั้นการแสดงตัวก่อน
ลงคะแนนและใชเ้จา้หน้าที่ประสานงาน ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการเรือนจ าหรือผูรั้กษาการแทน เขา้มาท า
หนา้ที่รับซองใส่บตัรเลือกตั้งและส่งใหก้บัเจา้หนา้ที่การเลือกตั้ง วิธีการน้ีจึงกระท าไดเ้ม่ือเจา้หน้าที่
เรือนจ ามีความน่าเช่ือถือว่าจะปฏิบติัหน้าที่โดยสุจริตไม่ข่มขู่ผูล้งคะแนน แต่ไม่เหมาะสมที่จะ
น าไปใชก้บัประเทศที่มีผูต้อ้งขงัจ  านวนมากและประเทศที่เจา้หน้าที่ราชทณัฑอ์าจให้คุณให้โทษแก่
ผูต้อ้งขงัได ้ประเทศไอร์แลนดไ์ม่ไดป้ระสบกบัปัญหาน้ี เพราะผูต้อ้งขงัในเรือนจ ามากกวา่ร้อยละ 80 
เป็นผูท้ี่ไดรั้บโทษจ าคุกไม่ถึง 1 ปี การเลือกตั้งทางไปรษณียจึ์งไม่เป็นช่องทางให้เจา้หน้าที่ราชทณัฑ์
ทุจริตในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 การจัดการเลือกตั้ งให้ผู ้ต ้องขังออสเตรเลีย การด าเนินการก่อนวันเลือกตั้ งตาม
พระราชบญัญัติการเลือกตั้ ง (Commonwealth Electoral Act 1918) ผูต้อ้งขงัที่ตอ้งค  าพิพากษาให้
ลงโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และประสงคจ์ะเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เร่ิมเขา้รับโทษ  
 ผูอ้  านวยการทัว่ไปทุกเรือนจ ามีหน้าที่ตอ้งจดัส่งรายช่ือผูท้ี่ตอ้งค  าพิพากษาให้ลงโทษ
จ าคุกและรายละเอียดเก่ียวกบัผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ ที่อยู ่อาย ุเพศ ระยะเวลาที่ถูกจ าคุก รวมทั้งรายละเอียด
ของบุคคลที่ไดรั้บการพกัโทษจ าคุกทั้งหมดที่อยูใ่นความควบคุมของเรือนจ านั้นๆ โดยจดัส่งรายการ
ทั้งหมดใหเ้จา้หนา้ที่การเลือกตั้งออสเตรเลียทุกเดือน ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนนั้นๆ 
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 เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดการเลือกตั้ง ผูอ้  านวยการทัว่ไปของทุกเรือนจ าจะตอ้ง
จดัส่งรายช่ือและรายละเอียดดังกล่าวขา้งตน้ของผูต้อ้งขงัและผูท้ี่ได้รับการพกัโทษจ าคุกที่อยู่ใน
ความควบคุมของเรือนจ านั้นๆ ไปยงัเจา้หน้าที่การเลือกตั้งออสเตรเลียนอกเหนือจากการจดัส่งราย
เดือน โดยจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 4 วนันับแต่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดการเลือกตั้ง 
เพื่อที่เจา้หน้าที่การเลือกตั้งจะได้ตรวจสอบได้ว่าแต่ละเรือนจ ามีผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งจ  านวน
เท่าใด ช่ืออะไรบา้ง ที่อยูต่ามทะเบียนบา้นอยูท่ี่ใด ผูต้อ้งขงัจะยงัคงถูกควบคุมตวัอยูจ่นถึงวนัเลือกตั้ง
ทัว่ไปหรือไม่  
 การลงคะแนน ผูต้อ้งขงัสามารถลงคะแนนไดโ้ดยทางไปรษณียแ์ละดว้ยตนเองที่หน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนที่ในเรือนจ า 
 การเลือกตั้งทางไปรษณีย ์ผูต้อ้งขงัที่ไดล้งทะเบียนเป็นผูเ้ลือกตั้งทางไปรษณียจ์ะไดรั้บ
เอกสารรับรองการเลือกตั้งและบตัรเลือกตั้งที่เจา้หน้าที่การเลือกตั้งจดัส่งให้ ผูต้อ้งขงัตอ้งแสดง
เอกสารดงักล่าวเพื่อให้พยานซ่ึงเป็นเจา้หน้าที่ ท  าการตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงและลงลายมือ
ช่ือเป็นพยานในการลงคะแนนของผูต้อ้งขงั เม่ือผูต้อ้งขงัลงคะแนนในบตัรเลือกตั้งแลว้จึงพบับตัรใส่
ซองจดหมายปิดผนึก ส่งใหเ้จา้หนา้ที่การเลือกตั้งทางไปรษณียห์รือส่งใหเ้จา้หนา้ที่ต่อไป 
 การลงคะแนนทางไปรษณียข์องออสเตรเลียใชว้ิธีคล้ายคลึงกบัประเทศไอร์แลนด์ คือ
ผูต้อ้งขงัจะตอ้งลงทะเบียนเพือ่ขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์แต่ในออสเตรเลีย ผูอ้  านวยการทัว่ไป
ของทุกเรือนจ ามีหน้าที่ตอ้งส่งรายการบุคคลที่อยูใ่นความควบคุมของตนต่อเจา้หน้าที่การเลือกตั้ง
เป็นประจ าทุกเดือน แม้แต่ในช่วงที่ยงัไม่มีการเลือกตั้ง ในขั้นตอนการลงคะแนนตอ้งมีพยานลง
ลายมือช่ือรับรองวา่ผูต้อ้งขงัซ่ึงเป็นเจา้ของเอกสารรับรองตน เป็นผูล้งคะแนนดว้ยตนเอง แต่พยาน
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูอ้  านวยการทัว่ไปของเรือนจ าเหมือนประเทศไอร์แลนด ์ 
 ส่วนการเลือกตั้งด้วยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งในเรือนจ า ใชว้ิธีเดียวกับการเลือกตั้งทัว่ๆ 
ไป คือใชฉ้ากกั้นและหยอ่นบตัรเลือกตั้งลงในกล่องใส่บตัร เจา้หนา้ที่ดูแลการเลือกตั้งเป็นเจา้หน้าที่
การเลือกตั้งโดยเฉพาะ ไม่ใชเ้จา้หนา้ที่เรือนจ า  
 หลงัเสร็จส้ินการลงคะแนน เจา้หน้าที่การเลือกตั้งจะปิดผนึกและประทบัตรากล่องใส่
บตัรเลือกตั้ง แลว้ขนส่งไปนบัคะแนน ทั้งทางอากาศยาน ทางบกและทางทะเล 
 ผูต้อ้งขงัออสเตรเลียจึงสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิเลือกตั้งโดยการลงคะแนนทาง
ไปรษณียห์รือดว้ยตนเองตามหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่เรือนจ ามีสภาพไม่เหมาะ
แก่การจดัการเลือกตั้ง เช่น มีการก่อความไม่สงบในเรือนจ า ผูอ้  านวยการเรือนจ าและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะไม่จดัหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนที่ขึ้นเพราะอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
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 การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัแคนาดา  การด า เนินการก่อนวันเลือกตั้ งเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการเลือกตั้ง (Canada Election Act 2000) ผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงอตัราโทษจ าคุกที่ไดรั้บ สามารถเลือกใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณียห์รือ
ดว้ยตนเองที่หน่วยเลือกตั้งในเรือนจ าเช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัออสเตรเลีย เจา้หนา้ที่ผูมี้หนา้ที่รับผิดชอบ
สถานที่คุมขงัจะแต่งตั้งเจา้หน้าที่ประสานงานขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในระหว่างที่มีการเลือกตั้ง และท า
หน้าที่ร่วมกับเจา้หน้าที่การเลือกตั้ง นอกจากน้ียงัมีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ติดต่อ เพื่อช่วยท าหน้าที่
จดัการเลือกตั้งดว้ย 
 ก่อนการลงคะแนนในวนัเลือกตั้งทัว่ไป เจา้หนา้ที่ติดต่อตอ้งติดประกาศแจง้ให้ผูต้อ้งขงั
ทราบวนัเลือกตั้งเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัทราบและลงทะเบียนแสดงความประสงคข์อใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยใช้
บตัรเลือกตั้งพิเศษ เพื่อให้เจา้หน้าที่การเลือกตั้งจดัส่งบตัรเลือกตั้งมาให้ และก่อนถึงวนัลงคะแนน 
10 วนั เจา้หน้าที่ติดต่อตอ้งตรวจสอบว่าไดรั้บเอกสารการขอลงทะเบียนและบตัรเลือกตั้งส าหรับ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจ านั้นๆ ครบถว้นตามจ านวนที่ผูต้อ้งขงัขอใชสิ้ทธิหรือไม่ เอกสารดังกล่าวตอ้ง
แสดงถ่ินที่อยูถ่าวรของผูเ้ลือกตั้งเพือ่ใชเ้ป็นภูมิล าเนาในการส่งบตัรเลือกตั้งไปนับคะแนนรวมกบัผู ้
เลือกตั้งในเขตนั้น อนัไดแ้ก่ ที่อยูอ่าศยัของผูต้อ้งขงัก่อนรับการคุมขงั ที่อยูอ่าศยัของคู่สมรส ญาติ ผู ้
อยูใ่นความอุปการะของผูต้อ้งขงั ญาติของคู่สมรส สถานที่ที่ผูต้อ้งขงัถูกจบักุม หรือศาลสุดทา้ยที่
พพิากษาใหผู้ต้อ้งขงัจ าคุก ตามล าดบั 
 เจ้าหน้าที่ติดต่อต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ งและติดประกาศรายช่ือ
ผูต้อ้งขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งในสถานที่ที่เห็นไดช้ดัเจน 
 ผูต้ ้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลหรือถูกจ ากัดขอบเขตให้อยู่แต่ในห้องขังก็
สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดเ้ช่นกนัโดยการลงคะแนนในหอ้งพยาบาลหรือหอ้งขงั 
 การลงคะแนนเลือกตั้งในเรือนจ า ตอ้งใชอุ้ปกรณ์สามช้ิน ไดแ้ก่ บตัรเลือกตั้ง ซองดา้น
ใน และซองดา้นนอก ซองดา้นในใชห่้อหุม้บตัรเลือกตั้งเพือ่ใหก้ารลงคะแนนเป็นความลบั ส่วนซอง
ดา้นนอกใช้ห่อหุ้มซองด้านใน และจะระบุช่ือผูเ้ลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่ซอง ท าให้ง่ายแก่การ
ตรวจสอบว่าผูต้อ้งขงัคนใดไดล้งคะแนนแลว้ สามารถใชป้้องกนัการลงคะแนนซ ้ า และใชจ้  าแนก
บตัรเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งที่ปรากฏบนซองดา้นนอกก่อนการนับคะแนน ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงที่จะ
ท าให้ผูต้อ้งขงัมัน่ใจว่าการลงคะแนนของตนเป็นความลบั อยู่นอกเหนือความรู้เห็นของเจา้หน้าที่
เรือนจ าและเจา้หนา้ที่การเลือกตั้ง เจา้หนา้ที่ราชทณัฑท์  าหนา้ที่เพยีงประสานงานกบัเจา้หน้าที่ติดต่อ
และเจา้หนา้ที่ประสานงาน แต่ไม่มีบทบาทโดยตรงในการจดัการเลือกตั้ง 
 การจดัการเลือกตั้งใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัแคนาดามีลกัษณะเหมือนหลกัการเลือกตั้งทัว่ๆ ไป คือ 
การจดัหามาตรการที่จะเป็นหลกัประกนัให้แก่ผูเ้ลือกตั้งว่าการลงคะแนนจะเป็นความลบั มีการใช้
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ฉากกั้นการลงคะแนนและกล่องเก็บบตัรเลือกตั้งเพื่อส่งให้ไปนับคะแนนนอกเรือนจ า การระบุช่ือ
และเขตของผูเ้ลือกตั้งที่ซองด้านนอก มีไวเ้พื่อใช้ในการตรวจสอบเขตเลือกตั้งและป้องกันการ
ลงคะแนนซ ้ าเท่านั้น ไม่สามารถบอกไดว้่าผูมี้ช่ือบนซองไดล้งคะแนนให้กบัผูส้มคัรคนใด เพราะ
การนับคะแนนจะเกิดขึ้นต่อเม่ือมีการแกะเอาซองดา้นในออกและแยกบตัรเลือกตั้งออกเป็นเขตๆ 
แลว้ โดยนบัคะแนนก่อนวนัเลือกตั้งทัว่ไป 5 วนั ผูท้  าหนา้ที่นบัคะแนน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่เลือกตั้งแบบ
พเิศษ (Special Ballot Officers) ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่าย เพราะไดรั้บ
การแต่งตั้งโดยค าแนะน าจากนายกรัฐมนตรี ผูน้ าฝ่ายคา้น และหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงมาก
เป็นอันดบัสามในสภาผูแ้ทนราษฎร ท าหน้าที่ตรวจสอบซองด้านนอกตามเขตเลือกตั้งที่ปรากฏ 
จากนั้นจึงแกะซองดา้นนอกออก ตรวจสอบว่าซองดา้นในอยูใ่นสภาพเรียบร้อยหรือไม่ แลว้จึงแยก
ซองด้านในออกตามเขตเลือกตั้งที่ปรากฏ เม่ือแยกซองด้านในออกเสร็จแล้ว จึงนับคะแนนบตัร
เลือกตั้งไปทีละเขต 
 วิธีการเลือกตั้ งและอุปกรณ์พิเศษในการเลือกตั้ งแบบน้ีได้น าไปใช้กับผูต้ ้องขังทั่ว
ประเทศ ประเทศแคนาดาจึงเป็นประเทศตัวอย่างที่จัดการเลือกตั้ งให้แก่ผูต้ ้องขังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ ผูต้อ้งขงัแคนาดาสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได ้ไม่ว่าจะถูกคุมขงัอยู่ที่
เรือนจ าหรือทณัฑสถานในเขตใดก็ตาม นอกจากน้ี ยงัใชว้ิธีการนับคะแนนบตัรเลือกตั้งพิเศษของ
ผูต้อ้งขงัในเขตหน่ึงหน่ึง รวมเขา้กบับตัรเลือกตั้งของพลเมืองแคนาดาที่อาศยัชั่วคราวอยูน่อกเขต
เลือกตั้งของตนและพลเมืองแคนาดาที่อาศยัอยูน่อกประเทศเป็นการชัว่คราวในเขตนั้นๆ ท าให้ไม่
สามารถรู้ผลรวมคะแนนของผูต้อ้งขงัแต่ละเขตเลือกตั้ง  
 มีขอ้สงัเกตว่า ถ่ินที่อยูข่องผูต้อ้งขงัแคนาดา ซ่ึงจะใชส่้งบตัรเลือกตั้งไปนับคะแนนนั้น 
อาจเป็นไปได้หลายแห่ง ไม่ได้จ  ากัดเฉพาะที่อยู่ตามทะเบียนเอกสารราชการเท่านั้น แต่ถือตาม
สถานที่จริงที่ผูต้อ้งขงัมีส่วนเก่ียวขอ้งในทางใดทางหน่ึง หากไม่มีสถานที่อ่ืนที่ผูต้อ้งขงัมีความ
เก่ียวขอ้งแลว้ จึงจะใชเ้รือนจ าเป็นถ่ินที่อยู ่การเปิดใหผู้ต้อ้งขงัสามารถเลือกใชถิ้่นที่อยูไ่ดห้ลายกรณี
น้ี แสดงวา่การที่บุคคลจะถูกนบัคะแนนรวมในหน่วยเลือกตั้งเขตใดนั้น ไม่ส าคญัเท่ากบัการที่เสียง
ของบุคคลนั้นไดถู้กนบั 
 ส าหรับประเทศไทย ขอ้มูลวนัที่ 1 มีนาคม 2555 จ  านวนผูต้อ้งขงัที่อยูใ่นความควบคุม
ของกรมราชทณัฑท์ั้งส้ิน 221,858 คน จ านวนเรือนจ าและทณัฑสถาน 186  แห่ง จ  านวนผูต้อ้งขงัแต่
ละเรือนจ าขึ้นอยูก่บัขนาดของเรือนจ า เรือนจ าขนาดใหญ่จะรองรับผูต้อ้งขงัจ  านวนมาก บางเรือนจ า
มีผูต้อ้งขงัหลายประเภท คือมีทั้งนกัโทษเด็ดขาด ผูต้อ้งขงัระหวา่งการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องและ
ระหว่างพิจารณาคดี ผูถู้กกกักนั ผูถู้กกกัขงั อยูร่วมกนั ผูต้อ้งขงัที่ถูกควบคุมอยูท่ี่เรือนจ าแห่งหน่ึง
อาจมีภูมิล าเนาอยูใ่นภูมิภาคอ่ืนเช่นเดียวกบัผูต้อ้งขงัในประเทศอ่ืน ซ่ึงสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีไดด้ว้ย
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วิธีการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับการเลือกตั้งในเรือนจ า คือสามารถรองรับผูต้ ้องขังทุกประเภทที่
แตกต่างกนั รวมทั้งการมีภูมิล าเนาแตกต่างกนัดว้ย 
 การจดัการเลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัไม่ใช่เพยีงการจดัให้มีหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าเท่านั้น 
แต่ตอ้งจดัการเลือกตั้งเพือ่ใหผู้ต้อ้งขงัไดล้งคะแนนอยา่งอิสระและเป็นความลบั เพื่อให้ผูต้อ้งขงักลา้
ที่จะตดัสินใจเลือกใครหรือไม่เลือกใครโดยไม่อยูใ่ตอ้าณัติของบุคคลอ่ืน 
 เน่ืองจากเจา้พนกังานเรือนจ ามีอ านาจลงโทษผูต้อ้งขงั โดยการภาคทณัฑ ์งดการเล่ือนชั้น 
ลดชั้น ตดัการอนุญาตไดรั้บเยีย่ม ลดหรืองดประโยชน์หรือรางวลั สั่งขงัเด่ียว ขงัห้องมืด เฆ่ียน และ
ตดัจ านวนการลดวนัตอ้งโทษจ าคุก ความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของผูต้อ้งขงัจึงขึ้นอยู่กับเจ้า
พนักงานเรือนจ าไม่มากก็น้อย เจา้พนักงานเรือนจ าจึงอาจควบคุมครอบง าการลงคะแนนของ
ผูต้อ้งขงัได ้จึงจ าเป็นตอ้งตดัเจา้พนักงานเรือนจ าออกไปจากระบบการเลือกตั้งในเรือนจ า เพื่อให้
ผูต้อ้งขงัมีอิสระในการตดัสินใจลงคะแนนโดยไม่อยูใ่นอาณัติของผูใ้ด และไม่ตอ้งกงัวลถึงความ
ผาสุขของตนเองภายหลงัการประกาศผลการเลือกตั้ง วธีิการเลือกตั้งที่จะน ามาใชต้อ้งประกนัว่าการ
ลงคะแนนของผูต้อ้งขงัจะเป็นไปโดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตค้วามควบคุมหรือตรวจสอบของบุคคลอ่ืน
ใด ไม่ว่าจะเป็นเจา้พนักงานเรือนจ า เจา้หน้าที่การเลือกตั้ง หรือผูต้อ้งขงัอ่ืน รวมทั้งระบบการนับ
คะแนนตอ้งไม่อาจตรวจสอบไดว้า่ผูต้อ้งขงัจากเรือนจ าหรือแดนใด ลงคะแนนให้ผูส้มคัรหรือพรรค
การเมืองใดมากกวา่ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองอ่ืน 
 ผูคุ้มเรือนจ าและทณัฑสถานมีผลต่อการเล่ือนขั้นของนักโทษเด็ดขาดและต่อความ
เป็นอยูข่องผูต้อ้งขงัโดยรวม รัฐจึงตอ้งสร้างหลกัประกนัแก่ผูต้อ้งขงัอยา่งน้อยสองประการ ประการ
แรกขั้นตอนการลงคะแนนโดยอิสระ ผูต้อ้งขงัตอ้งสามารถลงคะแนนไดต้ามมโนธรรมของตน ดว้ย
ความมัน่ใจวา่ไม่มีบุคคลอ่ืน รู้เห็นผลการลงคะแนน ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดยการใชว้ิธีลงคะแนนที่
ออกแบบมาเพือ่การเลือกตั้งในเรือนจ าและช้ีแจงขั้นตอนนั้นใหผู้ต้อ้งขงัทราบโดยละเอียด ประการที่
สองขั้นตอนการนับคะแนน ตอ้งท าให้ผูต้อ้งขงัมั่นใจได้ว่าภายหลงัการนับคะแนน บุคคลไม่อาจ
ทราบผลการลงคะแนนบตัรเลือกตั้งที่ส่งออกไปจากเรือนจ า ซ่ึงกระท าไดโ้ดยการใชว้ธีินบัคะแนนที่
ออกแบบมาเพือ่ประกนัความลบัในการลงคะแนนและช้ีแจงให้ผูต้อ้งขงัเขา้ใจระบบการนับคะแนน
นั้น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บัญญตัิให้การเลือกตั้งกระท า
โดยตรงและลบั ผูเ้ลือกตั้งจึงตอ้งแสดงตวัและลงคะแนนดว้ยตนเองในสถานที่ที่จดัไวใ้ห้ลงคะแนน
เช่นเดียวกบัผูเ้ลือกตั้งกรณีทัว่ไป แมใ้นการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
อนุญาตเอกอัครราชฑูตใช้ดุลพินิจจดัการเลือกตั้งโดยส่งจดหมายทางไปรษณียไ์ด้ก็ตาม แต่การ
เลือกตั้งทางจดหมาย ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใชก้บัการเลือกตั้งในเรือนจ าในประเทศไทย เพราะมี

DPU



 
224 

 

ช่องโหว่ในขั้นตอนการลงคะแนน การควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งกระท าได้ยากกว่าการ
เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง ไม่วา่จะเป็นการตรวจสอบตวัตนและที่อยูผู่เ้ลือกตั้ง การลงทะเบียนและการ
ลงคะแนน จะอยูน่อกเหนือความควบคุมของเจา้หน้าที่การเลือกตั้ง ท  าให้เกิดการทุจริตไดง้่ายกว่า 
ส่วนการควบคุมตวัผูต้อ้งขงัออกไปเลือกตั้ งที่หน่วยเลือกตั้งนอกเรือนจ า ตอ้งใช้เจา้หน้าที่และ
งบประมาณจ านวนมาก ทั้งยงัเป็นวธีิการที่ไม่สะดวก และอาจเป็นช่องทางให้ผูต้อ้งขงัต่อสู้หลบหนี 
การจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าจึงเป็นวธีิการที่เหมาะสมที่สุด  
 เจา้หนา้ที่จดัการเลือกตั้งตอ้งเป็นเจา้หนา้ที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนเจา้หน้าที่
ราชทณัฑเ์ป็นเพยีงผูป้ระสานงานใหก้บัเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งเท่านั้น แต่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในระบบ
และขั้นตอนการลงคะแนน รวมทั้งการรวบรวมบตัรเลือกตั้ง 
 นอกจากปัญหาหลักสองประการที่กล่าวมาแล้ว การจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าอาจ
ประสบกบัปัญหาอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ ปัญหาความปลอดภยัระหวา่งจดัการเลือกตั้ง และปัญหาการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารของผูต้อ้งขงั 
 ปัญหาความปลอดภยัระหว่างจดัการเลือกตั้ง การจดัการเลือกตั้งในเรือนจ า นอกจาก
จะตอ้งจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดล้งคะแนนอยา่งอิสระโดยตรงและลบัแลว้ ยงัตอ้งจดัการเลือกตั้งใหป้ลอดภยั
ต่อเจา้หนา้ที่การเลือกตั้งและผูต้อ้งขงัทุกคนดว้ย การจดัให้ผูต้อ้งขงัและเจา้หน้าที่ที่ไม่ไดใ้กลชิ้ดกบั
ผูต้อ้งขงัเป็นอาจิณเหมือนกบัเจา้หนา้ที่ราชทณัฑ ์อยูร่่วมกนัชัว่ระยะเวลาหน่ึง อาจเกิดปัญหาในดา้น
ความปลอดภยัได ้หากการจดัการเลือกตั้งเป็นช่องทางให้เกิดการท าร้ายร่างกาย การส่งมอบอาวุธ
หรือสารเสพติด ย่อมจะท าให้รัฐเสียหายจากการจดัการเลือกตั้ง รัฐจึงตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งที่
ปลอดภยัและไม่เอ้ือต่อการเกิดความวุ่นวายขึ้นในเรือนจ า รวมทั้งตอ้งจดัสถานที่ลงคะแนนให้
สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้โดยง่าย ตอ้งจดัให้มีเจา้หน้าที่ควบคุมความเรียบร้อยขณะ
ลงคะแนน และสามารถจดัการกบัเหตุการณ์เฉพาะหน้าไดท้นัท่วงที ในขณะเดียวกนัเจา้หน้าที่นั้น
จะตอ้งไม่ท าลายการลงคะแนนโดยอิสระของผูต้อ้งขงั 
 การควบคุมผูต้ ้องขังแต่ละประเภทในเรือนจ าก็มีความแตกต่างกันออกไป ส าหรับ
ผูต้อ้งขงัหญิง ผูต้อ้งขงัในคดีการเมือง หรือคดีที่มีอัตราโทษเล็กน้อย อาจอยู่ร่วมกับเจา้หน้าที่ใน
พื้นที่เดียวกนัขณะลงคะแนนได ้เพราะไม่มีพฤติการณ์ก่อความรุนแรง ส่วนผูต้อ้งขงัในคดีอุกฉกรรจ์
ตอ้งควบคุมเขม้งวดกว่าผูต้อ้งขงัอ่ืน โดยอาจตอ้งลงคะแนนในพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนต่างหากจาก
เจา้หนา้ที่การเลือกตั้ง  
 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร เป็นสิทธิของบุคคลทัว่ไปรวมทั้งผูต้อ้งขงัด้วย แม้
เรือนจ าเป็นสถานควบคุมตวับุคคล แต่ไม่ใช่สถานที่ที่ใชปิ้ดกั้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทั้งหลาย จึง
จ าเป็นตอ้งให้ผูต้อ้งขงัได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับผูส้มัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้ง
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ข่าวสารเก่ียวกบัสภาพบา้นเมืองอยา่งสม ่าเสมอ หรืออยา่งน้อยที่สุดตอ้งไดรั้บขอ้มูลก่อนการจดัการ
เลือกตั้งและจะตอ้งมากพอที่จะสร้างมโนธรรมในการตดัสินใจก่อนการลงคะแนน การให้ขอ้มูล
ข่าวสารตอ้งกระท าควบคู่ไปกบัการให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้ง การลงคะแนนและวิธีการนับ
คะแนนของผูต้อ้งขงั เช่นเดียวกบัการใหค้วามรู้ประชาชนทัว่ไปที่ไม่ไดอ้ยูใ่นเรือนจ า  
 สรุปได้ว่า ปัญหาที่ประเทศไทยจะตอ้งประสบในการจดัการเลือกตั้งให้ผูต้อ้งขงั เป็น
ปัญหาเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีเจา้หน้าที่เพียงพอในการควบคุมผูต้อ้งขัง
ออกไปยงัหน่วยเลือกตั้ง ความกงัวลเก่ียวกบัการลงคะแนนของผูต้อ้งขงัว่าจะไม่เป็นไปโดยอิสระ 
ปัญหาความปลอดภยัในการเลือกตั้งและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของผูต้อ้งขงั ซ่ึงสามารถแกไ้ขได้
โดยการจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ จดัสถานที่ให้เหมาะสมกบัการ
ลงคะแนน ใชว้ธีินบัคะแนนที่ออกแบบมาเพือ่ประกนัการลงคะแนนโดยลบั ไม่ให้บุคคลใดรู้ผลการ
ลงคะแนนหรือสามารถวเิคราะห์ผลการลงคะแนนของผูต้อ้งขงัแต่ละเรือนจ าได ้และประการส าคญั
ตอ้งใหผู้ต้อ้งขงัมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารบา้นเมืองและขอ้มูลการเลือกตั้งอยา่งเพยีงพอ 
 4.3.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาในการจดัการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาใหผู้ต้อ้งขงั    
 การจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ เฉพาะการเลือกตั้งทัว่ไป
เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้ผูต้อ้งขงัที่มีหมายขงัหรือหมาย
จ าคุกที่อยูใ่นความควบคุมของกรมราชทณัฑ ์สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่จดัขึ้นใน
เรือนจ าได ้ปัจจุบนัมีเรือนจ าและทณัฑสถานทัว่ประเทศ 186 แห่ง  
 1.  การตั้งหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ า  
 ให้ตั้งหน่วยเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถาน โดยในเรือนจ าและทณัฑสถานที่
ควบคุมผูต้อ้งขงัระหว่าง 800 - 1,000 คน ให้ใช้หน่วยเลือกตั้ง 1 แห่ง ในหน่วยเลือกตั้งหน่ึงอาจ
แบ่งเป็นหลายคูหาส าหรับผูต้อ้งขงัแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เช่น ผูต้อ้งขงัหญิงหน่ึงคูหา 
ผูต้อ้งขงัชายหน่ึงคูหา เป็นตน้ ในเรือนจ าและทณัฑสถานที่ควบคุมผูต้อ้งขงัจ  านวนเกิน 1,000 คน ให้
เพิม่จ  านวนหน่วยเลือกตั้งหรือเพิม่จ  านวนคูหาใหเ้พยีงพอ โดยใชอ้ตัราส่วนผูต้อ้งขงั 800 - 1,000 คน
ต่อหน่ึงคูหาเช่นกนั ส่วนเรือนจ าและทณัฑสถานที่ควบคุมผูต้อ้งขงัน้อยกว่า 800 คน ให้ใช้หน่วย
เลือกตั้ง 1 แห่ง และในกรณีที่มีผูต้อ้งขงัจ านวนนอ้ยมาก อาจเปิดใหมี้การลงคะแนนเพยีงคร่ึงวนั 
 2.  วนัและเวลาในการจดัการเลือกตั้ง 
 การจดัการเลือกตั้งในเรือนจ าและทณัฑสถาน ให้จดัขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งล่วงหน้า 
เสมือนวา่หน่วยเลือกตั้งในเรือนจ าเป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าหน่วยหน่ึง เพื่อให้สามารถนับคะแนน
บตัรเลือกตั้งไดใ้นวนัเลือกตั้งทัว่ไปพร้อมกบัการนบัคะแนนบตัรเลือกตั้งล่วงหนา้ในกรณีอ่ืน 
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 3.  ขั้นตอนก่อนวนัเลือกตั้ง  
 ภายหลงัมีพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ใหผู้อ้  านวยการเรือนจ าและทณัฑสถานทุกแห่ง จดัท าบญัชีผูต้อ้งขงัทั้งหมดที่อยูใ่นความควบคุมของ
ตน ทั้งน้ี ตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ สกุล อายุ เพศ ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น อตัราโทษที่ตอ้งกกักัน 
กกัขงั หรือจ าคุก วนัเดือนปีที่เร่ิมรับโทษ และระยะเวลาที่ตอ้งรับโทษต่อไป การก าหนดให้เจา้หน้าที่
ของรัฐจดัท าบญัชี ท  าใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลผูต้อ้งขงัท าไดง้่ายกวา่การใหผู้ต้อ้งขงัส่งขอ้มูลของแต่ละ
คนไปที่กรรมการการเลือกตั้ง 
 แมป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 47 จะถือว่านักโทษเด็ดขาดมีภูมิล าเนาอยูท่ี่
เรือนจ า แต่ในการเลือกตั้งจะตอ้งถือที่อยูต่ามทะเบียนบา้น ซ่ึงเป็นสถานที่ที่มีความใกลชิ้ดเช่ือมโยง
กบัผูเ้ลือกตั้งมากที่สุด ผูต้อ้งขงัที่เป็นนักโทษเด็ดขาดและผูต้อ้งขงัที่ไม่ใช่นักโทษเด็ดขาด จึงเป็นผู ้
เลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งเดิม เพยีงแต่ใหท้  าการลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งในเรือนจ าเท่านั้น ไม่ไดถื้อ
ว่าเรือนจ าเป็นเขตเลือกตั้งอีกเขตหน่ึง จึงไม่ตอ้งนับคะแนนบตัรเลือกตั้งผูต้อ้งขงัที่อยู่ในเรือนจ า
เดียวกนัรวมเขา้ดว้ยกนั แต่ใหน้บัคะแนนตามเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบา้นของผูต้อ้งขงัแต่ละคน เพื่อ
ไม่ใหบุ้คคลสามารถค านวณผลการลงคะแนนจากผูเ้ลือกตั้งในเรือนจ าได ้อีกทั้งภูมิล าเนาตามทะเบียน
บา้นเป็นสถานที่ที่ผูต้อ้งขงัมีความเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดมากที่สุด จึงเหมาะสมที่จะก าหนดให้ผูต้อ้งขงัมีช่ือ
ในหน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบา้น  
 ผูต้อ้งขงัที่เป็นนกัโทษเด็ดขาด ไม่สามารถออกไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเดิมได ้และไม่
สามารถขอปล่อยตวัชัว่คราวไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ จึงก าหนดให้ลงคะแนนในเรือนจ าโดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ลงทะเบียนก่อนการเลือกตั้ง เช่นเดียวกบัผูถู้กกกักนัและผูถู้กกกัขงั ผูเ้ลือกตั้งกลุ่มน้ีจะถูกก าหนดให้
ลงคะแนนในเรือนจ าที่ถูกควบคุมตวั เจา้หนา้ที่การเลือกตั้งสามารถจดัส่งบตัรเลือกตั้งและซองใส่บตัร
มาตามจ านวนผูต้อ้งขงักลุ่มน้ีไดเ้ลย 
 ส่วนผูต้อ้งขงัที่อยูใ่นระหวา่งการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพจิารณา แมจ้ะถูก
ควบคุมตัวก่อนการเลือกตั้ ง แต่อาจได้รับการปล่อยตวัในวนัเลือกตั้ งทัว่ไป หากผูต้อ้งขงักลุ่มน้ี
ประสงค์จะเลือกตั้ งในเรือนจ า จะต้องลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ ง เสมือนหน่ึงการขอ
ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั เพื่อให้เจา้หน้าที่จดัส่งบตัรเลือกตั้งและซองใส่บตัรมาให ้
อยา่งไรก็ดี หากผูต้อ้งขงักลุ่มน้ีไดรั้บการปล่อยตวัก่อนวนัลงคะแนน จะไม่สามารถไปเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั้งเดิมตามทะเบียนบา้นในการเลือกตั้งคร้ังนั้นได ้  
 เม่ือทราบจ านวนและที่อยู่ผูต้ ้องขงัที่มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ในความควบคุมของแต่ละ
เรือนจ าทัว่ประเทศแลว้ ใหจ้ดัส่งรายละเอียดดงักล่าวใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทราบจ านวนผู ้
เลือกตั้งและเขตเลือกตั้งก่อนวนัลงคะแนนอย่างช้า 30 วนั เจา้หน้าที่การเลือกตั้งจะได้จดัท าบญัชี
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รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ งที่จะยงัคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ าในวนัลงคะแนน เพื่อใช้เป็นบัญชี
ตรวจสอบผูเ้ลือกตั้งก่อนการลงคะแนน โดยระบุในรายการว่าผูต้อ้งขงัแต่ละคนมีที่อยูต่ามทะเบียน
บา้นอยูท่ี่ใดและระบุรหสัเขตเลือกตั้งของแต่ละคน 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งตรวจรายช่ือ ที่อยู ่และระยะเวลารับโทษของผูต้อ้งขงั แลว้
พิจารณาว่าบุคคลใดบา้งที่จะยงัคงอยู่ในเรือนจ าในวนัลงคะแนน ผูต้ ้องขงัระหว่างสอบสวนและ
ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องบางส่วน อาจไม่ได้รับการระบุช่ือในบญัชีผูเ้ลือกตั้ง หากไม่แสดงความ
ประสงคข์อใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเรือนจ า เสร็จแลว้จึงจดัท าบญัชีผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละเรือนจ าขึ้น 
โดยจะตอ้งตดัช่ือบุคคลเหล่านั้นออกจากบญัชีผูมี้สิทธิเลือกตั้งเดิมตามทะเบียนบา้นของผูน้ั้น เสมือน
หน่ึงวา่ผูต้อ้งขงันั้นไดข้อลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดั แลว้จดัส่งรายช่ือผูมี้สิทธิเลือก
ตั้งแต่ละเรือนจ าใหผู้ต้อ้งขงัตรวจสอบก่อนวนัลงคะแนน ผูต้อ้งขงัสามารถแจง้ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งแกไ้ขไดใ้นกรณีที่บญัชีรายช่ือมีความผดิพลาด  
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งจดัท าประกาศอธิบายขั้นตอนการลงคะแนนและการนับ
คะแนน รวมทั้งข้อมูลผูส้มัครรับเลือกตั้ งและพรรคการเมือง เพื่อให้ผูต้ ้องขังใช้เป็นฐานในการ
ตดัสินใจเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง นโยบายหาเสียงและพรรคการเมืองที่พอใจ 
 นอกจากการจดัส่งบญัชีรายช่ือผูเ้ลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องส่งบตัร
เลือกตั้งพร้อมซองใส่บตัรเลือกตั้ง ไม่นอ้ยไปกวา่จ านวนผูเ้ลือกตั้งไปยงัแต่ละเรือนจ า ดา้นหลงัซองใส่
บตัรมีช่องส าหรับกรอกตวัเลขแสดงเขตเลือกตั้งตามที่อยูข่องผูต้อ้งขงั คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้ง
ท าบญัชีแสดงจ านวนบตัรและซองใส่บตัรทั้งหมด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานว่ามีการรับบตัรและซองใส่
บตัรจ านวนเท่าใด ใชไ้ปเท่าใด มีบตัรและซองช ารุดจ านวนเท่าใด และเหลืออยูเ่ท่าใด  
 4.  ขั้นตอนในวนัลงคะแนนเลือกตั้ง  
 ให้เจา้หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขา้ไปท าหน้าที่จดัการเลือกตั้งใน
เรือนจ าทุกแห่งเพือ่ใหก้ารลงคะแนนเป็นไปโดยอิสระ ไม่อยูใ่นความควบคุมของเจา้หน้าที่ราชทณัฑ ์
ในด้านความปลอดภัยเห็นควรให้ใช้ เจ้าหน้าที่ต  ารวจแทนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ การจัดสถานที่
ลงคะแนนใหแ้ยกเป็นสดัส่วนต่างหากจากกนัระหว่างเจา้หน้าที่กบัผูเ้ลือกตั้ง และมีเคร่ืองขวางกั้นให้
เจา้หน้าที่และผูเ้ลือกตั้งสามารถรับและส่งเอกสารให้กันได้โดยไม่เกิดความเส่ียงต่อเจา้หน้าที่ ใน
เรือนจ าที่มีผูต้อ้งขงัหลายประเภทปะปนกนั ควรจดัให้ผูต้อ้งขงัประเภทเดียวกนัไดล้งคะแนนพร้อม
กนั อาจก าหนดเวลาในการลงคะแนนของผูต้อ้งขงัแต่ละแดนใหน้อ้ยกว่าเวลาลงคะแนนปกติ เช่น ให้
ผูต้อ้งขงัในคดียาเสพติดลงคะแนนในช่วงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา และให้ผูต้อ้งขงัในคดีอาญา
ประเภทอ่ืนลงคะแนนในช่วงเวลา 12 นาฬิกา ถึง 15 นาฬิกา เป็นตน้ ซ่ึงสามารถกระท าไดง้่ายเพราะ
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ผูต้อ้งขงัอยูใ่นสถานที่จ  ากดั กรณีผูต้อ้งขงัที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นผูถู้กขงัเด่ียว มีพฤติการณ์
จะหลบหนีเป็นประจ า ยากต่อการควบคุม อาจจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดล้งคะแนนในสถานที่ขงัเด่ียวนั้น 
 ขั้นตอนการลงคะแนนของผูต้ ้องขัง ก่อนรับบัตรเลือกตั้ ง ผูต้ ้องขังต้องแสดงบัตร
ประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกใหซ่ึ้งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตวั เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่การ
เลือกตั้งตรวจสอบวา่เป็นผูมี้ช่ือตามบญัชีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัส่งให้หรือไม่ จากนั้นให้ผู ้
เลือกตั้งลงช่ือในบญัชีรายช่ือเป็นหลกัฐานวา่มีการรับบตัรเลือกตั้งและซองใส่บตัรแลว้ เจา้หน้าที่จะ
ระบุตวัเลขแสดงเขตเลือกตั้งที่ดา้นหลงัซองตามรหัสเขตเลือกตั้งที่ปรากฎในบญัชีรายช่ือ ก่อนส่ง
มอบบตัรเลือกตั้งและซองให ้เม่ือผูเ้ลือกตั้งรับบตัรเลือกตั้งและซองใส่บตัรแลว้ให้ท  าการลงคะแนน
โดยลบัในคูหาที่จดัไวแ้ลว้พบับตัรเลือกตั้งใส่ซอง ส่งมอบซองใหเ้จา้หนา้ที่ท  าการปิดซองและลงช่ือ
ก ากบัที่ผนึก แลว้จึงคืนซองใหผู้เ้ลือกตั้งน าไปหยอ่นในหีบใส่บตัรเลือกตั้ง เป็นอนัเสร็จส้ินขั้นตอน
การลงคะแนน 
 เจา้หนา้ที่เรือนจ าที่ปฏิบตัิหน้าที่ในวนัลงคะแนนซ่ึงมีภูมิล าเนาอยูต่่างถ่ิน และประสงค์
จะลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งน้ี สามารถลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งน้ีได้เหมือนกับการเลือกตั้ง
ล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัทัว่ๆ ไป โดยใชว้ธีิการและอุปกรณ์แบบเดียวกนั แต่ตอ้งกระท าภายหลงัจาก
ที่ผูต้อ้งขงัทั้งหมดลงคะแนนแลว้ และตอ้งมีช่ือเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งในเรือนจ า โดย
ตอ้งลงทะเบียนขอเลือกตั้งในเรือนจ า ทั้งน้ีเพื่อให้เจา้หน้าที่ราชทณัฑไ์ดรั้บความสะดวก ไม่ตอ้ง
เดินทางไปลงคะแนนล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัที่หน่วยเลือกตั้งอ่ืนนอกเรือนจ าในวนัดงักล่าว 
 5.  ขั้นตอนภายหลงัเสร็จส้ินการลงคะแนน  
 เม่ือส้ินสุดเวลาลงคะแนน ให้ปิดช่องใส่บตัร ใส่สายรัด เพื่อไม่สามารถน าซองใส่บตัร
เขา้หรือออกจากหีบบตัรเลือกตั้งไดอี้ก และระบุหมายเลขของหน่วยเลือกตั้งที่หีบบตัรเพื่อป้องกนั
การเปล่ียนหีบบตัรเลือกตั้งตามวิธีการปกติ การตรวจสอบว่าผูเ้ลือกตั้งคนใดได้ลงคะแนนแล้ว
หรือไม่ และการตรวจสอบจ านวนผูเ้ลือกตั้งที่ลงคะแนนทั้งหมด ให้ตรวจสอบจากบญัชีรายช่ือผู ้
เลือกตั้งเช่นเดียวกบัการเลือกตั้งล่วงหน้าทัว่ๆ ไป เม่ือตรวจสอบการลงคะแนน จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิ 
นับบตัรเลือกตั้งและซองใส่บตัรที่เหลือ แลว้บนัทึกรายการไวต้ามระเบียบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จากนั้นจดัส่งหีบบตัรเลือกตั้งออกจากเรือนจ าเพื่อให้กรรมการการเลือกตั้งกลางเป็นผูเ้ปิด
หีบบตัรและนับจ านวนซองใส่บตัรเลือกตั้ง แบ่งบรรจุใส่ถุง ท าบญัชีจ าแนกซองแต่ละเขต ส่งให้
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อส่งต่อไปยงัเขตเลือกตั้งตามที่ปรากฏที่ซองใส่บตัรต่อไป และเม่ือ
ซองดังกล่าวถูกส่งไปยงัเขตเลือกตั้งตามที่ระบุ จะถูกเก็บไวจ้นถึงวนัเลือกตั้ งทัว่ไปและถูกนับ
คะแนนรวมกับบตัรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวดั และบตัรเลือกตั้ งนอกราชอาณาจกัรซ่ึงมี
ลกัษณะอย่างเดียวกัน การเลือกตั้งในเรือนจ าควรกระท าพร้อมการเลือกตั้งล่วงหน้ากรณีอ่ืน คือ
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กระท าก่อนวนัเลือกตั้งทัว่ไป เพื่อให้ซองถูกจดัส่งไปทนัการนับคะแนนในวนัเลือกตั้งทัว่ไปหลัง
ส้ินสุดเวลาเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้งของผูต้อ้งขงัจะน าไปรวมเขา้กบับตัรเลือกตั้งของผูเ้ลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเขตจงัหวดัและบตัรเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรที่อยู่ในเขตเดียวกัน และใช้วสัดุเหมือนกัน 
วธีิการนบัคะแนนใหแ้กะซองใส่บตัรทั้งหมด น าบตัรเลือกตั้งในแต่ละกรณีรวมเขา้ดว้ยกนัก่อนการ
นบัคะแนน เพือ่เป็นหลกัประกนัวา่ผูน้ับคะแนนหรือบุคคลอ่ืนใดไม่สามารถรู้หรือวิเคราะห์ผลการ
ลงคะแนนของผูต้อ้งขงัในแต่ละเรือนจ าได ้
 การจดัการเลือกตั้งให้แก่ผูต้อ้งขงันั้นควรกระท าเฉพาะในเรือนจ าและทณัฑสถานที่อยู่
ในความรับผดิชอบของกรมราชทณัฑ ์เพราะมีขอ้มูลผูเ้ลือกตั้งที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบท า
บญัชีผูเ้ลือกตั้งได้ล่วงหน้าก่อนวนัเลือกตั้ง ส่วนผูต้อ้งขงัที่ถูกควบคุมตวัที่สถานีต ารวจหรือตาม
ค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายยงัไม่อาจใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดต้ามวธีิการที่ผูเ้ขียนน าเสนอ เน่ืองจากประเทศ
ไทยใชร้ะบบการตรวจสอบผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือ ผูเ้ลือกตั้งจะตอ้งมีช่ือในบญัชีรายช่ือใน
หน่วยใดหน่วยหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงเป็นวิธีที่ใชก้นัเป็นสากล บุคคลจึงไม่สามารถขอลงคะแนนที่หน่วย
เลือกตั้งดว้ยการแสดงเพยีงบตัรประชาชนได ้   
 ประเทศไทยยงัไม่เคยจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถาน การเร่ิมตน้จึงเป็นส่ิง
ส าคญั แม้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพฒันาความเป็นอยู่และความผาสุขของ
ประชาชนในประเทศ แต่ตอ้งพจิารณาประกอบกบัความสามารถของรัฐในการดูแลผูต้อ้งขงัภายหลงั
การเลือกตั้งดว้ย ไม่ควรจดัให้ผูต้อ้งขงัทั้งหมดไดเ้ลือกตั้งในคราวเดียวกัน แต่เห็นควรให้จดัการ
เลือกตั้งใหผู้ต้อ้งขงัเฉพาะที่รัฐมีความสามารถที่จะด าเนินนโยบายใหค้รอบคลุมถึงผูต้อ้งขงันั้นได ้จึง
ควรจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าน าร่องก่อน เพื่อให้ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูต้อ้งขงัได้
ทดสอบระบบการลงคะแนนที่เหมาะสม ในระยะแรกควรให้ผูต้อ้งขงัระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง
และระหว่างพิจารณาคดี และผูต้อ้งขงัที่ใกลพ้น้โทษ ไดท้ดสอบระบบการเลือกตั้งเป็นกลุ่มแรกๆ 
เพื่อความสะดวกในการจดัการและการรักษาความสงบเรียบร้อย เม่ือสามารถจดัการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงค่อยขยายโอกาสใหผู้ต้อ้งขงัอ่ืนๆ ต่อไป  
 นอกจากกรมราชทณัฑ์จะท าหน้าที่ควบคุมผูต้อ้งขงัแล้ว ยงัมีหน้าที่บ  าบัดฟ้ืนฟูและ
พฒันาพฤตินิสยัของผูต้อ้งขงัควบคู่กนัไปดว้ย ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการศึกษา การฝึกอาชีพ และการ
บ าบดัจิตใจ แต่ผูต้อ้งขงัที่พน้โทษไปแล้วจ านวนหน่ึงยงัคงกระท าความผิดซ ้ า เพราะไม่สามารถ
ประกอบอาชีพสุจริตในสงัคมได ้การฟ้ืนฟูและน าผูต้อ้งขงักลบัสู่สงัคมจึงตอ้งกระท าเป็นระบบ หาก
กรมราชทณัฑพ์ฒันาพฤตินิสยัโดยใหก้ารศึกษาและฝึกอาชีพให้ผูต้อ้งขงั แต่ผูต้อ้งขงัไม่สามารถหา
งานท าได ้ยอ่มเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณส่วนนั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์ ฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่าย
บริหารเป็นองคก์รที่สามารถเขา้มาช่วยเหลือผูต้อ้งขงัได ้โดยการออกกฎหมายหรือก าหนดนโยบาย
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ที่เป็นประโยชน์แก่ผูต้อ้งขงั ซ่ึงจะท าให้การบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น    
 การพิจารณาจดัการเลือกตั้งให้ประชาชนในรัฐ นอกจากจะตอ้งพิจารณาถึงหลกัความ
เสมอภาคและหลักการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพแล้ว จ  าเป็นตอ้งพิจารณาความคุม้ค่าในการจดัการ
เลือกตั้งดว้ย คือตอ้งชัง่น ้ าหนกัระหวา่งประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการจดัการเลือกตั้งกบังบประมาณที่
รัฐเสียไปในการจดัการเลือกตั้ง จ  านวนผูต้อ้งขงัในเรือนจ าจึงมีผลต่อการตดัสินใจของรัฐว่าจะจดัให้
ผูต้อ้งขงัไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
 เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศที่ใช้หน่วยเลือกตั้ งกว่า 90,000 
หน่วย ส าหรับผูมี้สิทธิเลือกตั้งทัว่ประเทศจ านวน 46,987,281 คนแล้ว เฉล่ียผูเ้ลือกตั้ง 517 คนต่อ
หน่ึงหน่วยเลือกตั้ง ปัจจุบนัมีเรือนจ าและทณัฑสถานในความควบคุมของกรมราชทณัฑ ์186 แห่ง 
จ  านวนผูต้อ้งขงั 221,858 คน ควรจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นอย่างน้อยหน่ึงหน่วยในทุกเรือนจ า แต่ใน
เรือนจ าขนาดใหญ่ที่ควบคุมผูต้อ้งขงัจ  านวนมาก เช่น เรือนจ ากลางคลองเปรมควบคุมผูต้อ้งขงั 5,397 
คน เรือนจ าพเิศษกรุงเทพมหานครควบคุมผูต้อ้งขงั 3,726 คน ตอ้งจดัหน่วยเลือกตั้งขึ้นมากกว่าหน่ึง
หน่วยหรือเพิม่จ  านวนคูหาตามความเหมาะสม ในเรือนจ าและทณัฑสถานที่ควบคุมผูต้อ้งขงัระหว่าง 
800 - 1,000 คน สามารถจดัให้ผูต้อ้งขงัลงคะแนนไดโ้ดยใชห้น่วยเลือกตั้งหน่ึงหน่วย หากค านวณ
จ านวนผูต้อ้งขงัตามอัตราน้ี จะตอ้งใช้หน่วยเลือกตั้งทั้งส้ิน 322 หน่วย ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กนอ้ยเทียบไดก้บัหน่วยเลือกตั้งในจงัหวดัขนาดเล็กหน่ึงจงัหวดั หากมีผูเ้ลือกตั้งกรณีทัว่ไปเพิม่ขึ้น 
221,858 คน รัฐก็มีหนา้ที่ตอ้งจดัสรรงบประมาณจ านวนเท่ากนัน้ี การจดัการเลือกตั้งตามอตัราน้ีจึง
ท าใหรั้ฐไดป้ระโยชน์และคุม้ค่ากบังบประมาณที่เสียไป  
 แมจ้ะมีความกงัวลในเร่ืองการซ้ือเสียงหรือการลงคะแนนโดยไม่อิสระ แต่อ านาจในการ
ตดัสินใจลงคะแนนในทา้ยที่สุดนั้นเป็นของผูเ้ลือกตั้ง เม่ือเราเช่ือวา่มนุษยมี์มโนธรรมและส านึกเป็น
ของตนเองและมีเสรีภาพในการเลือก ก็ตอ้งเช่ือว่ามนุษยจ์ะเลือกส่ิงที่ดีที่สุดให้ตนเอง ไม่ใช่เลือก
ตามความตอ้งการของคนอ่ืน รัฐจึงมีหน้าที่จดัสภาพให้เหมาะสมแก่การเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้
เลือกตั้งตามความตอ้งการของตน แลว้ยอมรับผลการเลือกตั้ง 
 ทุกเรือนจ าและทณัฑสถานมีแนวโนม้ที่จะเพิม่ขนาดของเรือนจ าให้เพียงพอกบัผูต้อ้งขงั
ที่เพิม่ขึ้น ในขณะที่จ  านวนผูต้อ้งขงัมีแต่จะเพิม่ขึ้น แต่จ  านวนผูต้อ้งขงัต่อหน่ึงคูหาหรือต่อหน่ึงหน่วย
เลือกตั้ งยงัคงเท่าเดิม คือประมาณ 800 - 1,000 คนเท่านั้น นับว่าคุม้ค่าเช่นเดียวกับการจัดหน่วย
เลือกตั้งล่วงหนา้ หน่วยเลือกตั้งนอกเขต และหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรที่กระท าอยูใ่นปัจจุบนั  
 การวางรากฐานการเลือกตั้งที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเลือกตั้งของ
ผูต้อ้งขงัทั้งประเทศ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับประเทศไทย และการริเร่ิมด าเนินการเม่ือมีผูต้อ้งขงัจ  านวน
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นอ้ยกวา่ยอ่มกระท าไดง่้ายกวา่ ทั้งในดา้นการควบคุมการเลือกตั้งและการแกปั้ญหาที่จะเกิดขึ้นจาก
การเลือกตั้ง 
 การจดัให้พลเมืองได้ใช้สิทธิเลือกตั้งจ  านวนมากขึ้นย่อมส่งผลดีต่อประเทศและต่อ
แนวนโยบายของรัฐ ท าใหผ้ลการเลือกตั้งสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่อยา่งแทจ้ริง 
ไม่แต่เฉพาะผูท้ี่มีอาชีพมีงานท าเท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นความตอ้งการของผูท้ี่เคยกระท าความผิด ซ่ึง
ส่วนใหญ่ไม่มีงานท าและตอ้งการการช่วยเหลือจากรัฐ การใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นช่องทางให้ผูต้อ้งขงั
สามารถบอกไดว้า่ตอ้งการประโยชน์หรือการช่วยเหลือจากรัฐอยา่งไร ผา่นนโยบายที่พรรคการเมือง
จัดท าขึ้ น ผูส้มัครรับเลือกตั้ งและพรรคการเมืองต้องทบทวนนโยบายในการหาเสียงเพื่อให้
ครอบคลุมถึงสิทธิและประโยชน์ของผูต้อ้งขงั  ในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนิน
นโยบายใหค้รอบคลุมถึงผูต้อ้งขงั เพราะผูต้อ้งขงัมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จากการบริหารราชการของ
รัฐเช่นกนั ผูต้อ้งขงัที่พน้โทษออกมาแลว้ก็ตอ้งกลบัมาใชชี้วติร่วมกบัคนอ่ืน และตอ้งประกอบอาชีพ
หาเล้ียงตนเอง หากรัฐไม่เขา้มาช่วยเหลือยอ่มจะท าให้ผูต้อ้งขงัอยู่ร่วมกบัสมาชิกในสังคมได้ยาก 
และมกัเป็นเหตุใหห้วนกลบัไปกระท าความผดิซ ้ า เน่ืองจากไม่ไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกในสงัคม
และไม่สามารถหางานท าได ้รัฐจึงตอ้งพิจารณาว่าจะให้การช่วยเหลือดูแลบุคคลเหล่าน้ีอยา่งไร ให้
สามารถหางานท าและใชชี้วิตอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งกลบัไปกระท าความผิดอีก หากผูต้อ้งขงัที่พน้โทษ
แลว้ไม่กลบัไปกระท าความผดิซ ้ าอีก อาชญากรในรัฐยอ่มลดลง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ก็มากขึ้น ยอ่มเกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนในรัฐ  
 
4.4  วิเคราะห์ปัญหาการบัญญัติให้ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลในวันเลือกต้ัง เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พ.ศ. 2550 และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 4.4.1  การบญัญติัให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง เป็นผูข้าดคุณสมบติัการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 การพจิารณาวา่บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้รือไม่ จะตอ้ง
พิจารณาตามบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบติัของผูมี้สิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
ลกัษณะตอ้งหา้ม ซ่ึงบญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 และมาตรา 102 เม่ือพิจารณามาตรา 101 
(3) และมาตรา 102 (3) (4) ผูส้มัครรับเลือกตั้งจะตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หน่ึงแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าเกา้สิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง ตอ้งไม่เป็นภิกษุ 
สามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่วิกลจริต หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ และตอ้งไม่เป็นผูต้อ้งค  าพิพากษาให้จ  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 
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ดงันั้น บุคคลที่ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาล
ชั้นตน้โดยศาลยงัไม่มีค  าพพิากษาใหจ้  าคุก หรือบุคคลที่ศาลมีค  าพิพากษาให้จ  าคุกแต่ไม่ไดถู้กคุมขงั
อยูโ่ดยหมายของศาล เช่น บุคคลที่ไดรั้บการปล่อยชัว่คราวระหว่างการพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์
หรือศาลฎีกา เหล่าน้ีเป็นบุคคลที่ไม่ตอ้งห้ามในการสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผูถู้กคุมขงั
อยูโ่ดยหมายของศาลและศาลยงัไม่มีค  าพิพากษาให้จ  าคุก จึงสามารถยืน่ค  าร้องต่อศาลขออนุญาต
ออกจากเรือนจ าเพือ่ไปสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้
 การพจิารณาคุณสมบตัิผูมี้สิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 101 และ
มาตรา 102 นั้น จะตอ้งพจิารณานับแต่เวลาที่บุคคลนั้นสมคัรรับเลือกตั้ง ตลอดจนระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจนกว่าบุคคลนั้นจะพน้จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร หากในระหว่างที่ด  ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลนั้นขาดคุณสมบติัการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 101 และมาตรา 102 เม่ือใด บุคคลนั้นยอ่มส้ินสุดสมาชิกภาพ
การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนบัแต่บดันั้นเป็นตน้ไป ประกอบกบัมาตรา 106 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาจส้ินสุดลงไดเ้พราะ
เหตุการขาดคุณสมบติัผูมี้สิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งห้าม
มิใหใ้ชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลงัที่บุคคลนั้น
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ ดังนั้น บุคคลที่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยชอบ จึงอาจ
ส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้ หากเขา้กรณีที่มาตรา 106 (1) หรือ (2) 
บญัญติัไว ้เช่น ภายหลังการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรปรากฏว่าบุคคลนั้นตอ้งค  าพิพากษาให้
จ  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของบุคคลนั้น
ยอ่มส้ินสุดลงนบัแต่บุคคลนั้นตอ้งค  าพพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัโดยหมายของศาล เป็นตน้  
 ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แล้วในภายหลงัถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาลในระหวา่งการสอบสวนหรือการพจิารณาคดีในศาลชั้นตน้ บุคคลดงักล่าวไม่ขาดคุณสมบติั
ของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตามมาตรา 102 และมาตรา 106 เพราะบุคคลดงักล่าวยงัเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหส้มคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 ส่วนการพจิารณาวา่บุคคลใดสามารถสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไดห้รือไม่ จะตอ้ง
พจิารณาตามบทบญัญติัวา่ดว้ยคุณสมบติัของผูส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและลกัษณะตอ้งห้าม 
ซ่ึงมิได้บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แต่บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เม่ือพิจารณามาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 
วรรคหน่ึง พบวา่ ผูส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาผูมี้สัญชาติไทย มีอายุ
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ไม่ต ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ 
ไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง  
 การพจิารณาคุณสมบตัิผูเ้ป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 19 และมาตรา 8 จะตอ้ง
พจิารณาตลอดระยะเวลาที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเช่นเดียวกบัการพิจารณาคุณสมบติั
การเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หากในระหว่างที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง บุคคลนั้ นขาด
คุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มเม่ือใด บุคคลนั้นยอ่มส้ินสุดสมาชิก
ภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนับแต่บดันั้นเป็นตน้ไป ประกอบกบัมาตรา 20 วรรคหน่ึง ของ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บญัญตัิให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกพรรคการเมืองอาจส้ินสุดลงได้เพราะเหตุการขาดคุณสมบติัผูส้มัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง หรือบุคคลนั้นมีลกัษณะตอ้งหา้มมิใหส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซ่ึงเป็นเหตุที่เกิดขึ้น
ภายหลงัที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้ว ดงันั้น บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดย
ชอบ อาจส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ หากเข้ากรณีที่มาตรา 20 ของ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บญัญติัไว ้เช่น ภายหลงัการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองปรากฏวา่บุคคลนั้นถูกถอนสญัชาติไทย สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองของบุคคลนั้นยอ่มส้ินสุดลงเม่ือการถอนสญัชาติมีผล คือเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้ เป็นตน้  
 ลกัษณะตอ้งหา้มในการสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง กรณีตอ้งไม่เป็นผูต้อ้งคุมขงัอยู่
โดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง ตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มาตรา 100 (3) นั้น จะพจิารณาเฉพาะในวนัเลือกตั้งเท่านั้น ล าพงัเพยีงการถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาลในวนัอ่ืนๆ ที่มิใช่วนัเลือกตั้ง ไม่อาจท าให้บุคคลเป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามในการสมคัรเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง ดังนั้น บุคคลที่ถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลในระหว่างการเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง ซ่ึงยงัไม่แน่นอนวา่การคุมขงัจะด าเนินไปจนถึงวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
คร้ังถดัไปหรือไม่ บุคคลนั้นยอ่มเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้เพราะไม่เขา้ลกัษณะของบุคคลที่
ตอ้งหา้มมิใหส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เม่ือถึงวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการ
ทัว่ไป หากบุคคลนั้นไม่ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง เพราะไดรั้บการปล่อยชัว่คราว
หรือศาลพิพากษายกฟ้องในคดีที่เป็นเหตุให้ถูกคุมขงั บุคคลนั้นยอ่มมิใช่บุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และไม่ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกภาพการ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองของบุคคลนั้นย่อมไม่ส้ินสุดลง แต่หากบุคคลนั้นไม่ได้รับการปล่อย
ชัว่คราวก่อนวนัเลือกตั้ง บุคคลนั้นยอ่มเป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง 
และเป็นผูข้าดคุณสมบตัิการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
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ของผูน้ั้นย่อมส้ินสุดลงในวนัเลือกตั้ง และแม้ภายหลังวนัเลือกตั้ง บุคคลนั้นจะได้รับการปล่อย
ชัว่คราวจากศาลหรือศาลมีค  าพพิากษายกฟ้องในคดีที่เป็นเหตุใหถู้กคุมขงั ก็ไม่เป็นเหตุให้บุคคลนั้น
กลบัมาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง บุคคลนั้นจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอีกคร้ังหน่ึง  
 การส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะเหตุที่เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง ของพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ที่บญัญตัิให้น าลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาใช้นั้ น ส่งผลให้การพิจารณาการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรค
การเมือง ตอ้งพจิารณาวา่ในวนัเลือกตั้ง บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไดถู้กคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาลหรือไม่ ซ่ึงการถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลในวันเลือกตั้ งตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 100 (3) อาจเกิดจากปัจจยัหลายประการ เช่น วนัเร่ิมตน้ถูกคุมขงัเกิดขึ้นใน
วนัเลือกตั้งหรือก่อนวนัเลือกตั้งเพียงเล็กน้อย ท าให้ผูถู้กคุมขงัยื่นค  าร้องขอประกันตวัไม่ทนัวนั
เลือกตั้ง คดีที่ถูกคุมขงันั้นกฎหมายก าหนดอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูงและไม่อาจหาเงินหรือหลกัทรัพย์
มาประกนัตวัได ้หรืออาจเกิดจากการปฏิบติัผดิสญัญาประกนัและถูกเพกิถอนสญัญาประกนัก่อนวนั
เลือกตั้ง เป็นตน้  
 การพจิารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็น
อ านาจดุลยพินิจของศาล ศาลอาจอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดย
พจิารณาจากความหนักเบาแห่งขอ้หา พฤติการณ์แห่งคดี ความน่าเช่ือถือของผูร้้องขอประกนัหรือ
หลกัประกนั ความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชัว่คราว ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยน่าจะหลบหนีหรือจะ
ไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐานหรือก่อเหตุอนัตรายประการอ่ืนหรือไม่ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่แตกต่างกนัไป
แต่ละคดี บุคคลสามารถยืน่ค  าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวไดต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และจะขอปล่อยชัว่คราวเพือ่ไปสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ได ้แต่บุคคลไม่อาจร้อง
ขอให้ปล่อยชัว่คราวโดยอา้งเหตุขอไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้อีกทั้งการที่ศาลจะมีค  าสั่งตามค าร้องขอ
ปล่อยชัว่คราว ศาลจะฟังความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอยัการประกอบดว้ย หาก
ผูต้อ้งหาถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดในขอ้หาที่มีอตัราโทษจ าคุกอยา่งสูง เช่น ขอ้หาก่อการร้าย 
และพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการคดัคา้นการปล่อยชัว่คราว ศาลมกัจะไม่อนุญาตให้ปล่อย
ชัว่คราวตามความเห็นของพนกังานสอบสวนหรือพนกังานอยัการ แลว้แต่กรณี  
 ผูต้อ้งคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลก่อนวนัเลือกตั้งจะสามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนั
เลือกตั้งได ้ก็ต่อเม่ือศาลอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวก่อนวนัเลือกตั้งหรือภายในวนัเลือกตั้ง โดยการ
พิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวที่อา้งเหตุผลอ่ืนนอกเหนือไปจากการอ้างเหตุเพื่อขอไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง ในกรณีผูถู้กคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลขออนุญาตปล่อยชัว่คราวอา้งเหตุเพียงเหตุเดียวคือ
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เพื่อไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้น ศาลไม่อาจอนุญาตตามค าร้องได ้เพราะเจตนารมณ์ในการบญัญติัให้ผู ้
ตอ้งคุมขงัอยู่โดยหมายของศาลเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 100 (3) ของ
รัฐธรรมนูญ ก็เพือ่ป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งขงัร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนัน่เอง มาตรา 100 (3) จึงมีผล
บงัคบัใชก้บัผูต้อ้งขงัทุกคน ไม่วา่จะเป็นประชาชนทัว่ไป สมาชิกพรรคการเมือง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา ศาลก็ไม่อาจอนุญาตใหป้ล่อยชัว่คราวเพือ่ใหไ้ปใช้
สิทธิเลือกตั้งได ้  
 ผลบงัคบัของมาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง และมาตรา 20 ของ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ท าให้ผูถู้กคุมขงัอยูโ่ดยหมาย
ของศาลยงัไม่ใช่ผูข้าดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในทนัทีที่ถูกคุมขงั แต่ตอ้งพิจารณา
ในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วา่บุคคลนั้นยงัคงถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือไม่ หาก
บุคคลนั้นไม่ไดถู้กคุมขงัในวนัเลือกตั้ง บุคคลนั้นจะยงัคงเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป แต่หาก
ในวนัเลือกตั้งบุคคลนั้นยงัถูกคุมขงัอยู ่บุคคลนั้นยอ่มขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนับแต่
วนัเลือกตั้ง การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองในกรณีเช่นน้ี จึงไม่ไดเ้กิดจากการ
กระท าความผดิหรือการถูกกล่าวหาวา่กระท าความผดิ แต่เกิดจากนโยบายในการจดัการเลือกตั้งของ
รัฐที่ไม่ไดก้ระท าใหค้รอบคลุมถึงผูต้อ้งขงั 
 เม่ือพิจารณาบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ งตามมาตรา 100 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยแลว้ พบว่า สามารถแยกประเภทไดเ้ป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็น
กลุ่มบุคคลที่ไม่ควรมีสิทธิเลือกตั้ง เพราะโดยสถานะของบุคคลนั้นไม่ควรยุ่งเก่ียวทางการเมือง 
ไดแ้ก่ ภิกษุ สามเณร นกัพรตหรือนกับวช ผูท้ี่ถูกลงโทษโดยอยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
และผูมี้ความบกพร่องในเร่ืองความสามารถ ไดแ้ก่ ผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ แม้
มาตรา 100 จะเรียกบุคคลกลุ่มน้ีว่า เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่แทจ้ริงแลว้ บุคคล
เหล่าน้ีควรจดัให้อยู่ในประเภทบุคคลที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือถูกจ ากัดสิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกับ
บุคคลที่อายไุม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะตอ้งห้ามทั้งในการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้ ง
เช่นเดียวกบัพลเมืองทัว่ไป ไดแ้ก่ ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในระหว่างการสอบสวนและการ
พจิารณาคดี ผูท้ี่ตอ้งค  าพพิากษาถึงที่สุดใหล้งโทษจ าคุก ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
ผูถู้กกกักนั และผูถู้กกกัขงั แต่การบญัญติัใหเ้ป็นผูต้อ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้น เพราะรัฐเกรงว่า
หากบุคคลเหล่าน้ีร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ จะเกิดความยุง่ยากในการควบคุมตวั หากจะ
จดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าก็เกรงวา่การลงคะแนนจะไม่เป็นไปโดยอิสระ จึงไดบ้ญัญติัห้ามไวใ้น
มาตรา 100 (3) เพือ่ป้องกนัมิใหผู้ต้อ้งขงักลุ่มน้ีร้องขอออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง บุคคลตามมาตรา 100 
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(3) จึงเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งที่รัฐไม่ให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เพราะรัฐยงัไม่สามารถจดัการเลือกตั้งให้ได ้
โดยไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ สถานะ หรือการกระท าของบุคคลนั้น 
 ในคดีอาญาตอ้งสันนิษฐานไวก่้อนว่าผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค า
พพิากษาอนัถึงที่สุดแสดงวา่บุคคลใดไดก้ระท าความผิด จะปฏิบติัต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผูก้ระท า
ความผิดมิได้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 บญัญติัให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
ซ่ึงยงัไม่มีค  าพพิากษาให้จ  าคุก สามารถสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และสมาชิกวฒิุสภาได ้บุคคลที่ถูกคุมขงัระหวา่งการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้ จึง
สามารถสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได ้เฉพาะบุคคลที่ถูกศาลพิพากษา
ใหจ้  าคุกและถูกจ าคุกอยูโ่ดยหมายของศาลเท่านั้นที่จะขาดคุณสมบตัิหรือตอ้งห้ามในการสมคัรเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา  
 นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 131 วรรคสาม 
วรรคหา้ บญัญติัให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดรั้บเอกสิทธ์ิคุม้ครองที่จะไม่ถูก
จบัและคุมขงัในระหวา่งสมยัประชุมสภา และหากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูก
คุมขงัในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้อยูก่่อนสมยัประชุม เม่ือถึงสมัย
ประชุม พนกังานสอบสวนหรือศาล แลว้แต่กรณี ตอ้งสัง่ปล่อยทนัที ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัและ
ลกัษณะตอ้งห้ามในการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาที่ถูกคุมขงัระหวา่งการสอบสวนหรือการพจิารณาคดีในศาลชั้นตน้ ยงัไม่
ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จนกว่าผูน้ั้นจะตอ้งค าพิพากษาให้
จ  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ดงันั้น การบญัญติัให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลใน
วนัเลือกตั้ง เป็นผูข้าดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามมาตรา 19 วรรคหน่ึงประกอบ
มาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และ
ส่งผลให้ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามมาตรา 106 (4) ประกอบมาตรา 101 
(3) ยอ่มไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการคุม้ครองสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒิุสภาที่ถูกคุมขงัระหวา่งการสอบสวนหรือการพจิารณาคดีในศาลชั้นตน้ดงักล่าว  
 การบญัญตัิใหผู้ต้อ้งคุมขงัในวนัเลือกตั้งเป็นผูข้าดคุณสมบตัิสมาชิกพรรคการเมืองและ
ส่งผลให้ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ยอ่มเป็นช่องทางให้
เกิดการกลัน่แกลง้กนัในทางการเมืองเพือ่ใหผู้ส้มคัรฝ่ายตรงขา้มขาดคุณสมบติั ก่อนวนัเลือกตั้งหรือ
ในวนัเลือกตั้งหากมีการกล่าวหาว่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งกระท าความผิดในขอ้หาที่มีอตัราโทษจ าคุก
อยา่งสูง ผูถู้กกล่าวหาที่แสดงความบริสุทธ์ิโดยการเขา้พบหรือมอบตวัต่อพนักงานสอบสวนตาม
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หมายเรียก ยอ่มถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตวัก่อนหรือภายในวนัเลือกตั้ง และไม่ไดรั้บอนุญาต
ให้ปล่อยชัว่คราวในวนัเลือกตั้ง และเป็นเหตุให้ผูถู้กกล่าวหาขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง และขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในวนัเลือกตั้ง 
ในทางตรงกนัขา้ม หากผูถู้กกล่าวหาหลบหนี ไม่เขา้พบหรือมอบตวัต่อพนักงานสอบสวน และไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง ผูน้ั้นจะไม่ขาดคุณสมบตัิในการเป็นผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือสมาชิกวฒิุสภา การบญัญติักฎหมายดงักล่าวยอ่มเป็นการสนับสนุนให้ผูถู้กกล่าวหาไม่เขา้มอบ
ตวัต่อพนกังานสอบสวนเพราะอาจไม่ไดรั้บอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราวจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบติั
การเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งได ้
 กรณีนายจตุพร พรหมพนัธุ ์สามารถพจิารณาสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ไดด้งัน้ี 
 นายจตุพร พรหมพนัธุ์ เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย วนัที่ 12 พฤษภาคม 2554 นายจตุพร 
ถูกเพกิถอนสญัญาประกนัและถูกคุมขงัโดยหมายของศาล การถูกคุมขงัในขณะนั้นเป็นการถูกคุมขงั
โดยหมายของศาลในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้ จึงไม่มีผลให้นายจตุพร ขาดคุณสมบติั
ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะมิใช่บุคคลตอ้งหา้มมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ ง เน่ืองจากยงัไม่เป็นที่แน่นอนว่าในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น นายจตุพร จะยงัคงถูกคุมขงัอยูห่รือไม่ และเม่ือเป็นการคุมขงั
ระหวา่งการพจิารณาคดีในศาลชั้นตน้ นายจตุพร จึงมิใช่ผูต้อ้งค  าพิพากษาให้จ  าคุกและถูกคุมขงัอยู่
โดยหมายของศาลตามมาตรา 102 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จึงไม่เขา้ลกัษณะ
ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม 2554 พรรคเพื่อ
ไทยจึงสามารถยืน่บญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ มี
นายจตุพร เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งได ้ 
 ต่อมาในวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วนัที่ 3 กรกฎาคม 2554 นายจตุพร ยงัคง
ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล จึงเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งตามมาตรา 
100 (3) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และไม่สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อออกจากเรือนจ า
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ไม่ว่านายจตุพร จะเป็นผูล้งสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือไม่ก็ตาม เพราะมาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญ บญัญตัิชดัแจง้ใหผู้ถู้กคุมขงัเป็นบุคคลตอ้งห้าม
มิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง  
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 การเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ งในวนัเลือกตั้ง ตามมาตรา 100 (3) ของ
รัฐธรรมนูญ เป็นลกัษณะตอ้งหา้มในการสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง 
ประกอบมาตรา 8 วรรคหน่ึง ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 
2550 นายจตุพร จึงส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยผลของกฎหมาย และส่งผล
ใหน้ายจตุพร ขาดคุณสมบติัในการสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามมาตรา 101 
(3) ของรัฐธรรมนูญในทนัที แมพ้รรคเพื่อไทยจะไดท้  าหนังสือยนืยนัว่านายจตุพร มิไดล้าออกจาก
การเป็นสมาชิกพรรค ก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงผลการขาดคุณสมบติัที่เป็นไปตามกฎหมายได ้
 เจตนารมณ์ในการบัญญัติมาตรา 100 (3) มีสาเหตุมาจากการที่รัฐไม่สามารถจดัหา
เจา้หน้าที่ควบคุมตวัผูต้อ้งขงัเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ งที่หน่วยเลือกตั้งได้เพียงพอกับจ านวน
ผูต้อ้งขงั หากจะจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าก็มีความกงัวลว่าผูต้อ้งขงัซ่ึงอยู่ในความควบคุมของ
เจา้หน้าที่ราชทณัฑ์ อาจไม่ไดรั้บอิสระในการลงคะแนน จึงได้บญัญติัห้ามเอาไวเ้พื่อป้องกันมิให้
ผูต้ ้องขังร้องขอต่อผูบ้ ัญชาการเรือนจ าหรือต่อศาลเพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง การเป็นบุคคล
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา 100 (3) จึงมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัการถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดหรือการถูกฟ้องคดียงัศาล การก าหนดให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง
เป็นผูข้าดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยพิจารณาในวนัเลือกตั้ ง เป็นการบัญญัติ
กฎหมายให้เป็นผลร้ายแก่ประชาชน โดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของรัฐในเร่ืองการจดัการ
เลือกตั้ง ไม่เก่ียวขอ้งกบัความเหมาะสมหรือคุณสมบติัหรือการกระท าของบุคคล ดว้ยเหตุน้ี จึงไม่
ควรน าลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งเพราะเหตุถูกคุมขงั มาเป็นเหตุให้บุคคลขาดคุณสมบติั
การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือขาดคุณสมบติัอ่ืนใดอนัเป็นผลร้ายแก่บุคคลนั้น มาตรา 100 (3) 
เป็นเร่ืองนโยบายของรัฐในการจดัการเลือกตั้ง ไม่ใช่การตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพราะการ
กระท าความผิด จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงบทบญัญัติเร่ืองคุณสมบติัของสมาชิกพรรค
การเมืองเสียใหม่ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกบัการก าหนดคุณสมบติัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวฒิุสภา  
 4.4.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบญัญติัให้ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลในวนัเลือกตั้ง 
เป็นผูข้าดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 
  1.  บทบญัญติัเร่ืองลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มาตรา 100 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ตอ้งแยกบุคคลออกเป็นสองกลุ่มต่างหากจาก
กนั กลุ่มแรก คือบุคคลตามมาตรา 100 (1) (2) และ (4) ควรก าหนดใหเ้ป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือถูก
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จ ากดัสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกลุ่มที่สอง คือบุคคลตามมาตรา 100 (3) ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
หรือตามค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายนั้น เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  
  ผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลเป็นบุคคลที่อยูใ่นความควบคุมของกรมราชทณัฑ ์มี
การจดัท าบญัชีรายช่ือที่แน่นอน สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ง่ายกว่าผูถู้กคุมขงัตามค าสั่งที่
ชอบดว้ยกฎหมาย จึงสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยการจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ า ส่วนผูถู้กคุม
ขงัตามค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมายยงัคงเป็นบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะรัฐไม่อาจ
จดัการเลือกตั้งขึ้นตามสถานที่ควบคุมซ่ึงมีจ านวนมากและไม่สามารถตรวจสอบจ านวนผูต้อ้งขงั
กลุ่มน้ีได้ก่อนวนัเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี บุคคลกลุ่มน้ีจะไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภา เพราะเหตุที่เป็นผูต้อ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 2.  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จะตอ้งไม่
ก าหนดใหบุ้คคลที่มีลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเป็นผูส้ิ้นสุดสมาชิกภาพ
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะการตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เป็นนโยบายในการจดัการ
เลือกตั้ งของรัฐ หากฝ่ายนิติบัญญัติต้องการให้บุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 100 (1) (2) และ (4) เป็นผูข้าดคุณสมบตัิการสมัครเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง จะตอ้งบญัญติัอยา่งชดัเจนในมาตรา 8 วรรคหน่ึง ให้ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผู ้
ที่อยูใ่นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นบุคคลที่
ตอ้งหา้มมิใหส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เม่ือสมาชิกพรรคการเมืองมีคุณสมบติัดงักล่าว ยอ่ม
ส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในทนัที ไม่ตอ้งรอพจิารณาลกัษณะตอ้งห้ามในวนั
เลือกตั้ ง เม่ือบญัญัติกฎหมายให้ชัดเจนเช่นน้ีแล้ว ผูถู้กคุมขังอยู่โดยหมายของศาลในระหว่าง
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาลชั้นตน้ซ่ึงไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวฒิุสภา ยอ่มไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเช่นเดียวกนั  
 ส่วนผูต้อ้งค  าพพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลนั้น ฝ่ายนิติบญัญติัตอ้ง
พจิารณาว่าบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่ 
หากตอ้งการบญัญติัให้สอดคล้องกับการสมัครเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามที่บญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 102 (4) และมาตรา 115 (8) แลว้ ก็ตอ้ง
บญัญติัใหช้ดัเจนในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 มาตรา 20 
ใหบุ้คคลที่ตอ้งค  าพพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล เป็นผูข้าดคุณสมบติัการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง อนัจะมีผลให้บุคคลขาดคุณสมบติัสมาชิกพรรคการเมืองทนัทีนับแต่ตอ้งค  า
พพิากษาใหจ้  าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ท าให้กฎหมายเกิดผลบงัคบัที่แน่นอนทุกกรณี 
และมีผลทนัทีที่บุคคลมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่ตอ้งรอพจิารณาการถูกคุมขงัในวนัเลือกตั้ง
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อีกต่อไป เม่ือไดมี้การแกไ้ขเพิม่เติมกฎหมายตามที่น าเสนอแลว้ ยอ่มไม่เป็นช่องทางให้เกิดการกลัน่
แกลง้ทางการเมืองระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งอีกต่อไป  
 3.  การก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จากเดิมที่บญัญติัวา่  
 มาตรา 8 วรรคหน่ึง “ผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลง
สญัชาติ... และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ มีจ านวนตั้งแต่สิบห้าคน
ขึ้นไป อาจรวมกนัด าเนินการจดัตั้งพรรคการเมืองได”้ 
 มาตรา 19 วรรคหน่ึง “ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดาผูมี้สัญชาติไทย มี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง...” 
 ฝ่ายนิติบญัญติัจะตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงมาตรา 8 วรรคหน่ึง ใหส้อดคลอ้งกบัการบญัญติั
คุณสมบติัของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 มาตรา 8 วรรคหน่ึง “ผูมี้สัญชาติไทยโดยการเกิดหรือผูมี้สัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติ... และไม่ใช่ผูถู้กจ ากดัสิทธิเลือกตั้ง ไดแ้ก่ ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ผูท้ี่อยู่ใน
ระหวา่งถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง ผูว้ิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ซ่ึงมีจ  านวนตั้งแต่สิบ
หา้คนขึ้นไป อาจรวมกนัด าเนินการจดัตั้งพรรคการเมืองได”้ 
 ส่วนบทบญัญติัเร่ืองสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองส้ินสุดลงตามมาตรา 20 ให้
เพิม่เติมอีกอนุมาตราหน่ึง ดงัน้ี 
 “มาตรา 20 สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเม่ือ... (...) ตอ้งค  าพิพากษาให้จ  าคุกและถูก
คุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล” 
 เม่ือได้แยกประเภทบุคคลตามมาตรา 100 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบติัผูส้มคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาตรา 8 วรรคหน่ึง 
และเพิ่มเติมเหตุส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แลว้ ยอ่มท าใหเ้กิดผลดงัน้ี 
 บุคคลที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา โดย
ชอบ และในภายหลงับุคคลนั้นตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือตามค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย 
การถูกคุมขงัจะไม่เป็นเหตุให้บุคคลขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา แลว้แต่กรณี และไม่ตอ้งพิจารณาว่าในวนัเลือกตั้ง บุคคลดงักล่าวยงัคง
ถูกคุมขงัหรือตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากต่อมาศาลมีค  าพิพากษาให้จ  าคุกและบุคคล
นั้นถูกคุมขงัอยู่โดยหมายของศาล บุคคลนั้นจะส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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ตามมาตรา 20 อนุมาตราที่เสนอให้แกไ้ขเพิ่มเติม ของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เพราะมีลกัษณะตอ้งห้ามในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หาก
บุคคลนั้นเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลนั้นจะส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ตามมาตรา 106 (5) ประกอบมาตรา 102 (4) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 เพราะมีลักษณะตอ้งห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และหากบุคคลนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา บุคคลนั้นจะส้ินสุดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตาม
มาตรา 119 (4) ประกอบมาตรา 115 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
เพราะมีลกัษณะตอ้งห้ามในการสมคัรรับเลือกตั้งหรือไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกวฒิุสภา การส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคการเมืองจะมีผลทนัทีที่ตอ้งค  าพิพากษาให้จ  าคุก
และถูกคุมขงัโดยหมายของศาล เหมือนกรณีการส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวฒิุสภา ไม่ตอ้งรอพจิารณาการขาดคุณสมบติัในวนัเลือกตั้งอีกต่อไป  
 กฎหมายเร่ืองคุณสมบติัของบุคคลจะมีผลบงัคบัที่แน่นอนและสอดคลอ้งกนัทั้งระบบ 
ไม่วา่จะเป็นการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกวฒิุสภา เม่ือบุคคล
ถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล หากเป็นการคุมขงัระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาล
ชั้นตน้ บุคคลนั้นยงัคงเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หากเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิก
วฒิุสภา บุคคลนั้นจะไม่ขาดจากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แลว้แต่กรณี 
เพราะเหตุการถูกคุมขงั จนกวา่ศาลจะมีค  าพพิากษาใหบุ้คคลนั้นจ าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของ
ศาล  บุคคลนั้ น จึงจะ ส้ินสุดสมาชิกภาพสมาชิกพรรคการเมือง และ ส้ินสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาโดยผลของกฎหมายทนัทีที่ตอ้งคุมขงัตามค าพพิากษา  
 อยา่งไรก็ดี การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 บญัญตัิคุณสมบตัิ
ของบุคคลไวห้ลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการบญัญติัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง ลักษณะของบุคคล
ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คุณสมบติัผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ลกัษณะของบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร คุณสมบติั
และลกัษณะตอ้งหา้มของผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งหรือไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเขา้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกวฒิุสภานั้น คุณสมบติัเหล่าน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัระบบการปกครองประเทศ เป็นเพยีงรายละเอียด
ของกฎหมายเลือกตั้ง มีเน้ือหาจ านวนมากและตอ้งได้รับการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมแต่ละยุคสมัย จึงต้องน าไปบญัญัติไวใ้นกฎหมายล าดับรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
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สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 เพื่อให้ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดเหล่าน้ีได้
สะดวกกวา่การบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

    
5.1  บทสรุป  

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบเสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือระบบนิติรัฐ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงตอ้งบญัญตัิหลกัการ
ส าคญัเก่ียวกับการเมืองการปกครอง และหลักการประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน ในเร่ืองสิทธิ
เสรีภาพรัฐธรรมนูญจะตอ้งบญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพประการต่างๆ ของชนชาวไทยเอาไว ้ส่วน
รายละเอียดปลีกยอ่ยที่ใชข้ยายความหลกัการตามรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์จะตอ้งน าไปบญัญติัไวใ้น
กฎหมายล าดบัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขรายละเอียดต่างๆ ไดส้ะดวกกว่าการ
บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย บญัญติัรับรองสิทธิเสรีภาพประการต่างๆ อนัจ าเป็นแก่การพฒันาตนเองของปัจเจก
บุคคลไวอ้ยา่งมากมายถึง 44 มาตรา แต่ไม่ปรากฏบทบญัญตัิรับรองสิทธิเลือกตั้งในฐานะที่เป็นสิทธิ
เสรีภาพประการหน่ึงของชนชาวไทยเช่นเดียวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืน จะมีการ
บญัญตัิถึงสิทธิเลือกตั้งก็แต่เพยีงการกล่าวไวใ้นหมวด 4 หนา้ที่ของชนชาวไทย มาตรา 72 ให้บุคคล
มีหนา้ที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเท่านั้น 

ส่วนในหมวด 2 (ว่าดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎร) มาตรา 99 ที่บญัญตัิถึงคุณสมบตัิของผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง และมาตรา 100 ที่บญัญตัิถึงลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้น เป็น
รายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูเ้ลือกตั้ง ไม่มีลกัษณะเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิเลือกตั้ง เป็นแต่
เพยีงการก าหนดขอบเขตของสิทธิเลือกตั้งเท่านั้น และไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบการเมืองการ
ปกครอง เน้ือหาในมาตรา 99 และมาตรา 100 จึงตอ้งน าไปบญัญตัิไวใ้นกฎหมายล าดบัรองลงมาจาก
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา อันได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
เพื่อใช้ขยายเน้ือความเก่ียวกับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
รัฐธรรมนูญใหส้มบูรณ์ขึ้น 
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ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ฉบบัปัจจุบนั) มีบทบญัญติั
รับรองเสรีภาพในการจดัตั้งพรรคการเมือง บญัญติัใหบุ้คคลมีหน้าที่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ถา้ไม่ไปใช้
สิทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควร จะเสียสิทธิบางประการ ในทางตรงกนัขา้ม หากไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
จะได้รับสิทธิบางประการ และไม่ปรากฏบทบัญญัติรับรองสิทธิเลือกตั้ ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 ถือตามทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติแนวใหม่ คือไม่ระบุ
โดยชดัแจง้วา่อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหรือเป็นของประชาชน แต่จะใชถ้อ้ยค  าที่ให้ความส าคญั
กบัทั้งชาติและประชาชน ดงัจะเห็นไดจ้ากการใชถ้อ้ยค  าว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาว
ไทย” แต่ในขณะเดียวกนั ผูแ้ทนราษฎรที่ไดรั้บเลือกจะตอ้งท าหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศ คือ
ใหก้ระท าหนา้ที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ของชาติเป็นส าคญั ในเร่ืองการเลือกตั้ง แมจ้ะถือว่าเป็นสิทธิ
ของชนชาวไทย แต่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งก็มีหน้าที่ตอ้งไปใชสิ้ทธินั้น เพื่อประโยชน์ของชาติเป็นส าคญั 
รัฐธรรมนูญไทยไม่มีรูปแบบที่ตายตวัในการกล่าวถึงการเลือกตั้ง แต่ถือหลกัโดยตลอดมาว่าการ
เลือกตั้งเป็นสิทธิของพลเมือง จึงจ าเป็นตอ้งมีบทบญัญติัรับรองสิทธิเลือกตั้งไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

รัฐมีหนา้ที่บริหารประเทศและพฒันาใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นการด าเนินนโยบายดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การกระจายรายได้ หรือดา้นสุขอนามัย 
การจดัการเลือกตั้งเป็นภารกิจประการหน่ึงที่รัฐมีหน้าที่ตอบสนองประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้
ใชสิ้ทธิที่ตนเองมีอยู ่การจดัการเลือกตั้งใหแ้ก่พลเมือง รัฐจึงตอ้งกระท าอยา่งเสมอภาคเช่นเดียวกนั 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้พฒันาระบบการเลือกตั้งโดยการอ านวยความ
สะดวกในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งให้แก่พลเมืองเพื่อให้สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวก ไดแ้ก่ 
การจดัการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง การจดัการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดั และการ
จดัการเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัร อนัเป็นการขยายโอกาสในการเขา้ถึงหน่วยเลือกตั้งให้พลเมือง 
การขยายโอกาสและอ านวยความสะดวกดังกล่าวไม่ครอบคุลมถึงผูต้อ้งขงัในเรือนจ าและทณัฑ
สถานทัว่ประเทศ บุคคลกลุ่มน้ีจึงไม่อาจใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้เป็นกรณีที่รัฐปฏิบติักบัพลเมืองอยา่งไม่
เท่าเทียมกนั เพราะท าใหพ้ลเมืองสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดเ้พียงบางกลุ่มเท่านั้นในขณะที่พลเมือง
อีกกลุ่มหน่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การจดัการเลือกตั้งในประเทศไทยจึงไม่เป็นไปตามหลัก
ความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อผูต้อ้งขงั 

มาตรา 100 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 ที่บญัญตัิให้ผู ้
ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยค าสัง่ที่ชอบดว้ยกฎหมายในวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลตอ้งห้าม
มิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ท  าให้ผูต้อ้งขงัทัว่ประเทศไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดน้ั้น เป็นกฎหมายที่มี
ผลใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิต่อผูต้อ้งขงัโดยไม่เป็นธรรม เพราะเป็นการล าเอียง กีดกนั หน่วงเหน่ียว
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ผูต้อ้งขงัในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยมีพื้นฐานมาจากที่มาในสังคมและสถานะความเป็นผูต้อ้งขงั 
เป็นการปฏิบติัต่อพลเมืองที่มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนกนัใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

นอกจากน้ียงัมีการบญัญติัให้ผูต้อ้งคุมขงัในวนัเลือกตั้ง เป็นผูข้าดคุณสมบติัการเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง และส่งผลให้บุคคลขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวฒิุสภา ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 อนัเป็น
การบญัญตัิใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งไดรั้บผลร้ายจากการถูกคุมขงัระหว่างที่ยงัไม่มีค  าพิพากษาถึงที่สุด
วา่ไดก้ระท าความผดิ และเป็นช่องทางใหเ้กิดการกลัน่แกลง้ทางการเมืองระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ดว้ยกนั ซ่ึงจะส่งผลใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งขาดคุณสมบติัเพราะความบกพร่องในการจดัการเลือกตั้ง
ของรัฐ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตอ้งมีมาตราที่รับรองสิทธิเลือกตั้ง
ของพลเมืองไวโ้ดยเฉพาะเจาะจง โดยบญัญตัิไวใ้นหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
หมวดเดียวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพประการอ่ืนของชนชาวไทย ส่วนบทบัญญัติที่ว่าด้วย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญเฉพาะหลกัการส าคญั
เท่านั้น  

บทบญัญตัิมาตรา 99 ว่าด้วยคุณสมบติัผูเ้ลือกตั้งและมาตรา 100 ว่าด้วยลักษณะของ
บุคคลที่ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตอ้ง
น าไปบญัญติัในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ส่วนที่ 4 ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ลกัษณะของบุคคลที่ตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามมาตรา 100 (3) ให้คงไวแ้ต่เพียง
บุคคลผูต้อ้งคุมขงัโดยค าสั่งที่ชอบดว้ยกฎหมาย ส่วนบุคคลผูต้อ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล ซ่ึง
สามารถตรวจสอบจ านวนและขอ้มูลไดง้่ายกวา่ ไม่ตอ้งหา้มในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

2. ประเทศไทยตอ้งจดัให้ผูต้อ้งขงัได้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกบัพลเมืองอ่ืน เฉพาะในการ
เลือกตั้งทัว่ไปเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ทั้งน้ีเพื่อให้ผูต้อ้งขงัได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเสมอภาคกบัพลเมืองที่อยู่นอกเรือนจ า วิธีการจดัการเลือกตั้งในกรณีน้ีให้
บญัญติัไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา เช่นเดียวกับการจดัการ
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เลือกตั้งกรณีอ่ืน แต่ให้บญัญติัไวต้่างหากจากวิธีเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและวิธีเลือกตั้ง
ล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั 

3. การจดัการเลือกตั้งในเรือนจ าและทณัฑสถาน ให้จดัขึ้นพร้อมกบัการเลือกตั้งล่วงหน้า และ
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ งจากเรือนจ าพร้อมกับการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ งล่วงหน้ากรณีปกติ 
เจา้หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งท าหน้าที่จดัการเลือกตั้งในเรือนจ าให้การ
ลงคะแนนเป็นไปโดยลบัและอิสระ ไม่ใหเ้จา้หน้าที่ราชทณัฑห์รือผูต้อ้งขงัอ่ืนในเรือนจ ามีอิทธิพล
ต่อการลงคะแนนของผูเ้ลือกตั้ ง การรวบรวมบัตรเลือกตั้ งและการนับคะแนนต้องสามารถ
รับประกนัไดว้า่ภายหลงัการนับคะแนน บุคคลไม่อาจคาดเดาหรือค านวณผลการลงคะแนนในแต่
ละเรือนจ าได ้และใหมี้เจา้หนา้ที่ต  ารวจควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยระหวา่งการลงคะแนน 

อยา่งไรก็ดี การจดัการเลือกตั้งขึ้นในเรือนจ าและทณัฑสถานจะตอ้งค านึงถึงลกัษณะ
การบงัคบับญัชาระหว่างเจา้หน้าที่ราชทณัฑ์กับผูต้อ้งขงั รวมทั้งการใช้อิทธิพลระหว่างผูต้อ้งขงั
ดว้ยกนั ซ่ึงรัฐจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัญหาดงักล่าวและท าการแกไ้ขปัญหาก่อนที่จะจดัการเลือก
ตั้งขึ้นในเรือนจ า เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปโดยอิสระและสะทอ้นความตอ้งการของผูเ้ลือกตั้ง
อยา่งแทจ้ริง 

4. การที่ผูต้อ้งขงัไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นความบกพร่องของรัฐที่ด าเนินนโยบาย
จดัการเลือกตั้งไม่ครอบคลุมผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเรือนจ า พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2550 จึงตอ้งไม่บญัญติัให้บุคคลขาดคุณสมบติัในการเป็นสมาชิกหรือสมคัร
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะเหตุที่บุคคลนั้นตอ้งคุมขงัอยูใ่นวนัเลือกตั้ง อนัเป็นช่องทางให้เกิด
การกลัน่แกลง้กล่าวหากนัทางการเมืองระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพื่อให้ผูส้มคัรฝ่ายตรงขา้ม ขาด
คุณสมบติัการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และส่งผลให้ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวฒิุสภาในที่สุด 
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ค าร้องให้พจิารณา เร่ือง สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของประธานสภาผู้แทนราษฎร  

ผู้ร้อง ยืน่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ลงวนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ุ 2555 
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ค าช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา เร่ืองพจิารณาที่ 10/2555 ของศาลรัฐธรรมนูญ ระหว่าง 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ ผู้ถูกร้อง  
ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2555 
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ระหว่าง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง นายจตุพร พรหมพนัธ์ุ ผู้ถูกร้อง  

ลงวนัที่ 3 เมษายน 2555 
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ประวัติผู้เขียน   
 

ช่ือ – นามสกุล ธนพร ช่ืนพฒันรัฐ 
ประวตัิการศึกษา นิติศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2547 มหาวทิยาลยั 
  รามค าแหง 
  เนติบณัฑิต ปีการศึกษา 2549 ส านกัอบรมศึกษา 
  กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
ต าแหน่งและสถานที่ท  างาน ทนายความ 
  ส านกังานเอกราชทนายความ DPU
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