
บทที่ 2 

ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดและการเยียวยาจาก 
รัฐแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง 

 ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยระบอบการเมืองการปกครอง
ในสังคมไทยจะเป็นไปในลักษณะของการปกครอง  “แบบพ่อปกครองลูก ” หรือเป็นการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ภายหลังจากที่ได้มีการเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครองของไทย
ใน พ.ศ.2475 ซ่ึงถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองครั้งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ได้มีการเปล่ียนการ
ปกครองไปเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท าให้สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปมากยังคงมี
การปรับปรุง เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขหรือวนเวียนอยู่กับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแล้วฉบับเล่า มีการ
ปฏิวัติรัฐประหารและการก่อการกบฏอยู่เรื่อยมามีการจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการมีการสร้าง
ประชาธิปไตย  อันเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งซ่ึงน ามาเพื่อความขัดแย้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและปัญหา
ความขัดแย้งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานั้นจึงมีความจ าเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเยียวยา
ประชาชนในฐานะที่รัฐเป็นผู้ปกครองท่ีจะต้องปกครองและรับผิดชอบกับปัญหาและความขัดแย้ง
วุ่นวายท่ีเกิดขึ้นในบ้านเมืองโดยรับผิดชอบในทุกปัญหาและหาหนทางด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดเสียหาย ดังกล่าวโดยการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งและเป็นการปรองดองสร้างความสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนใน
สังคม ดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาจากการปกครองประชาชนโดยการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน โดยเท่าเทียมกัน และให้ความใกล้ชิด ห่วงใยประชาชน ทั้งหมด
นี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ท าไมรัฐต้องเยียวยาประชาชน  

ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก (ปิตุลาธิปไตย) 

 สุโขทัยมีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ผู้ปกครอง  คือ พ่อขุน ซ่ึง
เปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูก ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระองค์ทรงโปรดให้
สร้างกระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูพระราชวัง เมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้ไปส่ันกระดิ่ง
ร้องเรียน พระองค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องราวร้องทุกข์ และโปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ได้
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กลางดงตาล ในวันพระจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ส่ังสอนประชาชน หากเป็นวันธรรมดาพระองค์
จะเสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าและตัดสินคดีความด้วยพระองค์เอง การปกครองแบบพ่อปกครอง
ลูก (ปิตุลาธิปไตย) ใช้ในสมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น  

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักเสรีภาพ 

 1. ลักษณะการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร 
  รูปแบบการปกครองของสุโขทัยนั้นมีลักษณะซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า เป็นรูปแบบที่อาศัย
หลักการปกครองแบบครอบครัว โดยขยายการปกครองบ้านเมืองแบบครอบครัวใหญ่คือ มีลักษณะ
พ่อปกครองลูก กษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของครอบครัวใหญ่ ซ่ึงเรียกว่า พ่อขุน นัยส าคัญของการ
ปกครองเยี่ยงนี้คือ พ่อจะให้ความเมตตาต่อลูกซ่ึงเป็นประชาชนให้มีความสุข ดังนั้นจึงมีความ
ใกล้ชิดกันมากกว่าระบบที่กษัตริย์เป็นสมมติเทพ แต่ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่ารัฐสุโขทัยยังคง
เป็นรัฐเล็ก ๆ การที่พ่อขุนรามค าแหงให้ประชาชนเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพ่ือพิจารณาความทุกข์สุขของ
ทวยราษฎร์และเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการตามท่ีเราได้ทราบจากศิลาจารึกนั้น คงจะกระท าได้ใน
แวดวงแคบ ๆ และเฉพาะรัฐเล็ก ๆ  แต่หลังจากสามรัชกาลไปแล้ว ระดับดังกล่าวนี้ก็คลายความ
เข้มข้นลง เพราะอิทธิพลของลัทธิเทวสิทธ์ิจากขอมซ่ึงปรากฏในศิลาจารึกหลักต่อ ๆไป ผู้ปกครอง
เปล่ียนจากพ่อขุนเป็นพญาไป 

 2. หลักสิทธิและเสรีภาพ 
 หลักศิลาจารึกได้มีผู้ท่ีตีความว่าสุโขทัยเป็นเมืองแห่งเสรีภาพ กล่าวคือ ใครจะค้าขาย
อะไรก็ท าได้โดยเสรี ดังท่ีศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่า “ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจัก
ใคร่ค้าเงือน  (เงิน) ค้าทองค้า... ” ซ่ึงน่าจะสะท้อนให้เห็นความเป็นจริง ขณะเดียวกันก็มีผู้ตั้ง
ข้อสังเกตว่าอาจเป็นการชักจูงให้ผู้คนต่างเมืองเข้ามาตั้งรกรากหรือค้าขาย เพราะสุโขทัยนั้นคงไม่
สมบูรณ์มากมายนักในทางเกษตรกรรม ต้องอาศัยการค้าด้วย เช่น การท ารัฐวิสาหกิจสมัยนั้นคือ 
การท าชามสังคโลกเพื่อการส่งออกและเพื่อค้ากับเมืองจีน  
 นอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองทรัพย์สินของเอกชน เมื่อหัวหน้าครอบครัวล้มหายตายจาก 
สมบัติต่าง ๆ ก็ให้สืบทอดโดยทายาทซ่ึงก็ได้กล่าวไว้ในศิลาจารึกเช่นเดียวกัน มีคนตั้งข้อสังเกตว่า 
ศิลาจารึกในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพนี้ อาจถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของคนไทยก็ว่าได้ ซ่ึงย่อม
ขึ้นกับการตีความ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสุโขทัยสามรัชกาลแรกนั้น มีลักษณะการปกครองท่ี
ค่อนข้างจะเสรีเม่ือเปรียบกับการปกครองในรูปแบบกษัตริย์ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ
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อยุธยาส่วนจะถือเป็นรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความเห็นของปัจเจกบุคคล ที่มี
เจตจ านงร่วมกัน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2544, หน้า 17-18) 

แนวคิดและทฤษฏีในทางรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐ  

 1. รัฐ (State) 
 รัฐ คือ กลไกทางการเมือง ซ่ึงได้แก่ สถาบันต่างๆ ของรัฐบาล และข้าราชการที่ท างานให้
สถาบันเหล่านั้น ผู้ท าหน้าที่ในการปกครองบ้านเมือง โดยอ านาจตามกฎหมาย  
 ความหมายของรัฐ Roger Benjamin และ Raymond Duvall เสนอว่า ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อยู่ 4 แนวทาง ด้วยกัน คือ  
  1) รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล (The State as Government) ซ่ึงหมายความถึงกลุ่มบุคคลที่
ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจในการตัดสินใจในสังคมการเมือง 
  2) รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ ( The State as Public Bureaucracy) หรือเครื่องมือ
ทางทางการบริหารที่เป็นปึกแผ่น และเป็นระเบียบทางกฎหมายที่มีความเป็นสถาบัน 
  3) รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นปกครอง (The State as Ruling Class) 
  4) รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ (The State as Normative Order) 
 แนวความคิดที่หนึ่งและที่สองเป็นแนวความคิดของนักสังคมศาสตร์ซ่ึงมองว่า รัฐ คือ 
กลไกทางการเมือง ซ่ึงได้แก่ สถาบันต่างๆ ของรัฐบาล และข้าราชการที่ท างานให้สถาบันเหล่านั้น  
ผู้ท าหน้าที่ในการปกครองบ้านเมือง โดยอ านาจตามกฎหมายขณะที่แนวความคิดที่สามนั้น  เป็น
แนวความคิดของมาร์กซิสต์ ส่วนแนวความคิดที่ 4 จะเป็นแนวความคิดของนักมนุษยวิทยาสะท้อน
ว่าหากพิจารณาในแง่ความหมายของรัฐแล้ว ย่อมมีผู้ท่ีเห็นแตกต่างกันไป หลากหลาย แล้วแต่ว่าจะ
มองมาจากศาสตร์ใด แต่ในแง่กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วอาจพอให้ความหมายของรัฐได้ว่า หมายถึง  
“สังคมการเมืองขนาดใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วยดินแดนหรืออาณาเขตอันแน่ชัดและราษฎรหรือสมาชิก
ของสังคมการเมืองนั้นๆ ตลอดจนอ านาจทางการเมือง การปกครอง  ในอันที่จะรักษารัฐนั้นไว้ให้
ด ารงต่อไปได้” (วิชาญ ฤทธิธรรม, ออนไลน์, 2553) 
 เหตุผลแห่งรัฐ 
 โดยธรรมชาติแล้ว มีพลัง 3 ด้านที่ขับดันมนุษย์ให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้อ านาจที่
เหนือกว่าครอบครัวและชุมชนพลังท้ังสามด้าน ได้แก่ ความกลัว ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอยู่
อย่างมีความสุข และความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศร ี
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 ความกลัว 
  มนุษย์มีความกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในสมัยท่ียังไม่เข้าใจธรรมชาติ  ไม่สามารถควบคุม
ธรรมชาติได้ หรือในสมัยท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี ความกลัวของ
มนุษย์มีทุกระดับ นับตั้งแต่กลัวตนเอง (ความไม่เชื่อใจ  ไม่แน่นอนใจ) กลัวความตาย กลัวการ
สูญเสียส่ิงท่ีรัก หวงแหน และเป็นเจ้าของ  กลัวการถูกรุกรานกลัวถูกโต้ตอบเมื่อไปรุกรานเพราะ
มนุษย์มีความกลัว มนุษย์จึงแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยซ่ึงหลักประกันขั้นต่ า ได้แก่  ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต การด ารงชีพ การประกอบอาชีพ และทรัพย์สิน  ทั้งที่เป็นความมั่นคงปลอดภัย
ภายในสังคม และจากการรุกรานของพลังภายนอกสังคมความต้องการความมั่นคง เพราะความกลัว
ที่ไม่เกี่ยวกับส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดความเชื่อ อุดมการณ์ และลัทธิ ศาสนาต่างๆความมั่นคงทาง
กายภาพและทางจิตใจ น าไปสู่ก าเนิดและพัฒนาการของโครงสร้าง หรือ กลไก 2 ด้าน ในสังคม คือ  
กลไกก าลังบังคับ กับ กลไกอุดมการณ์     

 2. ความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอยู่อย่างมีความสุข 
 เมื่อมนุษย์อยู่รอดได้และมีความมั่นคงขั้นต่ าในชีวิต การประกอบอาชีพ  ถ่ินที่อยู่ และ
ทรัพย์สินแล้ว มนุษย์ย่อมแสวงหาชีวิตที่มีความสุข  ซ่ึงน าไปสู่การสะสมเพื่อวันข้างหน้า ปีหน้า 
ทศวรรษหน้า และเพื่อลูกหลาน การมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขนี้ด้านหนึ่ง หมายถึง การอยู่ภายใต้อ านาจ
การปกครองท่ีเป็นธรรม ไม่กดขี่  ไม่เอาเปรียบหากเป็นอ านาจการปกครองท่ีให้ความร่มเย็น  ชีวิต
ภายใต้อ านาจรัฐจึงจะเป็นสุข เงื่อนไขที่ส าคัญประการหนึ่ง ซ่ึงเป็นหลักประกันของการมีชีวิตที่เป็น
สุขในระยะยาว ก็คือการรับรองสิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคลในประวัติศาสตร์สังคม ความร่มเย็น
เป็นสุขมิได้มีอยู่เสมอไปบางสมัยก็มีแต่ทุกข์เข็ญ เพราะสภาพชีวิตความยากจนข้นแค้นหรือไม่ก็เกิด
จากสภาพการณ์ข้าวยากหมากแพง นอกจากนี้สังคมท่ีร่มเย็นเป็นสุขจะต้องเป็นสังคมท่ีความร่มเย็น 
เป็นสุขนั้นแผ่ขยายวงกว้างออกไปมิใช่จ ากัดวงแคบยิ่งความร่มเย็นเป็นสุข (อย่างน้อยในปัจจัยส่ีมี
ความมั่นคง) มีมากเท่าใด ความชอบธรรม และความเป็นธรรม ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น   

 3. ความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 
 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักดิ์ศรีมนุษย์จึงมีไม่เฉพาะภาษา แต่ยังมีเพลง มีการละเล่น มีการกีฬา 
และมีการสังสรรค์กัน นับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ ความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนจาก
ความปรารถนาในการมีส่วนร่วม  ดังจะเห็นได้จากการเต้นระบ า ท าเพลง การละเล่นของเด็ก การ
กีฬา ซ่ึงคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวต่างใช้กิจกรรมเหล่านั้นเป็นเวที และกระบวนการของการ
มีส่วนร่วม 
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 การมีส่วนร่วมหลายรูปแบบ และหลายระดับ  ในบางกรณีก็มีอาณาบริเวณที่ซ้อนกันอยู่  
เราจะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือในระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้  แต่จะต้อง
พิจารณาพหุมิติ และหลายระดับของการมีส่วนร่วมทางสังคม วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจและทางการ
เมือง  
 พลังขับดันสามประการนี้ เป็นพื้นฐานส าคัญของการด ารงอยู่แห่งรัฐและเป็นเหตุผลสาม
ด้านของการใช้อ านาจรัฐ และก็เป็นความคาดหวังของคนในสังคมท่ีต้องการตอบสนองจากรัฐใน
สามมิติด้วยเช่นกันพลังสามด้านที่เกาะเกี่ยวและขับดันซ่ึงกันและกันนี้ได้ก่อให้เกิดไตรภาคของ
เหตุผลแห่งรัฐ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมต่างเกิดมาจากเหตุผลทั้งสามนี้  และแต่ละ
เหตุผลต่างเป็นอุปกรณ์แก่กัน ในปัจจุบันนี้ เรารู้จัก ไตรลักษณรัฐหรือลักษณะกิจกรรมของรัฐทั้ง
สามด้าน กล่าวโดยสรุป ก็คือ 
 
  ความกลัว      ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย 
  ความสุข     การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ความมีศักดิ์ศรี  ความต้องการที่จะมีส่วนร่วม 
 
 

ภาพท่ี 1 ภาพเชื่อมโยงคุณภาพสังคม 

 ซ่ึงท้ังหมดก็ล้วนเป็นส่ิงท่ีสอดรับกับสัญชาติญาณของมนุษย์ทั้งส้ิน อันเป็นเหตุผลดั้งเดิม
ของรัฐที่ก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีประกอบกิจกรรมอันต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้น มิติความมั่นคงมิติการ
พัฒนา และมิติการมีส่วนร่วม จึงเป็นพื้นฐานส าคัญของรัฐและสังคม  
  อาจสรุปหน้าที่หลักของรัฐที่ส าคัญได้ว่ามีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน ได้แก ่
  1. การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพราะมนุษย์มีความต้องการที่หลากหลายแต่
ทรัพยากรที่มีอยู่มีจ ากัด จึงต้องมีรัฐมาท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดเหล่านี้ 
 2. หน้าที่ในการปกป้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในร่างกายและชีวิตอันเป็นความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ จึงต้องมีรัฐมาท าหน้าที่คุ้มครองตนเอง และสังคมจากศัตรู 

  4. องค์ประกอบของรัฐ 
 อนุสัญญามอนเตวิเดโอ ว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของรัฐ ( The Montevideo convention on 
the rights and duties of States) ค.ศ. 1933 มาตรา 1 (Article 1) ได้อธิบายองค์ประกอบของรัฐเพื่อ
วัตถุประสงค์ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่า รัฐประกอบด้วย 
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  1) ประชากร (Population) รัฐทุกรัฐจะต้องมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างถาวร 
  2) ดินแดน ( Territory) รัฐทุกรัฐจะต้องมีอาณาเขตพื้นดิน พื้นน้ าและพื้นอากาศ อัน
แน่นอนมั่นคง 
  3) รัฐบาล (Government) หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจในการปกครองประเทศ 
  4) อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศท าให้
รัฐสามารถด าเนินการปกครองภายใน และภายนอกได้ 
 ถ้ามีแต่ดินแดน ประชากร และรัฐบาล ก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐ เพราะอาจจะเป็นเมืองขึ้นของรัฐ
อ่ืน ดังท่ีเรียกว่า อาณานิคม (Colony) ได้  
 ดังนั้นรัฐจึงต้องประกอบไปด้วยประชากรที่มีการรวมตัวกันมาต่อเนื่องยาวนาน
พอสมควรดินแดนทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน รัฐบาล  ซ่ึงสถาบันที่มีความต่อเนื่องและมั่นคงในการ
ปกครองดูแลประชาชนและอ านาจอธิปไตยที่จะก าหนดวิธีการปกครองต่าง  ๆ ของรัฐตนเองได้ 
นั่นเอง 

ก าเนิดแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ “อ านาจอธิปไตย” 

 อย่างไรก็ตาม ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่อง “อ านาจอธิปไตย ” ยังไม่
เกิดขึ้นในงานของแมคคีอาเวลลี คงต้องรอจนถึง  ฌอง โบแดง ( Jean Bodin ค.ศ.1530-1596) ซ่ึง
ปรากฏในหนังสือชื่อ “สาธารณรัฐใน6บรรพ” ท่ีโบแดงสร้างทฤษฎีอ านาจอธิปไตยขึ้นพร้อม ๆ กับ
แนะแนวทางในการพัฒนาการปกครองฝรั่งเศส เมื่อโบแดงพูดถึงอ านาจอธิปไตยในบรรทัดแรก ๆ  
ของหนังสือเขาก็ได้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างชัดว่า “สาธารณรัฐ ” คือ สิทธิในการปกครองกลุ่ม
บุคคลคนหลาย ๆ กลุ่ม และที่เป็นส่วนร่วมของกลุ่มเหล่านี้ คือ อ านาจอธิปไตย  (Puissance 
souveraine) พร้อมกันนั้นโบแดงก็ให้ลักษณะของอ านาจอธิปไตยต่อไปว่า ปราศจากขอบเขตถาวร  
และสูงสุดล้นพ้น (Abolue) และอ านาจนี้แสดงออกโดยการ “ออกหรือเลิกกฎหมาย ” โดยนัยนี้องค์
อธิปัตย์ผู้มีอ านาจสูงสุดจึงอยู่เหนือกฎหมายเพราะตนเป็นผู้ออกและยกเลิก โบแดงเห็นว่าแม้อ านาจ
อธิปไตยจะก าเนิดจากสังคมมนุษย์ แต่เม่ือเกิดแล้วก็เป็นของผู้ปกครองโดยไม่อาจเรียกกลับมาและ
ไม่มีข้อจ ากัด นอกจากนั้น โบแดง ยังเสนอต่อไปด้วยว่าอ านาจอธิปไตยภายนอกของรัฐแสดงออก
โดยการที่กษัตริย์สามารถท าสงครามและสันติภาพได้โดยไม่ต้องขอความเห็นจากใคร และที่ส าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ โบแดงเริ่มแยกอ านาจอธิปไตยออกจากกรรมสิทธ์ิโดยถือว่าไม่ใช่ทุกส่ิงเป็น
กรรมสิทธ์ิขององค์อธิปัตย์แต่ในทางตรงกันข้ามองค์อธิปัตย์ต้องเคารพกรรมสิทธ์ิของบุคคล มิ
เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ นอกจากนั้นโบแดงยังแบ่งประเภทรัฐบาลตาม
ข้อเท็จจริงที่ว่า อ านาจอธิปไตยอยู่ที่ใคร โดยถือว่าเป็นระบอบกษัตริย์ถ้า “อ านาจอธิปไตยอยู่ที่
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เจ้าชายคนเดียว ” เป็นระบอบขุนนาง ถ้า “คนเพียงส่วนน้อยปกครองคนส่วนใหญ่โดยอ านาจ
อธิปไตย” และเป็นระบอบประชาธิปไตย ถ้า “คนส่วนใหญ่ทั้งหมดรวมตัวกันออกค าส่ังโดยอาศัย
อ านาจอธิปไตยร่วมกันนั้น ต่อปัจเจกชนแต่ละคน” และโบแดงเห็นว่าระบอบกษัตริย์ดีที่สุดเพราะ
เหตุผลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการสืบราชสมบัติท าให้เกิดความต่อเนื่องของระบอบการ
ปกครอง แต่โบแดงก็วางข้อจ ากัดไว้ว่ากษัตริย์ต้องไม่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจต้องไม่ปกครอง
ประเทศเหมือนถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวต้องไม่น าความหายนะมาสู่ราชสมบัติและต้องรักษา
กรรมสิทธ์ิของเอกชน และศาลปาร์เลอมอง (Parlements) จะท าหน้าที่เป็นผู้รักษากรรมสิทธ์ิที่ว่านั้น  
 อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ  ดังนั้นส่ิงอ่ืนใด
จะมีอ านาจยิ่งกว่า หรือขัดต่ออ านาจอธิปไตยหาได้ไม่ อ านาจอธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละระบอบการปกครอง  เช่น  ในระบอบประชาธิปไตย  อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
กล่าวคือ ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
อ านาจอธิปไตยเป็นของพระมหากษัตริย์  คือกษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
เป็นต้น อนึ่ง อ านาจอธิปไตยนี้นับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของความเป็นรัฐเพราะการที่จะเป็น
รัฐได้นั้นนอกจากจะต้องประกอบด้วยอาณาเขต  ประชากรและรัฐบาลแล้วย่อมต้องมีอ านาจ
อธิปไตยด้วยกล่าวคือประเทศนั้นต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอ านาจสูงสุด  (อ านาจอธิปไตย ) ใน
การปกครองตนเองจึงจะสามารถเรียกว่า “รัฐ” ได้  
 อ านาจอธิปัตย์จึงมีความชอบธรรมที่จะใช้ก าลังเหนือบุคคลอ่ืนในสังคมการเมืองหนึ่ง  ๆ 
ในทางกฎหมายมหาชน อ านาจอธิปไตยถือว่าเป็นอ านาจสูงสุด ( Supremacy) ในการปกครอง
ประเทศ หรืออ านาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนั่นเองและถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง 
ของรัฐ เป็นองค์ประกอบส าคัญในอันที่จะแสดงว่า  ดินแดนนั้น  ๆ เป็นรัฐหรือเป็นประเทศเอกราช
ได้หรือไม่แนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้  มีท่ีมาจากนักคิดคนส าคัญ 
คือ Jean Bodin (1529-1596) กับโธมัส  ฮอปส์ โดยสร้างจากแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมา  เพื่อสนับสนุน
ความสมบูรณ์และความสูงสุดของอ านาจรัฐหรือว่าเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับ
อ านาจของผู้ปกครองนั่นเอง 
 อ านาจอธิปไตยมีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่อาจถูกแบ่งแยกได้  หมายถึง  เฉพาะ
การแบ่งแยกเพื่อเป็นเจ้าของเท่านั้นเพราะอ านาจอธิปไตยไม่อาจเป็นขององค์กรใดพร้อมกันในเวลา
เดียวกัน อย่างเจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมได้จะเป็นได้แต่เพียงแบ่งแยกตามลักษณะการใช้หรือแบ่งแยก
ตามหน้าที่เท่านั้น  ที่เรียกว่า  (Separation of power) ตามทฤษฎีของมองเตสกิเออ  (Montesquieu) ที่
กล่าวไว้ในหนังสือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย (The spirit of law) ที่กล่าวไว้ความตอนหนึ่งว่าอ านาจ
อธิปไตยได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติคืออ านาจที่วางระเบียบบังคับท่ัวไปในรัฐ อ านาจบริหารคืออ านาจ
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ปฏิบัติการซ่ึงขึ้นอยู่กับกฎหมายมหาชนในการใช้หรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และอ านาจ
ตุลาการคืออ านาจปฏิบัติการในการพิจารณาวินิจฉัยอรรถคดี  
 อ านาจอธิปไตยคือ อ านาจที่แสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นอิสระ ความไม่ขึ้นแก่ใครหรือ
ต้องเชื่อฟังค าส่ัง ค าบัญชาของผู้ใดที่เหนือตนโดยปราศจากความยินยอมของตน อ านาจอธิปไตยคือ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของรัฐ และเป็นอ านาจสูงสุดที่รัฐจะมีอยู่เหนือประชากรของตน ไม่มีขีดจ ากัด
ใดๆ ตามกฎหมายที่ใช้อ านาจนั้น ดังเราจะเห็นได้ว่า  รัฐเปิดให้บุคคลมีเสรีภาพในการท าการใด  ๆ
ตามความต้องการได้ แต่รัฐก็พร้อมท่ีจะแสดงอ านาจหรือเข้าไปแทรกแซงการกระท าของประชาชน
อ านาจสูงสุดดังกล่าวนี้ อาจเรียกว่าอ านาจอธิปัตย์ จึงมีความชอบธรรมที่จะใช้ก าลังเหนือบุคคลอ่ืน
ในสังคมการเมืองหนึ่งๆ  
 ในทางกฎหมายมหาชน  อ านาจอธิปไตย  ถือว่าเป็นอ านาจสูงสุด  (Supremacy) ในการ
ปกครองประเทศ  หรืออ านาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง  และถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญอย่างหนึ่งของรัฐในอันที่จะแสดงว่า ดินแดนนั้น  เป็นรัฐหรือเป็นประเทศเอกราชได้หรือไม่
ค าว่า “อ านาจ” หมายถึง ความสามารถที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังที่กล่าวมาในข้างต้นว่า  
อ านาจเป็นส่ิงส าคัญในทางการเมือง  ดังที่กล่าวกันในทางรัฐศาสตร์ว่า  “การเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อ
อ านาจ”  
 ส่วนอ านาจอธิปไตยคือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  หรืออ านาจที่แสดงความ
เป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง เมื่อสูงสุดหรือเป็นเจ้าของเสียแล้ว  ก็ไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด
อ านาจนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของรัฐ  หรือเป็นเครื่องวัดว่าดินแดนนั้นเป็นรัฐหรือ
ประเทศเอกราชหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือความเป็นอ านาจสูงสุด  ไม่มีอ านาจอ่ืนใดในรัฐนั้นมา
ทัดเทียมหรือสูงกว่า อ านาจอธิปไตย นี้เพิ่งจะเรียกกันในสมัยศตวรรษที่ 16 นี่เองแต่เดิมเคยเรียกกัน
ว่า “อ านาจสูงสุด” มาก่อนนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ในปัจจุบันเรียก “อ านาจสูงสุด ” ในความหมาย
ของ “อ านาจเด็ดขาด” ดังนั้น ถ้าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดหรือสถาบันใดมีอ านาจสูงสุดแล้วก็ไม่มี
อ านาจใดที่จะไปจ ากัดอ านาจดังกล่าวได้อีกต่อไปยกเว้นเป็นความประสงค์ของผู้มีอ านาจสูงสุดเอง  
กฎหมายทั่วไปได้วางหลักไว้ว่า  สิทธิในทางกฎหมายจะเกิดขึ้น  ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจสูงสุดเป็นผู้ให้
สิทธิดังกล่าวดังนั้นเมื่อผู้มีอ านาจสูงสุด ได้ยกเลิกสิทธิดังกล่าว ก็ไม่อาจเรียกร้องสิทธิดังกล่าวได้อีก
ต่อไป  ส่ิงใดที่ผู้มีอ านาจสูงสุดได้กระท าลงไปก็ให้ถือว่ามีความเที่ยงธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถ
คัดค้านการกระท าหรือค าส่ังดังกล่าวพฤติกรรมของผู้มีอ านาจสูงสุด  จะเป็นบรรทัดฐานแห่ง
ความชอบธรรม ไม่มีผู้ใดสามารถปฏิเสธได้ (มนตรี รูปสุวรรณ, 2553, หน้า 131) 
 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จะถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยโดยที่ทุกคนจะใช้อ านาจอธิปไตยของตนเองในกิจการทั้งปวงโดยตรง  หรืออาจจัด
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ให้มีการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม  คือ ให้ประชาชนเลือกผู้แทนขึ้นท าการแทนตน
ทฤษฎีท่ีว่าด้วยความมีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  (Sovereignty belongs to the people) นั้น 
เห็นว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวง
โดยตรงหรืออาจมีการจัดการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อมคือให้ประชาชนเลือกผู้แทน
ฯ ขึ้นท าการแทนตน 
 แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวความคิดในทางทฤษฎีของนักปราชญ์ชาวสวิสคือ ฌ๊องจ๊าค  รุส
โซ (Jean Jaque Rousseau: ค.ศ.1721-1778) ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเขียนหนังสือ  “The Social Contract” หรือ
สัญญาประชาคมเมื่อ 200 ปีก่อน เพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในฝรั่งเศส โดยรุสโซได้
เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยว่า สังคมตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นก็คือมนุษย์เกิดมามี
อิสระและเท่าเทียมกัน สภาพธรรมชาติของมนุษย์จะมีสภาพคล้ายสัตว์ และมีความต้องการน้อยมาก
ในยุคนั้น เรื่องของกรรมสิทธ์ิก็ยังไม่มี จนภายหลัง เมื่อการมีกรรมสิทธ์ิของมนุษย์แต่ละคนเกิดขึ้น
รุสโซจึงเชื่อว่ากรรมสิทธ์ิก่อให้เกิดความชั่วร้าย เพราะเหตุกรรมสิทธ์ิได้ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค
ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ความจ าเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองป้องกันกรรมสิทธ์ิของตน ท าให้มนุษย์ใน 
ยุคโบราณ ด าเนินการจัดรูปแบบการปกครองของตนขึ้น  ซ่ึงรูปแบบการปกครองในยุคนี้  ก็เกิดขึ้น
โดยขาดหลักของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ท าให้มนุษย์จ าต้องจัดหารูปแบบการปกครองใหม่
เพราะเหตุว่าไม่สามารถจะกลับไปหารูปแบบตามธรรมชาติดังเดิมได้ จึงจ าเป็นต้องตั้งสังคมขึ้นใหม่
การที่มนุษย์ทุกคนยินยอมมารวมเป็นสังคม ก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึ้น ดังที่รุสโซได้กล่าวเอาไว้
ว่า “...เราแต่ละคนต่างมอบตัวของเราเอง และพลังอ านาจของตัวเรา ให้มาอยู่ภายใต้เจตจ านงทั่วไป
ร่วมกัน และเราก็ได้มาซ่ึงองค์คณะ ที่สมาชิกแต่ละคน เป็นส่วนที่แยกไม่ได้ของท้ังหมด ...” อ านาจ
อธิปไตยของสังคม ไม่อาจแยกได้ เป็นอ านาจที่เป็นของคนทั้งหมด ไม่ใช่ของคนบางส่วน เจตจ านง
ทั่วไปคือ เจตจ านงของประชาชนทั้งองค์คณะสัญญาประชาคม ซ่ึงก่อตั้งสังคมบนพื้นฐานของความ
ยินยอมของบุคคลให้อ านาจอธิปไตยขององค์คณะสังคมเข้ามาแทนที่  เสรีภาพตามธรรมชาติไม่
อาจจะมาก าหนดขอบเขตของอ านาจได้  หลักประกันที่แน่นอนที่สุดของสิทธิของบุคคลก็คือว่า  
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเอง เสรีภาพคือการเคารพเชื่อฟังกฎหมาย  เสรีภาพจะท าให้เป็นผล
ขึ้นมาได้ก็แต่โดยองค์อธิปัตย์ แทนที่จะถูกคุกคามโดยองค์อธิปัตย์  ซ่ึงองค์อธิปัตย์ในทรรศนะของ
รุสโซจึงได้แก่  เจตนารมณ์ร่วมกันของปวงชนทั้งมวล  ซ่ึงเป็นเจตนารมณ์ของสังคม  ไม่ใช่ของ
ปัจเจกชน แต่เป็นเจตนารมณ์ที่สูงสุด อันหมายถึงองค์คณะการเมืองท่ีทุกคนในประชาคมมีส่วนร่วม
ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง  และผู้อยู่ใต้ปกครองนั่นเอง  ดังนั้นทุกคนในสังคมมีส่วนในอ านาจ
อธิปไตยเท่า ๆ กัน (พงษ์เพ็ญ ศกุลตาภัย, ออนไลน์, 2551) 
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 เสรีภาพท่ีแท้จริงของรุสโซนั้นคือ เสรีภาพท่ีเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของประชาคมนั้นๆ  ซ่ึง
เรียกว่าเสรีภาพในฐานะพลเมือง  (Civil liberty) สัญญาประชาคมของรุสโซ่จึงเป็นสัญญาเชิง
ศีลธรรม (Le contrat moral) ซ่ึงเป็นสัญญาที่ก่อก าเนิดมาจากทุกๆ  คนในประชาคมนั้น  แต่ละคนมี
ข้อผูกพันอยู่ 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรกเป็นข้อผูกพันกับตนเอง และประการที่สอง  เป็นข้อ
ผูกพันกับรัฐ รุสโซมองว่า การที่เกิดข้อผูกพันกับรัฐนั้น  เป็นจุดก่อก าเนิด  หรือการสร้างรัฐให้เกิด
ขึ้นมา  เพราะทุกคนต่างเข้าท าสัญญาประชาคมกันนั้นไม่ใช่การที่ทุกคนมอบเสรีภาพของตนเอง
ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดย  เฉพาะแต่เป็นการมอบให้รัฐดังนั้นรัฐจึงเป็นการรวมตัวกันของทุกๆ  คนใน
ประชาคมนั้นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกคนก็คืออ านาจอธิปไตยเป็นของทุกๆ  คนและก่อให้เกิด
ระบอบการปกครองท่ีเรียกว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรง กล่าวคือ รุสโซให้
ความส าคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างมากเพราะเกิดจากการเข้าท าสัญญาประชาคมของประชาชน
ทุกคน กล่าวคือประชาชนเป็นผู้บัญญัติกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับทุกๆ คนในประชาคมแห่งนั้นผล
ที่ตามมาก็คือรุสโซมองว่าฝ่ายบริหารนั้น  เป็นอ านาจที่รองลงมา  และได้อ านาจมาจากนิติบัญญัติ
ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของรัฐบาลเท่านั้น  รัฐบาลจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจตนารมณ์ส่วนรวมอัน เป็นองค์อธิปัตย์ให้ท างานเท่านั้น 
 รุสโซมีความเห็นต่างจาก  ฮอบส์และล๊อค  ฮอบส์ถือว่าประชาชนโอนอ านาจอธิปไตย
ให้แก่ผู้ปกครอง ส่วนล๊อคนั้นจะเน้นเรื่องการแบ่งแยกอ านาจ ซ่ึงรุสโซเห็นด้วยกับล๊อคในประเด็น
ที่ว่ารัฐบาลเป็นตัวแทนชั่วคราวของประชาชนๆ  เป็นเจ้าของอ านาจแต่ไม่ถือว่าประชาชนโอน
อ านาจไปให้องค์กรรัฐบาล เป็นผู้ใช้โดยแบ่งแยกอ านาจ และมีการถ่วงดุลระหว่างอ านาจ 
 ผลของทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน คือ 
  1. ประชาชนจะมีสิทธ์ิที่จะเลือกผู้ปกครองของตนเอง  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงส่วน
แห่งอ านาจของตน อันมาสู่หลักการคือ “การเลือกตั้งอย่างท่ัวถึง” เพราะถือว่า การเลือกตั้งเป็นสิทธิ
ของทุกคน มิใช่เป็นหน้าที่ จึงไม่อาจมีการจ ากัดสิทธิได้ดังท่ีรุสโซกล่าวว่า “สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่
ไม่มีอะไรที่จะมาพรากจากประชาชนได้”  
  2. การมอบอ านาจของประชาชนให้ผู้แทนนั้น  คือเป็นการมอบอ านาจในลักษณะที่
ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง (Mandat imperatif) กล่าวคือ ผู้แทนเป็นตัวแทนของ
ประชาชนๆ สามารถควบคุมผู้แทนได้การที่ประชาชนมอบอ านาจให้ผู้แทนเป็นการมอบในลักษณะ
ที่ผู้แทนต้องอยู่ภายใต้อาณัติของประชาชนผู้แทนแต่ละคนไม่ถือว่าเป็นผู้แทนของราษฎรท้ังหมดแต่
อย่างใด 
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายและการเมืองเช่น  มีสิทธิเสนอร่างกฎหมายมี
สิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเรื่องส าคัญๆ เป็นต้น 
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 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ  หรือ Nation Sovereignty หมายความ
ว่า อ านาจอธิปไตยนั้นไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของชาติ เกิดจากการรวมตัวของประชาชนทุกคน
ซ่ึงถ้าแยกเป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีชาติได้เลย ตรงกันข้าม ถ้ารวมกันทุกคนแล้วย่อมเป็นชาติ อัน
เป็นทุกส่ิงทุกอย่าง หลังปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 พวกปฏิวัติฝรั่งเศสมิได้ยอมรับทฤษฎี
อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (มนตรี รูปสุวรรณ, 2553, หน้า 133) 
 จึงเกิดมีนักคิดคนส าคัญคือ ซีเอเยส์ (Sieyes) ค.ศ.1748-1836 ซ่ึงเป็นนักปรัชญาที่ต่อต้าน
ระบอบอภิสิทธิชนโดยเฉพาะขุนนางและกษัตริย์ หนังสือที่มีชื่อของเขาก็คือ “ความเรียงเกี่ยวกับอภิ
สิทธ์...” (Essai Sur les privileges) ในปี ค.ศ.1789 และ “อะไรคือสามัญชน ” (Qu’est-ce que letiers 
Etat) ด้วยการต่อต้านอภิสิทธิชนนี้เองท าให้เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาฐานันดรซ่ึงน าไปสู่การ
ปฏิวัติใหญ่ในปี ค.ศ.1789 และได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและสภาคงวงซีออง  (Convention) 
หลังปฏิวัติ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นกงสุล 1 ใน 3 คน ในจักรวรรดิที่ 1 ของ นโปเลียนอย่างไรก็ตาม 
ซีเอเยส์ได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากแนวความคิดของล๊อค (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2550, หน้า 57) 
 การเสนอทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ชาติ” แทนที่จะเป็นของ “ปวงชน” หรือเป็นของ
“ราษฎร” ด้วยเหตุผลที่ว่าชาตินั้น โดยสภาพความเป็นจริงจะอยู่เหนือราษฎร  ซ่ึงราษฎรจะมีชีวิตอยู่
ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ส่วนชาติเป็นนิติบุคคลที่อยู่คงทนกว่าราษฎรหรือประชาชน  แต่ละยุคสมัย
เป็นความต่อเนื่องของราษฎรในสังคมนั้นๆ โดยสรุปก็คือว่าชาติอยู่เหนือประชาชน  เพราะชาติเป็น
ผลสังเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ทางความเป็นปึกแผ่นของราษฎรทุกยุคทุกสมัย (มนตรี รูปสุวรรณ, 
2553, หน้า 133) 
 ซีเอเยส์ เห็นว่า รัฐบาลมีขึ้นก็เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความเสมอภาค
ปราศจากอภิสิทธ์ิเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานของสังคมท่ีดี สิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานที่เป็นสิทธิมนุษยชน ที่
รัฐต้องคุ้มครองความมีเสรีภาพ กรรมสิทธ์ิและความมั่นคง ซีเอเยส์มีความเชื่อเช่นเดียวกับมองเตส -
กิเออว่า  การคุ้มครองเสรีภาพท่ีดีนั้น  จะเกิดมีขึ้นได้  ก็ในระบอบท่ีอ านาจต้องถูกท าให้อ่อนตัวลง
และการแบ่งแยกการใช้อ านาจอธิปไตย ที่มองเตสกิเออเสนอเป็นส่ิงท่ีถูกต้อง  แต่ส่ิงท่ีซิเอเยส์เสนอ
ใหม่ในทฤษฎีกฎหมายมหาชนก็คือ การแบ่งแยกระหว่าง อ านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการ
เมือง  (Pouvoir constituant) และอ านาจขององค์กรที่ได้รับมากจากการก่อตั้ง  (Pouvoir constitue)
อ านาจแรก เป็นอ านาจที่เป็นของชาติ (Nation) ซ่ึงอาจมอบให้ผู้แทนไปสร้างรัฐธรรมนูญ เพื่อก่อตั้ง
องค์กรทางการเมืองขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการปกครองประเทศ ดังนั้นอ านาจนี้จึงสูงสุด  ไม่มีข้อจ ากัด
หรือข้อผูกมัดโดยข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใดๆที่มีอยู่ก่อนเลย  ซ่ึงต่างจากอ านาจที่สองท่ีถือว่าเป็น
อ านาจขององค์กรที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น เป็นอ านาจที่ถูกจ ากัดและก าหนดขอบเขตโดยรัฐธรรมนูญ
ซ่ึงตั้งองค์กรนั้นๆ ขึ้น ดังนั้นตามทัศนะของซิเอเยส์  กฎหมายจึงมีล าดับศักดิ์  (Hierarchie) ดังนี้คือ
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ล าดับสูงสุดได้ แก่ กฎหมายธรรมชาติ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไม่ได้ รองลงมาก็คือ รัฐธรรมนูญ ซ่ึงชาติเป็น
ผู้ร่างและแก้ไขโดยใช้อ านาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทางการเมือง  รองลงมาอีกก็คือกฎหมาย
ธรรมดาท่ีผู้แทนราษฎรของชาติตราขึ้นโดยอาศัยอ านาจที่ได้รับมอบมาจากรัฐธรรมนูญ  (บวรศักดิ์
อุวรรณโณ, 2550, หน้า 57-58) 
 ทฤษฎีของซิเอเยส์ จึงมีเนื้อหาท่ีดูโต้แย้งหลักการเรื่องอ านาจอธิปไตย เป็นของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยเห็นว่าเมื่ออ านาจอธิปไตยอยู่ที่ชาติแล้ว คณะบุคคลจะใช้อ านาจนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
มอบหมายจากชาติ องค์อธิปัตย์ คือ ชาติ ประชาชนแต่ละคนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอ านาจอธิปไตย
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้ามามีส่วนร่วม ก็แต่ในฐานะที่เป็นเพียงสมาชิกส่วนหนึ่ง
ของชาติเท่านั้นเอง 
 ในยุคสมัยของซิเอเยส์นั้นประเทศฝรั่งเศสแต่ดั้งเดิมได้มีการปกครองประเทศด้วยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์แต่ภายหลังจากเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นใน  ปี ค.ศ.1789 ก็ได้มีการล้มเลิก
ระบอบการปกครองดังกล่าว ซ่ึงต่อมา ได้มีการประกาศปฏิญญา ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของ
พลเมืองเมื่อวันที่  26 สิงหาคม  ค.ศ.1789 (Declaration des droits de I homme et du citoye du 26 
aout 1789) ซ่ึงเป็นเอกสารที่วางหลักของปรัชญาการเมืองการปกครองไว้หลายประการโดย
หลักการเรื่องอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ  หรือของรัฐนั้น  ได้มีที่มาส่วนหนึ่งจากมาตรา  3 ของ
ปฏิญญาสากลดังกล่าว ซ่ึงก าหนดว่า “...หลักเรื่องอ านาจอธิปไตยทั้งหมดด ารงอยู่กับชาติ  ห้ามมิให้
กลุ่มบุคคลหรือองค์กร หรือบุคคลใด ใช้อ านาจซ่ึงไม่ได้รับมอบอย่างชัดแจ้งจากชาติ...” 
 หลักการดังกล่าวนี้ได้ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจะจ ากัดสิทธิของประชาชน
ในการออกเสียงเลือกตั้ง ภายหลังจากการล้มล้างอ านาจของกษัตริย์แล้วเนื่องจากเกรงว่ากลุ่มของตน
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีร่ ารวยอาจเสียอ านาจไป เพราะอ านาจอธิปไตยจะตกไปเป็นของประชาชนซ่ึงเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ จึงได้ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติเพราะว่าเม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของ
ชาติหรือของรัฐแล้ว รัฐก็ย่อมมีอ านาจออกกฎหมาย มาตัดหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนชั้นกรรมกร
หรือผู้ยากจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างไรก็ได้ 
 แต่ทว่าในปัจจุบันนี้ ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นประเทศที่มีการวิวัฒนาการในเรื่องการเมือง
และการปกครอง และมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็ได้ปฏิเสธหลักเรื่องอ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ ตามทฤษฎีของซิเอเยส์ดังกล่าวแล้ว โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของฝรั่งเศสได้
บัญญัติหลักเรื่องอ านาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนไว้ใน มาตรา  3 ว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน ซ่ึงใช้อ านาจดังกล่าวโดยผู้แทนหรือโดยการลงประชามติ”  
 แนวความคิดของซิเอเยส์นี้โดยมีความเชื่อว่าชาติมีอยู่ก่อนส่ิงอ่ืนใดและเป็นที่มาของทุก
ส่ิง เจตนารมณ์ของชาติจึงเป็นเจตนารมณ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เจตนารมณ์ของชาติจะแสดงออกได้ก็
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แต่โดยชาติโดยผ่านผู้แทนของชาติและผู้แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้นเม่ือได้รับเลือกแล้ว
ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรของประชาชนที่เลือก แต่เป็นผู้แทนราษฎรของชาติ  สภาพความเป็นผู้แทนของ
ชาติจึงเป็นอิสระไม่ผูกมัดหรืออยู่ใต้อาณัติของประชาชนแต่ประการใดทุกการกระท าของผู้แทนจึง
เป็นการกระท าแทนชาติท้ังส้ิน 
 การถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ ท าให้เกิดผลดังนี้ คือ 
 1. การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่  ซ่ึงประชาชนต้องปฏิบัติตามและไม่ใช่สิทธิที่ว่าจะ
เลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ กล่าวคือชาติเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ปวงชนหรือราษฎร  อ านาจ
เลือกตั้งเป็นส่ิงท่ีชาติมอบให้ประชาชน ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่เลือกตั้งผู้แทนของชาติ ดังนั้นการ
เลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่เป็นการไปใช้สิทธิ  ชาติจึงมีสิทธิที่จะมอบ
อ านาจการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนที่เห็นว่าเหมาะสมได้การเลือกตั้งจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบทั่วถึง
(Universal suffrage) มีการจ ากัดสิทธิการเลือกตั้งได้ 
 2. ผู้แทนแต่ละคนไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นเพียงแต่ว่าในแต่ละเขตเลือก  ตั้งได้
เลือกตนเข้ามาเท่านั้น  ผู้แทนทั้งหมดที่ได้รับเลือกจึงถือเป็นผู้แทนของชาติและไม่ตกอยู่ภายใต้
อาณัติของประชาชนที่เลือกตั้งมา (Mandat representatif) หมายถึงว่า ผู้แทนแม้จะมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนแต่ก็ใช่ว่าผู้แทนเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของประชาชน การกระท าต่างๆ เช่นการออก
กฎหมาย ก็ถือว่าเป็นของชาติ ผู้แทนจะไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของประชาชน หรือพรรคการเมืองใด 
 3. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางกฎหมายกับการเมืองไม่มีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมายหรือ
สิทธิในการออกเสียงประชามติในเรื่องส าคัญๆ เป็นต้น 

ปรัชญาว่าด้วยรัฐ 

 ปรัชญาว่าด้วยรัฐ มีมาตั้งแต่สมัยกรีก ในสมัยนั้นปรัชญาเมธีต่างๆ ให้ความสนใจกับการ
จัดรูปแบบสถาบันการเมืองการปกครองเป็นอันมาก นครรัฐต่างๆ  ในเวลานั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นครรัฐเอเธนส์ รูปแบบ การปกครอง เมื่อครั้งกระนั้น มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อรูปแบบการปกครองของ
รัฐต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ทั้ง Socrates (469-399 BCE) Plato (427-347 BCE) และ Aristotle (384-322 
BCE) ล้วนเป็นนักปรัชญาการเมืองคนส าคัญในสมัยกรีกในระยะก่อนคริสตกาล ดังค ากล่าวว่า 
“โสกราตีส  เป็นศาสดาของผู้สอน เพลโต เป็นศาสดาของผู้คิดและอริสโตเติลเป็นศาสดาของ
ผู้เรียน ” โดยที่ท้ังหมด  มองว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม รัฐจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของมนุษย์ แต่ในบรรดาบุคคลทั้งสามนี้ อริสโตเติลเป็นปรัชญาเมธีที่ได้กล่าวถึงรัฐไว้อย่าง
เป็นระเบียบท่ีสุด ขณะที่โสกราตีสนั้น เน้นหนักไปในทางคุณธรรมและศีลธรรมจรรยาเขาจึงเป็นผู้
ที่สนับสนุนรูปการปกครองแบบอภิชนาธิไตย  ส่วนเพลโตเอง นอกจากจะไม่ได้กล่าวถึงลักษณะ
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ของรัฐไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วยังมีผู้วิจารณ์ว่าเพลโตมีความคิดเกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยรัฐค่อนข้าง
สับสน คือ  มักจะหนักไปในทางการจัดรูปแบบของรัฐในอุดมคติ ซ่ึงควรปกครองโดยรูปแบบ
ราชาธิปไตยมากกว่าอย่างอ่ืน 
 อริสโตเติลได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์ เพราะได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของ
รัฐ ก าเนิดรัฐ รูปของรัฐ  และความส้ินสุดของรัฐไว้อย่างละเอียดลออ จนอาจกล่าวได้ว่า  เป็นนัก
ปรัชญาคนแรกที่ได้พูดถึงรัฐเอาไว้อย่างชัดเจน ดังที่เรียกกันในเวลานั้นว่า Polis อันหมายถึงระเบียบ
องค์การชั้นสูงสุดของประชาคม อริสโตเติล ถือว่ารัฐเป็นประชาคมหรือที่รวมของบุคคลทั้งหลาย 
ระเบียบส าคัญของประชาชนก็คือการปกครองของรัฐบาล ซ่ึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ดังที่เรียกกัน
ในเวลานี้ว่ารัฐธรรมนูญ 

รัฐวิวัฒนาการ (State evolution) 

 ส าหรับความคิดเรื่องก าเนิดของรัฐ เริ่มด้วย ทฤษฎีเทวสิทธ์ิ  (Theory of the divine right 
ซ่ึงเชื่อว่ารัฐมีก าเนิดจากพระเจ้า กล่าวคือ  พระเจ้าเป็นผู้ประทานดินแดนสร้างมนุษย์ให้อ านาจตั้ง
รัฐบาล มอบอ านาจอธิปไตยให้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า พระเจ้า คือ  ผู้ท่ีก าหนดกฎเกณฑ์การปกครอง
ทั้งหมดให้ทฤษฎีนี้ก่อให้เกิดผลส าคัญหลายประการ คือ  
  1) รัฐเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ้า 
  2) มนุษย์มิได้เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างรัฐ แต่เป็นเพียงองค์ประกอบของรัฐ 
  3) ผู้ปกครองรัฐได้อ านาจปกครองมาจากพระเจ้า  ผู้ใดฝ่าฝืนอ านาจรัฐ ผู้นั้นฝ่าฝืน
โองการพระเจ้า 
  4) ประชาชนในรัฐจะต้องเชื่อฟังอ านาจรัฐโดยเคร่งครัด 
 ทฤษฎีนี้คลายความนิยมในเวลาต่อมา และเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นที่เรียกว่า  “ทฤษฎีสัญญา
ประชาคม ” (Theory of the Social Contract) ซ่ึงคัดค้านทฤษฎีเทวสิทธ์ิในข้อส าคัญหลายประการ 
ทั้งนี้ ทฤษฎีใหม่นี้เป็นผลมาจากความคิดของ Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-
1704), Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ทฤษฎีใหม่นี้มีสาระส าคัญว่า  
  1) รัฐเกิดจากมนุษย์ หรือมนุษย์เป็นผู้สร้างรัฐต่างหาก 
  2) ในการสร้างรัฐ  มนุษย์มารวมเข้าด้วยกันโดยมีเจตนาแน่นอน เสมือนท าสัญญา
ร่วมกันว่าจะผูกพัน เผชิญทุกข์เผชิญสุขร่วมกัน 
  3) การที่มนุษย์มาผูกพันร่วมกันเช่นนี้  ถือว่าเป็นการท าสัญญาประชาคมขึ้น รัฐและ
รัฐบาล จึงเกิดจากสัญญาของมนุษย์  ถ้ารัฐบาลปกครองไม่เป็นธรรม ก็ถือว่าผิดสัญญาประชาคม
รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะคู่สัญญา 
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  4) รัฐบาลจะต้องกระท าตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซ่ึง รุสโซ เรียกว่า General 
Will โดยเฉพาะในข้อที่ว่า เจตนารมณ์ของประชาชนย่อมอยู่เหนือส่ิงอ่ืนใด รัฐบาลจะละเมิดมิได้ 
 ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าด้วยก าเนิดของรัฐ คือ ทฤษฎีพลก าลัง (Theory of force) ซ่ึงเชื่อว่า
รัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการใช้ก าลังบังคับ  ทฤษฎีนี้เองท่ีน าไปสู่ความเชื่อในเรื่อง ชาตินิยม 
และความคิดที่ว่า รัฐคืออ านาจ ซ่ึงอยู่เหนือศีลธรรมทั้งปวง 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในบรรดาทฤษฎีท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับการก าเนิดของรัฐ ทฤษฎีซ่ึงส าคัญ
ที่สุด และนับว่านิยมอ้างอิงกันมาก ก็คือ ทฤษฎีวิวัฒนาการ ( Theory of evolution) ของอริสโตเติล 
ทฤษฎีนี้มีลักษณะเป็นจริงมากกว่าทฤษฎีก่อนๆ โดยที่มีสาระส าคัญว่า  รัฐเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการ
ในทางการเมืองของมนุษย์ เมื่อเริ่มต้นมนุษย์รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ มีความผูกพันทางสายโลหิต มี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ดังท่ีเราเรียกกลุ่มเล็กๆ นี้ว่า เป็นวงศาคณาญาติกัน  ต่อมาก็คล่ีคลาย
ขยายตัวรวมเอากลุ่มชนซ่ึงอยู่ในสถานที่เดียวกัน  หรือใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน มีหัวหน้าร่วมกัน  มี
ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อถืออันเดียวกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกัน  สังคมประเภทนี้คง
เรียกว่าเป็นสังคมร่วมเผ่าพันธ์ุ  ซ่ึงย่อมกว้างขวางกว่าสังคมประเภทวงศาคณาญาติ  ต่อมาสังคม
เผ่าพันธ์ุขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นนครใหญ่ เช่น นครรัฐ กรีก ในสมัยโบราณ  และในที่สุดหลายรัฐ
หรือนครรัฐก็รวมเข้าด้วยกันเป็นจักรวรรดิ มีการปกครองท่ีส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค จวบจนถึง 
รัฐ ชาติ ประเทศ ในปัจจุบัน 
 ทฤษฎีวิวัฒนาการนี้ได้รับอิทธิพลมาจากความคิดของอริสโตเติล  ซ่ึงเมื่อถือว่าการตั้งรัฐ
เป็นเรื่องของการเมือง การที่มนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการของรัฐ จึงเท่ากับว่ามนุษย์ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในวิวัฒนาการทางการเมืองด้วยอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ ทฤษฎีนี้จึงถือว่ามนุษย์เป็น
สัตว์การเมืองและเป็นสัตว์สังคม นักรัฐศาสตร์ถือว่า ทฤษฎีนี้มีลักษณะสมจริง เพราะในการอธิบาย
ถึงก าเนิดของรัฐ ได้ใช้ความรู้ในทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องอธิบาย  (วิชาญ ฤทธิ -
ธรรม, ออนไลน์, 2553) 
 
 
 

หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

 ความหมายของหลักนิติรัฐโดยรวมหมายถึง หลักการปกครองโดยกฎหมาย มิใช่ปกครอง
ตามอ าเภอใจ และเป็นระบบท่ีสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไข
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เยียวยาการใช้อ านาจรัฐตามอ าเภอใจของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 
 หลักนิติรัฐมีสาระส าคัญ 2ประการคือ  
  1. การใช้อ านาจรัฐทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย 
  2. มุ่งที่การใช้อ านาจรัฐทุกประเภท 
 หลักนิติธรรม 
 หลักนิติธรรม ( Rule of law) เป็นหลักกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน นอกจากจะ
หมายถึง “การปกครองท่ีทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ” แล้ว ยังมีความหมายถึง “การแสวงหา
ความยุติธรรมซ่ึงเป็นเหตุเป็นผลกันตามธรรมชาติ หรือเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติ อันเป็นส่ิง
ที่มีความส าคัญและมีความศักดิ์สิทธ์ิอยู่เหนือกว่าตัวอักษรของตัวบทกฎหมายนั้นเอง” อีกด้วย 
 หลักนิติธรรมมุ่งเน้นที่ 
  1. การตีความเพื่อใช้กฎหมาย ต้องเป็นธรรม 
  2. มุ่งเน้นที่ความยุติธรรมที่อยู่เหนือกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
 หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐนั้นอยู่ด้วยกัน หลักนิติรัฐก็อยู่ในหลักนิติธรรมนั่นเองแต่
แยกกันตรงที่หลักนิติรัฐมุ่งที่ฝ่ายใช้อ านาจรัฐ 
 “หลักนิติธรรม” เป็นค าท่ีแปลมาจากค าภาษาอังกฤษคือค าว่า  Rule of Law ความหมายที่
แท้จริงของ Rule of law ซ่ึงเป็นหลักกฎหมายของอังกฤษนั้น อาจจะสรุปความได้ว่า หมายถึง “การ
ปกครองโดยกฎหมาย กฎหมายเป็นใหญ่  ไม่ใช่อ าเภอใจของผู้มีอ านาจปกครองเป็นใหญ่ ฝ่าย
บริหาร (ของอังกฤษ) ซ่ึงได้แก ่กษัตริย์และคณะรัฐมนตรีไม่มีอ านาจ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก
รัฐสภา ซ่ึงก็หมายถึง หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ฝ่ายบริหารก็ไม่อาจกระท าการอย่างใด ๆ ได้เลย” 
 ซ่ึงเท่ากับหมายความว่าการปกครองต้องมิใช่การปกครองตามอ าเภอใจในประเทศไทย 
ในระยะแรกๆ นักกฎหมายได้รับการศึกษามาจากอังกฤษ จึงได้แปลค าว่า Rule of law นี้ว่า หลักนิติ
ธรรม ซ่ึงนอกจากจะให้หมายถึงการปกครองโดยกฎหมายแล้วยังหมายถึงการแสวงหาความ
ยุติธรรมโดยอาศัยตัวบทกฎหมายด้วย 
 ความจริงการแสวงหาความยุติธรรมที่อยู่เหนือถ้อยค าตามตัวอักษรของตัวบทกฎหมาย 
น่าจะเป็นหลักมโนธรรมในที่นี้มิใช่หมายถึง อ าเภอใจแต่เป็น มโน  หรือจิตใจที่เที่ยงธรรมอยู่เหนือ
อคติทั้งหลายท้ังปวง และประกอบด้วยเหตุผล และศีลธรรมจรรยา หรือเป็นความรู้สึกที่ตระหนักได้
ถึงความเป็นธรรมที่พึงเป็น  หรือเป็นสามัญส านึกของมนุษย์ในการรับรู้ได้ถึงความยุติธรรม
 ความยุติธรรมเป็น  “คุณค่า” (Value) อันจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงอยู่ของ
สังคมมนุษย์ เพราะความเป็นมนุษย์นั้น  มีจิตอย่างหนึ่งที่รับรู้ได้ถึงส่ิงท่ีเป็น  “ความยุติธรรม ” 
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(Justice) ความยุติธรรมจึงเป็น “คุณธรรม” (Morality) ที่หล่อเล้ียงความสามัคคีและค้ าจุนความสงบ
สุขร่มเย็นของสังคม เป็นความจริงที่มนุษย์นั้นมีพฤติกรรมที่ซับซ้อน ดังนั้น การรวมอยู่ด้วยกันเป็น
สังคมจึงต้องมีกฎเกณฑ์เป็นแบบแผนก าหนดและจ ากัดขอบเขตการแสดงออกของพฤติกรรม
ดังกล่าว  กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความประพฤตินี้ในระดับสังคมได้แก่ “จารีตประเพณี ” และ 
“ความเชื่อ” ที่ยึดถือปฏิบัติต่อๆกันมา แต่ในความสัมพันธ์ระดับ “รัฐกับพลเมือง” แบบแผนดังกล่าว
นี้ ก็คือ “กฎหมาย” 
 ในสังคมรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยมปัจจุบัน  ถือว่า รัฐมี “รัฐพันธกิจ ” ที่ต้องด าเนินการ 3 
ประการด้วยกัน คือ การรักษาความสงบเรียบร้อย, การจัดท าบริการสาธารณะและการอ านวยความ
ยุติธรรม 
 รัฐพันธกิจทั้ง 3 ประการนี้เป็นที่ยอมรับว่า ด าเนินการโดย  “อ านาจรัฐ ” (Puissance 
publique) ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเป็นเอกสิทธ์ิเหนือพลเมือง  และรัฐสามารถใช้อ านาจฝ่ายเดียว
บังคับได้เหนือพลเมือง แต่ก็มิใช่ว่า “รัฐ” จะด าเนินการใช้อ านาจบังคับฝ่ายเดียวต่อพลเมืองตาม
อ าเภอใจอย่างไรก็ได้ เพราะรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้นเป็น “นิติรัฐ” ( Legal State ) ซ่ึงหมายถึง  การ
เป็นรัฐที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมาย  และองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐจะมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องใด เพียงใด
ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 กฎหมายในนิติรัฐดังกล่าวนี้ มิใช่ว่า  เมื่อเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยรัฐาธิปัตย์แล้วจะ
กลายเป็นค าส่ังท่ีบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติ หากใครไม่ปฏิบัติตามต้องรับโทษ 
 ค าสอนที่กล่าวว่า กฎหมายเป็นค าส่ังของรัฐาธิปัตย์แบบนี้ ล้าสมัยไปนานมามากแล้ว เป็น
ที่ทราบกันทั่วไปว่า ค าสอนดังกล่าวเป็นค าสอนในยุคสมัยท่ีนักกฎหมายพยายามจะอธิบายถึงอ านาจ
ของ “รัฐชาติสมัยใหม่ ” (Modern nation-state) ที่รัฐจ าเป็นต้องแสดงอ านาจรัฐออกมาผ่านทาง
กฎหมาย  
 แต่สังคมและรัฐ ก็เหมือนกับส่ิงมีชีวิต คือ สังคมและรัฐมีวิวัฒนาการของตนเอง  เมื่อ
กาลเวลาแห่งยุคสมัยเปล่ียนไป ความคิดเรื่อง “สิทธิเสรีภาพของประชาชน ” ก็ส าคัญมากขึ้น  สังคม
จึงเรียกร้องให้กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับประชาชนโดยอ านาจรัฐนั้น  ต้องให้ความส าคัญกับ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนด้วย และองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐก็ 
จะต้องใช้อ านาจของตนให้พอสมควรแก่เหตุเพ่ือให้กิจการของรัฐสามารถด าเนินต่อไปได้  และใน
ขณะเดียวกันสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลก็ได้รับการคุ้มครองจากอ านาจรัฐซ่ึงมีเอกสิทธ์ิ
เหนือพลเมืองนั้นด้วย ในเวลาเดียวกัน 
 ในปัจจุบัน กฎหมายที่จะใช้บังคับแก่ประชาชนนั้น ยอมรับกันว่าจะต้องมี  “ลักษณะของ
กฎหมายที่ดี (Good law) 5 ประการ คือ 
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  1. กฎหมายที่ดีต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไป ซ่ึงหมายความว่า กฎหมายนั้นต้องมีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไป  มิใช่ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง  หรือบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะเท่านั้น 
  2. กฎหมายที่ดีต้องมีความแน่นอนชัดเจน  หมายความว่า  กฎหมายที่ให้อ านาจฝ่าย
ปกครองจ ากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนั้น จะต้องบัญญัติก าหนดไว้อย่างแจ้งชัดว่า  ให้อ านาจฝ่าย
ปกครองออกค าส่ังบังคับให้บุคคลประเภทใดกระท าหรือห้ามกระท าอะไร  ในกรณีใดและเพื่อ
ประโยชน์อะไร 
  3. กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลใช้บังคับย้อนหลัง  หมายความว่า  จะต้องมีการประกาศ
โฆษณากฎหมายนั้นให้พลเมืองทราบล่วงหน้าก่อนที่จะน ากฎหมายนั้นไปใช้บังคับกับพลเมือง และ
ที่ส าคัญจะใช้กฎหมายนั้นบังคับกับการกระท าหรือกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและได้ส้ินสุดลงแล้ว  
ก่อนวันที่ได้มีการประกาศโฆษณากฎหมายนั้นในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้ 
  4. กฎหมายต้องไม่ขัดแย้งกับหลักแห่งความได้สัดส่วน (Principle of proportionality ) 
ในรัฐประชาธิปไตยเสรีนิยม “หลักแห่งความได้สัดส่วน ” เป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง  เป็นหลักรัฐธรรมนูญทั่วไป ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีการ
บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ก็มีค่าบังคับเท่ากับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญทุกประการ  
   กล่าวหลักการนี้โดยสรุปก็คือ ประการแรก รัฐและองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐจะใช้อ านาจของตนเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น และต้องใช้มาตรการเท่าที่จ าเป็น  อีกทั้งยังจะต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับว่าคุ้มค่ากับผลกระทบท่ีเกิดแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
ฐานะปัจเจกบุคคลแต่ละคนหรือไม่ 
  องค์กรต่างๆของรัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายตุลาการจึงต้องเคารพและ
ปฏิบัติตามหลักการนี้ และจะกระท าการใดๆขัดแย้งกับหลักแห่งความได้สัดส่วนนี้มิได้ 
  5. กฎหมายที่ดีต้องไม่กระทบต่อเนื้อหาอันเป็นสาระส าคัญของสิทธิและ
เสรีภาพ หมายความว่า แม้ฝ่ายนิติบัญญัติจะมีอ านาจตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมือง  
หรือให้อ านาจฝ่ายปกครองจ ากัดสิทธิเสรีภาพของพลเมืองแต่ละคน  เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อ่ืนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก็ตาม  แต่ก็หาได้มีอ านาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิและ
เสรีภาพของพลเมืองไม่  
 กฎหมายที่มีบทบัญญัติเป็นการเพิกถอนสิทธิหรือเสรีภาพใดๆของพลเมือง  รวมท้ัง
กฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดให้พลเมืองต้องปฏิบัติก่อนที่จะใช้สิทธิเสรีภาพนั้นได้  และ
เป็นการก าหนดเงื่อนไขถึงขนาดที่แทบจะไม่มีพลเมืองคนใดสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขนั้น
กฎหมายเช่นนั้นย่อมเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ (ภูริชญา วัฒนรุ่ง, ออนไลน์, 2553) 
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ทฤษฎี “สัญญาประชาคม”  

 ลักษณะที่อธิบายได้ คือ แต่เดิมมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสภาวะธรรมชาติไม่มีกฎระเบียบทาง
สังคมและการเมืองแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มเป็นสังคมมนุษย์
ได้มีสัญญาว่าจะเคารพซ่ึงกันและกันและอยู่ร่วมกันโดยสันติ  นอกจากนี้ยังมีสมมุติฐานว่าได้มี
ข้อตกลงว่าจะเคารพเชื่อฟังผู้ปกครองท่ีทุกคนยินยอมพร้อมใจกันยอมรับเป็นผู้น า ทฤษฎีสัญญา
ประชาคมท่ีมีลักษณะส าคัญที่ถือว่าประชาชนคือ ท่ีมาของอ านาจทางการเมือง และเห็นว่ารัฐคือส่ิง
ที่สมมุติทางกฎหมายที่ประกอบขึ้นด้วยเจตจ านงและความยินยอมร่วมกันของบุคคลแต่ละคนใน
สังคม การก่อก าเนิดอ านาจรัฐจึงมีลักษณะคล้ายกับการตกลงท าสัญญากันระหว่างบุคคลตาม
กฎหมายแพ่ง ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ เพราะ
สมมุติฐานของทฤษฎีจะเป็นเครื่องก าหนดว่าหลักกฎหมายธรรมชาติจะมีความส าคัญและอ านาจ
บังคับเพียงใดในการปกครองบ้านเมืองในที่นี้จึงขอกล่าวถึงนักปราชญ์คนส าคัญว่ามีแนวคิดอย่างไร
พอสังเขป (สมชาย กษิติประดิษฐ์, 2547, หน้า 16) 
 โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) นักปราชญ์ชาวอังกฤษยอมรับว่ากฎหมายธรรมชาติเป็น
หลักการของกฎหมายที่สูงส่ง แต่เห็นว่าหลักกฎหมายธรรมชาติไม่มีสภาพบังคับ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
กฎหมายที่แท้จริงและยังเห็นว่ารัฐาธิปัตย์ได้รับมอบอ านาจสิทธิขาดในการปกครองมาจาก
ประชาชน เพราะประชาชนมุ่งหวังให้รัฐาธิปัตย์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองภยันตรายให้โธมัส ฮอบส์ ถือ
ว่ามนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติในการปกป้องรักษาตนเองซ่ึงต่างจากที่เป็นหลักการของกฎหมาย
ธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิม แนวความคิดในทฤษฎีสัญญาประชาคมนั้นเขาเห็นว่าภายใต้สภาวะธรรมชาติ
มนุษย์ มีพ้ืนฐานทางธรรมชาติท่ีเห็นแก่ตัวในสภาวะที่ไม่มีสังคมต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
โดยไม่ค านึงถึงผู้อ่ืน มนุษย์มีความหวาดระแวงและมีความอยากมีอ านาจจึงต่อสู้แก่งแย่งฆ่าฟันกัน
และกัน เม่ือมีความวุ่นวายไม่ปลอดภัย มนุษย์จึงต้องการหลีกหนีสภาวะตามธรรมชาตินี้โดยมาอยู่
ร่วมกัน และมีข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันโดยสันติ นั่นคือ “สัญญาประชาคม” แต่เม่ือมาอยู่ร่วมกันก็
ยังไม่มีหลักประกันเพียงพอว่าจะอยู่กันอย่างสันติสุข จึงจ าเป็นต้องมอบสิทธิตามธรรมชาติของตน
ให้แก่บุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล เพื่อท าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ทุกคน สัญญา
ประชาคมดังกล่าวจึงประกอบด้วยสองสัญญาคือ สัญญาที่มนุษย์หลีกหนีสภาวะตามธรรมชาติมาอยู่
ร่วมกันเป็น “รัฐ”และสัญญาที่มนุษย์ที่มาอยู่ร่วมกันนี้ท าไว้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้มีอ านาจ
ปกครองเป็น “องค์อธิปัตย์ ” มีอ านาจออกข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามท่ีเรียกว่า 
“กฎหมาย” สัญญาประชาคมของโธมัส ฮอบส์ จึงก่อให้เกิดอ านาจแก่องค์อธิปัตย์อย่างไม่มีขอบเขต
จ ากัด (สมชาย กษิติประดิษฐ์, 2547, หน้า 18-19) 
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 จอห์น ล็อค ( John Locks ) เชื่อมนุษย์สละละทิ้ง “สภาวะตามธรรมชาติ” ด้วยเหตุผลสอง
ประการ คือ “สภาวะตามธรรมชาติ” ขาดองค์กรที่กระท าหน้าที่ลงโทษผู้ละเมิดสิทธิตามธรรมชาติ
ของผู้อ่ืนและขาดองค์กรที่กระท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันมิให้สิทธิในร่างกายและทรัพย์สินถูกล่วง
ละเมิด ดังนั้นเมื่อมนุษย์ร่วมกันท า “สัญญาประชาคม” ก็เพื่อมีหลักประกันในความมั่นคงแห่งสิทธิ
ตามธรรมชาตินั่นเอง แต่สังคมท่ีมีระเบียบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นยอม
สละอ านาจที่จะบังคับใช้กฎธรรมชาติด้วยตนเองให้กับสังคม และยอมรับที่จะอยู่ใต้อ านาจ ๆ หนึ่ง 
ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปราบปรามผู้ล่วงละเมิดสิทธิตามธรรมชาติ อ านาจที่ยอมรับให้มีอ านาจบังคับ
บัญชาตนก็คือ “องค์อธิปัตย์ ” นั่นเอง จอห์น ล็อคเห็นว่า “องค์อธิปัตย์ ” ไม่ได้มีอ านาจที่ไม่มี
ขอบเขตจ ากัด ทั้งนี้เพราะในประการแรก อ านาจขององค์อธิปัตย์เกิดจาก “สัญญา” ย่อมเป็นธรรมดา
ที่อ านาจดังกล่าวจะมีเพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของประชาคมท่ีมนุษย์ก่อตั้งขึ้นมาบรรลุ
เป้าหมาย และในประการต่อมา การที่มนุษย์สละละทิ้ง “สภาวะตามธรรมชาติ” มาก่อตั้งสังคมขึ้นก็
ด้วยหวังท่ีจะมีหลักประกันในความปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สินของตนเท่านั้น ดังนั้นแม้ว่า
ประชาคมจะมีอ านาจจ ากัดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกประชาคมให้ลดน้อยลงได้แต่ย่อมไม่อาจท าลาย
ล้างสิทธิเสรีภาพท้ังปวงของสมาชิกซ่ึงเคยมีอยู่ใน  “สภาวะตามธรรมชาติ ” ได้ (สมชาย กษิติ -
ประดิษฐ์, 2547,หน้า 19-20) 
 จัง จาคส์ รุสโซ่ ( Jean Jacques Rousseau) ได้เขียนหนังสือชื่อ “สัญญาประชาคม ” 
(Contrat Social) ที่มีชื่อเสียงขึ้น รุสโ ซ ได้ค้นคว้าหาเหตุผลมาอธิบายความชอบธรรมของอ านาจ
อธิปไตยที่เป็นของประชาชน ซ่ึงเขาถือ ว่าเกิดจากเจตจ านงร่วมกันของประชาชน แต่ขณะเดียวกัน
เขาก็เน้นความส าคัญของเสรีภาพส่วนบุคคลและความเสมอภาคของบุคคลทุกคนในสังคม เขาเห็น
ว่าในสภาวะตามธรรมชาติ มนุษย์มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนและด ารงชีวิตร่วมกันด้วย
ความสามัคคีปรองดอง มีความพอใจในชีวิตตามธรรมชาติ และรักความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ รุสโ ซ
อธิบายว่าความเป็นเอกภาพของสังคม อันเกิดจากความสามัคคีปรองดองกันมีความส าคัญสูงสุด
เท่ากับเสรีภาพส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์เขาเห็นว่าเสรีภาพและความ
เสมอภาคเป็นแก่นแท้ของความสุขของมนุษย์ แต่เม่ือมีความจ าเป็นจะต้องมารวมตัวกัน จึงจ าต้อง
คิดค้นหารูปแบบการรวมตัวกันเป็นสังคมท่ีสามารถให้หลักประกันอย่างเพียงพอแก่เสรีภาพและ
ความเสมอภาค ซ่ึงเป็นสิทธิตามธรรมชาติ ดังนั้นการมีสัญญาประชาคมระหว่างกัน มนุษย์จึงจ าต้อง
มีรัฐในฐานะเป็นหลักประกันสิทธิในความเสมอภาคและความมีเสรีภาพ ความชอบธรรมของการมี
รัฐจึงอยู่ที่ความสามารถที่จะให้หลักประกันแก่สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
เท่านั้น รัฐจึงต้องรับรองและคุ้มครองท านุบ ารุงสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน เสรีภาพและ
ความเสมอภาคจึงไม่ใช่เป็นเพียงสิทธิตามธรรมชาติเท่านั้น แต่เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ประชาชน
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ทุกคนสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างต่อรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันรัฐและกฎหมายจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
เจตจ านงร่วมกันของประชาชนซ่ึงเป็นผู้ก่อก าเนิดรัฐขึ้นมา (สมชาย กษิติประดิษฐ์,  2547, หน้า 20-
21) 

สัญญาประชาคม (Social contract) 

 รุสโซ ได้เปรียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติกับมนุษย์ในภาวะ
พลเมืองแห่งรัฐสังคม (A civil society) วลีที่มีชื่อเสียงของเขาคือ (298) “มนุษย์เกิดมาเสรี และทุก ๆ 
แห่งเขาถูกโซ่ตรวนตรึงไว้ ” “Man is born free; everywhere he is in chains” ในสภาวะธรรมชาติ 
มนุษย์มีความสุขมาก มิใช่เพราะเขาเป็นเทพยดาแต่เป็นเพราะเขาได้มีชีวิตอยู่ด้วยตนเองท้ังหมด 
และเป็นอิสระอย่างท่ีสุด 
 รุสโซ ไม่เชื่อเรื่อง บาปก าเนิด  (Original Sin) ตรงกันข้าม เขาช่ือว่า บาปชั่วเกิดขึ้นเม่ือ
มนุษย์ได้พัฒนาชีวิตสังคม (A society) ชีวิตมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติได้รับแรงบันดาลใจจากความ
ดื่มด่ ากับธรรมชาติ (A natural sentiment-amour de soi) ที่น้อมน าให้สัตว์ทั้งหลายได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากมนุษย์ และกระท าไปด้วยเหตุผลและความเมตตาสงสาร ก่อให้เกิดมนุษยธรรม  
(Humanity) และคุณธรรม (Virtue) ในทางกลับกัน เม่ือมนุษย์ได้พัฒนาสัญญาประชาคม มนุษย์ก็ได้
ผลิตความชั่วร้ายขึ้นมา  และจากนั้นไปก็ได้รับแรงบันดาลใจ จากความรู้สึกประทับใจเทียม
จอมปลอม (An artificial sentiment-amour propre) ที่เกิดขึ้นมาจากสังคมท่ีครอบง าบุคคลให้ต้องท า
ตาม ท าให้มนุษย์สูญส้ินเสรีภาพ รุสโซ จึงเสนอถนนสายเสรีภาพเป็นค าตอบสุดท้าย 
 แนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมแม้ว่าจะ “เป็นความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่” (A living reality) 
ที่เราพบตัวเองในทุกหนทุกแห่งว่าจะต้องมีรัฐบาลตามกฎหมาย (A legitimate government) แต่ 
“สัญญาที่มีชีวิต ” ตัวนี้เป็นหลักแห่งความสัมพันธ์ทางการเมือง ท่ีช่วยให้หลุดพ้นจากระบบไร้
กฎหมายและค้ าประกันเสรีภาพ เพราะทุกคนนิยมปรารถนาที่จะปรับความประพฤติของเขาให้
กลมกลืนไปกับเสรีภาพท่ีกฎหมายให้การรับรองของผู้อ่ืนด้วย ส่ิงท่ีมนุษย์ต้องสูญเสียไปจากการมี
สัญญาประชาคมคือ “เสรีภาพตามธรรมชาติ (Natural liberty)” ของเขาเองและสิทธิอย่างไร้ข้อจ ากัด
ในทุกส่ิง ส่ิงท่ีเขาได้รับคือ “เสรีภาพทางการเมือง ” (Civil liberty) และสิทธิในการครอบครอง
ทรัพย์สินที่ตนเองครอบครองอยู่  แก่นแท้ของสัญญาประชาคมก็คือ เราแต่ละคนน าตนเองและ
อ านาจทั้งหมดของตนเองมารวมกันเป็นส่วนรวม  ภายใต้การก าหนดทิศทางด้วยอ านาจสูงสุดของ
เจตจ านงร่วมกัน (General will) และภายใต้ความสามารถในการร่วมมือกันเราในฐานะสมาชิกแต่ละ
คนและในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ของท้ังหมด สัญญาประชาคมนี้จึงถือว่าถึงแม้ว่าใครก็
ตามท่ีอยากจะปฏิเสธที่จะเช่ือฟังเจตจ านงร่วมกันก็จะต้องถูกบังคับให้ยอมปฏิบัติตามส่วนใหญ่
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ทั้งหมด ซ่ึงนั้นก็หมายความว่าเขาจะถูกบังคับให้มีเสรีภาพ (This means that he will be forced to be 
free) 
 ค าว่าพลเมืองถูกบังคับให้มีเสรีภาพหมายความว่าอย่างไรกฎหมายเป็นผลิตผลของ
เจตจ านงร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ อ านาจอธิปัตย์  (The will of the sovereign) เป็นอ านาจที่
ประกอบด้วยจ านวนพลเมืองท้ังหมดผู้ให้ก าเนิดระบบสังคมขึ้นมาเกิดเจตจ านงร่วมกันของอ านาจ
อธิปัตย์จึงเป็นเจตจ านงหนึ่งเดียวที่สะท้อนผลรวมของเจตจ านงของปัจเจกบุคคลที่เป็นพลเมือง
ทั้งหมด เจตจ านงจ านวนมากของพลเมือง สามารถพิจารณาได้เป็นหนึ่งเจตจ านงร่วมกันได้เพราะ
เหตุว่าทุก ๆ คนผู้ที่เข้าร่วมในสัญญาประชาคมต่างตกลงพร้อมใจกันที่จะก าหนดทิศทางการกระท า
ต่าง ๆ ของเขา (จ ากัดการกระท า ) เพื่อให้ได้รับส่ิงท่ีเรียกว่า “ความเป็นอยู่ดีร่วมกัน  The common 
good” พลเมืองแต่ละคนเม่ือคิดค านึงถึงความเป็นอยู่ดีของตนเอง (His own good) ก็ตระหนักได้ว่า 
เราควรที่จะละเลิกจากความประพฤติที่จะท าให้คนอ่ืน ๆ หันมาต่อต้านและประทุษร้ายเขาได้ ด้วย
วิธีการนี้เองพลเมืองแต่ละคนจึงเข้าใจได้ว่าความเป็นอยู่ดีของเขา และเสรีภาพของเขามีความ
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ดีของส่วนรวม (The common good) อย่างอุดมคติแล้ว เพราะฉะนั้น
เจตจ านงของแต่ละคนจึงเสมอเหมือนกับเจตจ านงของทุก ๆ คน ตราบเท่าที่ทุก ๆ คนถูกก าหนด
ทิศทางไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันที่เรียกว่า ความเป็นอยู่ดีส่วนรวม (The common good)  
 รุสโซ ได้แยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “เจตจ านงส่วนรวม  The general will” 
กับ “เจตจ านงของทุกคน (Will of all)” ไว้ว่า มักจะมีความแตกต่างมากมายระหว่างเจตจ านงของทุก
คนกับเจตจ านงส่วนรวม  “เจตจ านงส่วนรวม ” หรือ “ความยุติธรรม ” (Justice) ในความเป็นอยู่ดี
ร่วมกัน ถ้าเป็นส่ิงท่ีมีทิศทางเดียวกันกับ “เจตจ านงของทุกคนก็เป็นส่ิงท่ีดูไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าเกิดมี
วัตถุประสงค์ต่างกัน ย่อมแตกต่างกันทันที ท าให้ต้องมีการใช้หลักการลงคะแนนเสียงเพื่อหาเสียง
ข้างมาก  (The majority)  ซ่ึงบางครั้งเสียงข้างมากที่คิดว่าเป็นส่ิงสะท้อนความเหมือนกันของ
เจตจ านงร่วมกันกับเจตจ านงของทุกคน แต่กลับขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลและเป็นปฏิปักษ์
ต่อความเป็นอยู่ดีส่วนรวม  เมื่อเกิดเหตุการณ์ท านองนี้สังคมนั้นก็สูญส้ินเจตจ านงร่วมกัน ทั้งนี้
เพราะเจตจ านงร่วมได้แตกแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็นส่วน ๆ (Fractions) ไปแล้ว ดังนั้นเจตจ านง
ร่วมกันจะต้องแสดงตัวออกมาโดยไม่มีการแตกแยกหรือเป็นบางส่วนของสังคมภายในรัฐ 
ประชาชนจึงสามารถส่ือสารสัมพันธ์กันทางความคิด เพื่อความแสวงหาข้อตกลงพร้อมใจกันใน
เจตจ านงร่วมกันได้ ถ้าประชาชนมีข้อจ ากัดในการส่ือสารสัมพันธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันจาก
ความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งอย่างมีเสรีภาพก็ยากที่จะเกิดเจตจ านงร่วมกันในสังคมรัฐได้ 
ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคมมีเสรีภาพตามกฎหมายเท่าเทียมกัน และ
สามารถส่ือสารสัมพันธ์แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างจึงจะน าไปสู่การบรรลุถึงความ
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เป็นสังคมท่ีมีเจตจ านงร่วมกันได้อย่างแท้จริง จากค าอธิบายทั้งหมดนี้จึงเป็นการอธิบายว่า “มนุษย์
ถูกบังคับให้มีเสรีภาพ” 
 ในหนังสือชื่อ “Emile-เอมีล” รุสโซ ได้เสนอความคิดโจมตียุคแห่งเหตุผล (The age of 
reason) ซ่ึงเป็นกระแสหลักในยุคสมัยของเขา และเสนอให้มีการฟื้นฟูศรัทธาทางศาสนา เสนอ
แนวคิดใหม่เกี่ยวกับทิศทางใหม่ของการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานทางการศึกษาช้ินโบว์แดงแห่งยุค 
เมื่อเทียบเคียงกับผลงานวิพากษ์การศึกษาของเพลโตใน “The Republic-สาธารณะรัฐ” 
 แนวคิดของ รุสโซ มีอิทธิพลอย่างสูง และเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสลุก
ขึ้นมาต่อสู้ เกิดเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 1789 แนวคิดของเขายังคงมีอิทธิพล
ต่อปรัชญาการเมืองในประเทศต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านักคิดร่วมสมัยเช่น อิมมานูเอล ค้านท์ ซ่ึง ค้านท์ ก็มี
ความทึ่งในแนวคิดของ รุสโซ โดย ค้านท์ เห็นว่า รุสโซ เป็นผู้ให้ทฤษฎีใหม่ทางศีลธรรม จนกล่าว
ได้ว่า รุสโซ เป็นนิวตันแห่งโลกจริยศาสตร์  (Rousseau was the newton of the moral world) ในยุค
ของเขา 
 แนวคิดดังกล่าวของ รุสโซ่ เป็นที่มาของทฤษฎีการเมืองท่ีส าคัญที่ เรียกว่า “ทฤษฎีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน” (Popular sovereignty theory) ซ่ึงหลักการส าคัญตามทฤษฎีอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชนนี้ ถือว่าประชาชนในชาติประเทศหนึ่งย่อมเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศคนละส่วนหนึ่งเท่ากัน โดยไม่เลือกฐานะ หรือความยากดีมีจน และเขาจะมอบ
อ านาจในส่วนของเขาให้แก่ผู้ใดก็ได้ตราบเท่าที่เขาเห็นว่ามีความเหมาะสม และสมควรได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นผู้ปกครองแทน และภายใต้เง่ือนไขที่ว่า ผู้ปกครองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ
สมาชิกในสังคมด้วย การอ้างทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนี้ ศ.อังเดร ฮัวริโอ ( Andre’ 
hauriou) ศาสตราจารย์ทางกฎหมายชาวฝรั่งเศสได้อธิบายไว้ในหนังสือ Droit constitutionel et 
institution politiques ว่าทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนย่อมมีความเหมาะสมและสนับสนุน
ต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยในทางตรงให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหาร
ปกครองด้วยตนเอง หรืออาจจัดการปกครองแบบประชาธิปไตยทางอ้อมก็ได้ กล่าวคือ ให้
ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนหรือผู้แทนของตนขึ้นใช้อ านาจการบริหารปกครองแทน  
 สัญญาประชาคม (ในความหมายที่น ามาใช้ในการเมืองไทยปัจจุบัน) หมายถึง ความตกลง
ร่วมกันของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันหรือกลุ่มคนที่มีแนวความคิดเดียวกันกับฝ่ายตรง
ข้ามเพื่อเป็นการแสวงความตกลงและทางออกของปัญหาซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบในวงกว้างซ่ึง
หากปล่อยไว้อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม 
 ความหมายที่แท้จริงนั้น “สัญญาประชาคม ” (Social contract) หมายถึง ทฤษฎีสัญญา
ประชาคม อันเป็นนัยตามหลักกฎหมายธรรมชาติมีลักษณะเป็นส านึกของจริยธรรมที่ผู้ปกครองควร
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ตระหนักถึง สิทธิบางประการที่ผู้อยู่ใต้ปกครอง (ประชาคม) ได้ยอมสละไป (อาจเรียกได้ว่ายอมอยู่
ใต้อ านาจของผู้ปกครอง) เพื่อความปลอดภัยของตนในสิทธิและเสรีภาพท่ียังคงเหลืออยู่ แนวคิด
เช่นนี้เองท่ีเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยตรรกกะจากส านึกจริยธรรม
ดังกล่าว หากมองในมุมกลับกันก็หมายความว่า อ านาจแท้จริงของผู้ปกครองนั้นมาจากประชาชน
นั่นเอง ดังนั้นประชาชนควรจะเป็นผู้ท่ีใช้สิทธิของตนเลือกผู้ปกครองขึ้นมาและในการนี้วิธีที่
เหมาะสมก็คือการใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน  
 ด้วยหลายเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในเรื่องของรัฐและสัญญาประชาคม แนวคิด 
ทฤษฎีต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้เห็นได้ว่า นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐมี
หน้าที่ท่ีจะต้องเยียวยา และปกครองดูแลประชาชนในฐานะที่รัฐมีอ านาจเหนือกว่าประชาชนและ
อีกส่วนหนึ่งคือรัฐต้องได้รับการยอมรับ จากประชาชน ที่จะมาปกป้องคุ้มครองดูแลให้ความใกล้ชิด
และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนซ่ึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับการรับรอง
และคุ้มครองจากรัฐนั่นเอง 

หลักความรับผิดชอบของรัฐ 

 โดยปกติการกระท าท่ีก่อให้เกิดความรับผิดชอบของรัฐมักเป็นการกระท าของบุคคลหรือ
คณะบุคคลซ่ึงเป็นผู้กระท าการแทนรัฐ เนื่องจากรัฐหาได้มีตัวตนและมีชีวิตจิตใจดังเช่นบุคคล
ธรรมดาไม่ รัฐจึงย่อมไม่สามารถใช้อ านาจอธิปไตยกระท าการต่าง ๆได้ด้วยตนเอง รัฐจ าต้องมี
บุคคลเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยกระท าการต่าง ๆ แทนตนและในนามของตน เรียกว่าเป็นผู้แทนของ
นิติบุคคล ถ้าการกระท าตามหน้าที่ของผู้แทนหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลอาจต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ซ่ึงมี
ข้อยกเว้นในบางกรณีแม้การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นโดยการกระท าของ
รัฐหรือผู้แทนรัฐ ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐ 

 1. ประเภทของความรับผิดชอบ 
 ในระบบความรับผิดชอบนั้น การกระท าอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้นอาจเป็น
การกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า การกระท าละเมิด ( La responsabilité pour faute) หรือ
เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายอันก่อให้เกิดความเสียหาย ท่ีเรียกว่า ความรับผิดอย่างอ่ืน ( La 
responsabilité sans faute) ดังนั้น จึงแบ่งความรับผิดชอบได้เป็นความรับผิดทางละเมิดซ่ึงต้องอาศัย
องค์ประกอบของความผิดของผู้ที่ท าให้เกิดความเสียหาย และความรับผิดชอบโดยปราศจาก
ความผิดที่ไม่ค านึงถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดใด ๆ 
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  1.1 ความรับผิดชอบโดยมีเหตุจากความผิด: “ความรับผิดทางละเมิด”  
  ความหมายของค าว่า ละเมิด คือ การท าให้ผู้อ่ืนเสียหายโดยการล่วงสิทธิผิดหน้าที่โดย
บุคคลทั่วไปย่อมมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ใดมากระท าละเมิด ผู้ใดกระท าจึงเป็นการล่วงสิทธิผิดหน้าที่ซ่ึง
กฎหมายก าหนดให้มีต่อบุคคลอ่ืน และผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระท าผิดเพื่อชดใช้
แก่ตนได้ 
   1.1.1 ความรับผิดทางละเมิดของฝรั่งเศส  
   ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส มีแนวความคิดว่าระบบกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
เรื่องละเมิดแยกต่างหากจากกรณีกฎหมายเอกชน แต่เม่ือพิจารณาถึงแก่นสาระของหลักกฎหมาย
ความรับผิดของรัฐตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่าง ๆ ของฝรั่งเศสแล้ว สาระของหลัก
ความรับผิดทางแพ่งในประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1382 มาตรา 1383 และมาตรา 1384 ยังเป็น
พื้นฐานในการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองสูงสุดในกรณีความรับผิดที่ต้องมีการกระท าความผิด มี
ความเสียหายและมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและความเสียหาย 
   หลักกฎหมายเรื่องละเมิดของฝรั่งเศสจะคล้ายกับของไทย คือ ต้องมีความเสียหาย 
ความผิด และความสัมพันธ์ระหว่างความผิดกับความเสียหาย 
    ก. ความเสียหาย หลักของความเสียหาย คือ ต้องแน่นอนเพื่อที่จะค านวณค่า
สินไหมทดแทนได้ ความเสียหายท่ีแน่นอนจ าพบได้ง่ายในการกระท าละเมิดต่อทรัพย์สิน มีข้อที่น่า
สังเกตว่ามาตรา 1382 มิได้กล่าวถึงความเสียหายทางศีลธรรม ( Préjudice moral) เหมือนกับกรณี 
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ที่กล่าวถึง  “...ความเสียหายแก่ชื่อเสียง
หรือเกียรติคุณ...” 
    ข. ความผิดเป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรา 1382 ใช้ค าว่าการกระท าผิดซ่ึงกว้างกว่า
มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีใช้ค าว่า โดยผิดกฎหมาย 
    ค. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับความเสียหาย เป็นการไม่เพียงพอที่มีแค่ 
“การกระท า ” และ “ความเสียหาย ” จึงต้องค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสองส่ิงนั้นด้วย อันเป็น
เงื่อนไขส าคัญของความรับผิดทางแพ่ง 
   นอกจากนี้ รัฐจะต้องรับผิดชอบในการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าหรับเรื่อง
ละเมิดทางปกครองนั้นได้วางหลักไว้ว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะเพื่อความเหมาะสม ของระบบ
ราชการและการประสานสิทธิและประโยชน์ของรัฐและเอกชน และจ าแนกความรับผิดออกได้เป็น 
3 ประเภท 
   1. การกระท าผิดส่วนตัว (Faute personnelle) เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระท าละเมิด
โดยวัตถุประสงค์ส่วนตัว กรณีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบเองในการเยียวยาผู้เสียหาย รัฐจะ
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ไม่เข้าไปรับผิดชอบด้วย ศาลที่มีเขตอ านาจในคดีคือศาลยุติธรรม และคดีพิจารณาโดยใช้หลัก
กฎหมายเอกชน 
   2. การกระท าผิดในหน้าที่ (Faute de service) เป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เอกชนโดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ และไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ชอบเป็นส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่รัฐปะปนในการกระท า ในกรณีประเภทนี้รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายโดยตรง
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องรับผิดชอบและจะไม่ถูกฟ้องเป็นส่วนตัว ศาลที่มีเขตอ านาจ คือศาลปกครอง 
   3. ความรับผิดร่วมกัน ( Cumul de responsabilité) เป็นกรณีการกระท าละเมิดที่มี
ความรับผิดร่วมกันทั้งความรับผิดของรัฐและของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนตัว อันเนื่องมาจากการ
กระท าเดียวกัน ขอบเขตความรับผิดในประเภทนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางโดยเป็นนโยบายในทาง
กฎหมายที่จะช่วยผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยา เพราะอาจเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีเงิน
เพียงพอจะชดใช้ได้ดีก็ได้ และรัฐเองก็สมควรมีระบบในการบริหารที่จะคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมด้วย ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนตัวหรือ
จะฟ้องรัฐโดยตรงก็ได้ ส่วนในระหว่างรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะมีการฟ้องไล่เบี้ยกันได้ตาม
ความรุนแรงแห่งการกระท า 
   1.1.2 ความรับผิดทางละเมิดของไทย 
   ในเรื่องของการกระท าละเมิดของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ต้องน าหลักใน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้ประกอบกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ แต่มิได้ให้ความหมายของค าว่า
ละเมิดเอาไว้ การกระท าใดเป็นละเมิดหรือไม่ ต้องรับผิดเพียงใดและได้รับยกเว้นหรือจ ากัดความรับ
ผิดหรือไม่ จึงต้องน าหลักเรื่องความรับผิดทางละเมิด ค่าสินไหมทดแทน และนิรโทษกรรมตามท่ี
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ 
  1.2 ความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด 
  ความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดในระบบกฎหมายฝรั่งเศส เรียกว่า 
Responsabilité sans faute มีการให้ค านิยามว่า ระบบความรับผิดชอบท่ีเกิดจาการกระท าหรือค าส่ังท่ี
ชอบด้วยกฎหมายก่อให้เกิดความรับผิดที่ปราศจากความผิด โดยเป็นความรับผิดที่มาจากหลักความ
เส่ียงภัย (ตัวอย่างเช่นวัตถุที่เป็นอันตราย) หลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ 
และหลักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
  ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดเป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยที่รัฐมี
หน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ใช่การกระท าละเมิดตาม
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บทบัญญัติ มาตรา 420 กล่าวคือ ไม่มีการกระท าท่ีเป็นความผิด เช่นในกรณีที่กฎหมายมอบอ านาจ
ให้หน่วยงานของรัฐกระท าการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ แต่
การกระท าดังกล่าวท าให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่เอกชน จึงสมควรที่หน่วยงานของรัฐนั้นต้องชดใช้
เยียวยาความเสียหายนั้น หลักเรื่องความรับผิดชอบโดยไม่มีการกระท าผิดนี้เป็นผลมาจากความ
ต้องการที่จะไม่ให้เกิดกรณีที่มีความเสียหายขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขเยียวยา 
   1.2.1 ความรับผิดชอบท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ 
   ความรับผิดชอบของรัฐในหลายกรณีเกิดขึ้นมาจากบทบัญญัติของกฎหมายโดย
เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติชัดเจนให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหาย ถือเป็น
เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ความเดือดร้อนเสียหายได้รับการแก้ไขบรรเทา จึงมีการตรา
กฎหมายให้มีการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงในบางเรื่องกฎหมายอาจก าหนดคล้ายกับว่าให้รัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐเข้าไปช่วยเหลือหรือเพื่อเป็นการสงเคราะห์เพื่อเยียวยาในความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นแม้ความเสียหายดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการกระท าใด ๆ ของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่สมควรที่รัฐจะช่วยเยียวยาความเสียหายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม 
   1.2.2 ความรับผิดชอบนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติ 
   ความรับผิดชอบของรัฐที่นอกเหนือจากกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็นลักษณะ
พิเศษของระบบความรับผิดชอบในฝรั่งเศส ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสมีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐขึ้นมาเฉพาะ โดยมีแนวค าพิพากษาหลาย
กรณีที่ให้รัฐต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามหลักความรับผิดชอบโดยปราศจาก
ความผิด กล่าวคือ แม้ว่าไม่ปรากฏว่ารัฐได้กระท าผิดใด ๆ ก็ตามก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
นั้น 

 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบ 
  2.1 ทฤษฎีในส่วนที่ว่าด้วนความรับผิดทางละเมิด 
  ความรับผิดทางละเมิดที่อยู่บนพื้นฐานของความผิดนี้มีรากฐานมายาวนาน ตั้งแต่
กฎหมายโรมัน โดยความผิด( Fault) หมายถึง การจงใจหรือประมาทเลินเล่อล่วงสิทธิของบุคคลอ่ืน 
ส่วนความรับผิดที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความผิด ไม่ถือว่าเป็นละเมิดโดยแท้ ( Proper delicts) แต่
ถูกจัดว่าเป็น Quasi delicts 
  ความรับผิดชอบของรัฐเริ่มมาจากหลักการเดียวกับหลักการในกฎหมายเรื่องละเมิด 
ซ่ึงวางอยู่บนหลักเรื่องความผิดของผู้กระท าละเมิด รัฐจะต้องรับผิดต่อเอกชนก็ต่อเมื่อรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐกระท าการอันเป็นความผิด ในการพิจารณาความผิดของรัฐนั้นเอกชนไม่จ าเป็นต้อง
พิสูจน์ให้เห็นว่าความเสียหายท่ีตนได้รับนั้นเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งโดย
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เฉพาะเจาะจง รัฐจะต้องรับผิดหากเอกชนสามารถพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุ
มาจากหน่วยงานของรัฐหรือจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ท้ังนี้เพราะว่ากรณีนี้เป็นการ
พิจารณาถึงความผิดของรัฐ มิใช่ของเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
  กฎหมายไทยแบ่งแยกทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดในทางละเมิด เป็น 3 ทฤษฎี คือ  
   2.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดของผู้กระท าละเมิดเอง (Tort feasor’s liability) โดย
หลักแล้วบุคคลใดกระท าผิด บุคคลนั้นย่อมรับผิดในผลของการกระท าของตนเอง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติถึงความรับผิดของผู้ท าละเมิดเองไว้ในมาตรา  420 
มาตรา 421 และมาตรา 423  
   2.1.2 ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดในผลแห่งละเมิดของผู้อ่ืน ( Vicarious liability) แต่
เดิมความรับผิดในทางแพ่งจะรับผิดเฉพาะในการกระท าของตนเอง แต่ต่อมาความผิดดังกล่าวได้มี
วิวัฒนาการให้มีการเพิ่มความรับผิดในการกระท าของบุคคลอ่ืนด้วย อันสืบเนื่องมาจากความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ีมีการขยายตัวทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจมีมากขึ้น เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ กฎหมายจึงก าหนดให้มีการรับผิดเพื่อการ
กระท าของบุคคลอ่ืน เช่น กรณีนายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซ่ึงลูกจ้างได้กระท าไป
ในการที่จ้างซ่ึงการที่กฎหมายก าหนดเช่นนั้นเป็นการสะดวกในการหาตัวผู้รับผิดเมื่อความเสียหาย
เกิดขึ้น 
   2.1.3 ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดโดยเคร่งครัด ( Strict liability) แต่เดิมตามทฤษฎี
กฎหมายคอมมอนลอว์มีความคิดเห็นว่าบุคคลใดก็ตามท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนนั้นทุกกรณีไปโดยไม่ค านึงถึงความผิดของผู้กระท า การที่บุคคล
หนึ่งท าร้ายบุคคลอีกคนหนึ่ง แม้จะเป็นอุบัติเหตุโดยแท้หรือเป็นการป้องกันตนเองก็ตาม บุคคลนั้น
ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย จึงมีค ากล่าวว่าในทางแพ่งนั้นกฎหมายไม่ค านึงถึงเจตนาของผู้กระท า แต่จะ
ค านึงถึงความสูญเสียและความเสียหายของคู่กรณีฝ่ายที่ต้องเสียหายเป็นส าคัญ อาจกล่าวได้อีกนัย
หนึ่งว่าเป็นกฎหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า บุคคลใดท าความเสียหาย บุคคลนั้นต้องรับผิด 
  เหตุผลของการก าหนดให้มีความรับผิดเด็ดขาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเสียหายอันเกิด
จากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ผู้เสียหายไม่อาจพิสูจน์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
หรือพิสูจน์ได้ยากเพราะอาจเป็นไปได้ว่าเหตุที่เกิดอยู่ในความรู้เห็นของจ าเลยแต่ผู้เดียวที่เป็นผู้ก่อ
ขึ้น ผู้เสียหายอาจพิสูจน์ได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเหตุนั้นเกิด 
  อย่างไร อันจะเป็นการแสดงถึงมูลกรณีหรือที่มาแห่งความประมาทเลินเล่อของจ าเลย 
นอกจากนี้มีแนวคิดว่าการที่จะให้ผู้เสียหายรับบาปเคราะห์จากภัยซ่ึงตนไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดขึ้น 
หรือไม่อยู่ในภาวะที่จะป้องกันได้ เป็นเรื่องท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย บุคคลที่สมควรจะรับภาระ



 36 

แห่งความเสียหายท่ีเกิดขึ้นควรได้แก่ผู้ท่ีก่อให้เกิดภัย หรือผู้อยู่ในภาวะที่สามารถป้องกันภัยนั้นได้ดี
ที่สุด แม้ว่าความเสียหายหรือภัยที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้เกิดจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อก็ตาม เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้บัญญัติถึงความรับผิด
โดยเคร่งครัดนี้ ไว้ในมาตรา 433, 434, 436 และ 437 ซ่ึงเห็นว่าความผิดเด็ดขาดซ่ึงเป็นแนวคิดใน
ระบบกฎหมายเอกชนนี้คล้ายกันกับแนวความรับผิดชอบโดยไม่มีความผิด 
  2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด  
  เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและเอกชนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานเท่าเทียมกันดังท่ี
กล่าวมาแล้ว โดยรัฐเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนทุกคนในรัฐและมีอ านาจที่จะกระท าการ
ใด ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐสามารถกระท าได้นั้นอาจจะอยู่เหนือความสามารถที่
ปัจเจกชนธรรมดาจะกระท าได้ และหากผลประโยชน์ของรัฐและเอกชนขัดแย้งกัน ผลประโยชน์
ของรัฐก็จะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าผลประโยชน์เอกชน การที่จะก าหนดให้รัฐต้องรับผิดเยียวยา
ให้แก่เอกชนที่ต้องเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐแม้กระทั่งรัฐมิได้กระท าการใด ๆ 
อันถือว่าเป็นความผิด ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการอันไม่เป็นธรรมแก่รัฐ เพราะประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ
ในกรณีนี้ มิใช่เป็นเรื่องท่ีบุคคลหนึ่งจะต้องยากจนลง โดยการใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มิใช่ความผิด
ตน แต่เป็นปัญหาเรื่องสมควรหรือไม่ท่ีจะให้เอกชนคนใดคนหนึ่งต้องรับภาระทั้งหมดที่เกิดจาก
การให้บริการสาธารณะของรัฐ หรือว่าควรจะแบ่งเบาภาระนั้นในระหว่างประชาชนทุกคนในรัฐนั้น 
โดยมีแนวคิดว่าด้วยความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด ดังนี้ 
   2.2.1 ทฤษฎีความเส่ียงภัย (Risque) 
   หลักการในเรื่องความรับผิดของรัฐในกฎหมายฝรั่งเศส ปัจจุบันมิได้ตั้งอยู่บน
ทฤษฎีว่าด้วยความผิดแต่อย่างเดียว ในทฤษฎีความเส่ียงภัยมีเหตุผลที่ใช้อ้างว่าไม่ควรให้มี
หลักเกณฑ์ความผิดแบ่งได้เป็น 2ชนิด 
    1) ทางกฎหมายเป็นที่รู้กันว่าผลแห่งความรับผิดทางละเมิดคือถูกบังคับให้ใช้
ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ไม่ใช่ถูกลงโทษอย่างผลความรับผิดทางอาญา ฉะนั้นกฎเกณฑ์
ละเมิดก็ควรจะให้เข้ารอยกับผลของละเมิดเหมือนกัน คือไม่จ าเป็นจะต้องมีความผิด  อันกรณีที่จะ
ยกเรื่องความผิดมาพิจารณาด้วยนั้น หมายถึงว่าจะมีการลงโทษ ถ้าเพียงให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายเท่านั้น ก็ไม่จ าต้องมีหลักเกณฑ์ว่าต้องกระท าความผิดด้วย เพียงเป็นผู้ก่อความเสียหาย
ก็ถือเป็นละเมิดแล้ว 
    2) ทางพฤติการณ์  
     2.1) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นและหาผู้ผิดมิได้ หากให้ผู้เสียหายเป็นผู้รับผล
ที่เกิดขึ้นนั้นจะควรแล้วหรือ เนื่องจากยังมีบุคคลอีกผู้หนึ่งซ่ึงน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย
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มากกว่า ผู้นั้นคือผู้ก่อความเสียหาย ถือเป็นความยุติธรรมที่จะให้ผลแห่งการกระท า หรือกรรมตกอยู่
แก่ผู้ก่อการกระท านั้นผู้เสียหายซ่ึงไม่ได้ก่อไม่ควรต้องรับความเสียหายนั้นไว้เอง ฉะนั้นการที่ถือ
หลักความผิดในเรื่องละเมิดนั้นเท่ากับให้ผู้ท่ีอยู่เฉย ๆ ได้รับเคราะห์ แต่หากถือตามทฤษฎีความเส่ียง
ภัย คือให้ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นรับผิดชอบในความเสียหายไว้เอง กรณีนี้จึงจะตรงกับความ
ยุติธรรม 
     2.2) ในการหาผู้รับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก คงมีแต่การวิเคราะห์ว่าความ
เสียหายนั้นเป็นผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเป็นผู้ก่อ ผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหาย 
    ในกรณีเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐ อาจก่อให้เกิดการเส่ียงภัยเป็นกรณี
พิเศษขึ้นแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และแม้เมื่อภัยนั้นเกิดขึ้นโดยปราศจากความผิดของฝ่ายปกครอง ผู้
ได้รับประโยชน์จากการกระท าหรือกิจกรรมนั้น คือประชาชนทุกคนในรัฐนั้นเอง ประชาชนทุกคน
จึงควรจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบผลเสียใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการกระท าหรือกิจกรรม
เหล่านั้นด้วย ในบางกรณีศาลปกครองสูงสุดจึงตัดสินคดีให้ฝ่ายปกครองต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณะที่เป็นอันตรายหรือที่ก่อให้เกิดความเส่ียงภัยที่
จะเป็นความเสียหายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในกรณีนี้ส่ิงท่ีก่อให้เกิดความรับผิดชอบก็คือ 
ความเส่ียงภัยที่ฝ่ายปกครองท าให้เกิดขึ้น 
   2.2.2 การสูญเสียความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะ (La rupture 
de I’égalité devant les charges publiques) 
   หลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะเป็นหลักย่อยของหลัก
ว่าด้วยความเสมอภาค ซ่ึงเป็นหลักประกันสิทธิของราษฎรว่าจะต้องได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่า
เทียมกัน โดยในรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่จะบัญญัติรับรองหลักความเสมอ
ภาคไว้อย่างชัดแจ้ง ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองความ
เสมอภาคไว้ในมาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่า ก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ
คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎเท่าเทียมกัน ” ภายใต้หลักความเสมอภาคนั้นรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่
เหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในลักษณะที่แตกต่างกัน
อันจะถือว่าชอบด้วยหลักความเสมอภาคนั้น ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
   หลักความเสมอภาคของพลเมืองต่อการรับภาระสาธารณะยังน ามาใช้ในเรื่องความ
รับผิดชอบของรัฐในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่มิได้เกิดจากการกระท าผิดของรัฐ เนื่องจากถือ
ว่าจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นหากบุคคลหนึ่งจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับความเสียหายเพียงคนเดียวจาก
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การกระท าท่ีท าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงมีหลักการหนึ่งเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส คือ 
หากปราศจากกฎหมายเป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วจะต้องแบ่งความรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงที่เกิดจากการด าเนินงานของรัฐในระหว่างประชาชนทุกคนในรัฐโดยเท่าเทียมกัน ดังนั้น จึง
ได้เกิดมีความคิดให้รัฐต้องรับผิดชอบแม้ท้ังในกรณีที่ความเสียหายท่ีเกิดแก่เอกชนนั้นจะมิได้เป็น
ความผิดของรัฐ ท้ังนี้ก็เพื่อที่จะให้มีการกระจายภาระที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณะใน
ระหว่างประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ซ่ึงการกระจายภาระนี้จะกระท าโดยผ่านระบบการเก็บ
ภาษีอากรที่ประชาชนทุกคนมีหน้าที่จะต้องเสียให้แก่รัฐ 
   การชดเชยความเสียหายตามหลักนี้ ต้องปรากฏว่าบุคคลผู้เสียหายได้รับภาระความ
เสียหายท่ีมากเกินกว่าปกติอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ด าเนินการโดยชอบตามปกติทั่วไป หลักนี้มา
จากประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 มาตรา 13 เกี่ยวกับการ
บริหารภาษีอย่างเป็นธรรม 

 3. เงื่อนไขของความรับผิดชอบของรัฐ 
 เมื่อมีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่เอกชนแล้ว สมควรที่จะต้องมีการชดใช้
เยียวยาความเสียหายนั้น ซ่ึงตามหลักเรื่องความรับผิดชอบของรัฐนี้เป็นผลมาจากความต้องการที่จะ
ไม่ให้เกิดกรณีที่มีความเสียหายขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขเยียวยา อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่า
ผู้เสียหายจะได้รับชดใช้ในทุกกรณี ผู้เสียหายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการ
กระท าของฝ่ายปกครองก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขความรับผิดชอบของรัฐ ดังนี้ 
  3.1 มีความเสียหายเกิดขึ้น 
  ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่สิทธิของบุคคล ซ่ึงตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 420 บัญญัติเกี่ยวกับการกระท าละเมิดหรือความรับผิด
ทางละเมิดว่ามีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใด 
  ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส การจะให้รัฐรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจ าเป็นต้องมีความ
เสียหายเกิดขึ้นเสมอ โดยผู้เสียหายมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น พิสูจน์ว่ามี
ข้อเท็จจริงตามท่ีกล่าวอ้างเกิดขึ้น (ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดี Boiffier c/ jeancard ลงวันที ่7 
มีนาคม ค.ศ.1917) 
  ทั้งนี้ความเสียหายอาจแบ่งได้เป็น 2ประเภท ดังนี้ 
  1) ความเสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้ เป็นความเสียหายท่ีท าลายสิทธิของบุคคล
อันอยู่ในกองทรัพย์สิน  (Droits patrimoniaux) ซ่ึงสิทธินี้สามารถที่จะหมุนมาเป็นตัวเงินหรืออาจ
ค านวณเป็นตัวเงินได้แน่นอน สามารถโอนขายให้แก่กันได้ และเป็นความเสียหายเกี่ยวกับวัตถุที่มี



 39 

รูปร่างเป็นตัวเป็นตน รวมถึงสิทธิอันประกอบด้วยทรัพย์สินของบุคคลหรือโดยทั่วไป ซ่ึงเรียกความ
เสียหายประเภทนี้ว่า “Préjudice matréiel” ซ่ึงได้แก่ความเสียหายท่ีอาจค านวณเป็นเงินได้โดยตัว
ของมันเองสามารถคิดค านวณค่าเสียหายนั้นออกมาเป็นจ านวนเงินได้ และผลที่คิดค านวณออกมา
จากความเสียหายนั้น ได้แก่ ค่าเสียหายอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ค่าท่ีต้องขาดทุนหรือขาดก าไร 
หรือค่าเสียหายท่ีต้องเสียทรัพย์สินไป ค่าหมอ ค่ายา เป็นความเสียหายท่ีอยู่ในกองทรัพย์สินทั้งส้ิน 
  2) ความเสียหายอันไม่อาจค านวณเป็นเงินได้ เป็นความเสียหายท่ีท าลายสิทธิที่อยู่นอก
กองทรัพย์สิน (Droit ex-patrimoniaux) ไม่อาจหมุนเป็นตัวเงินได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวบุคคล 
ไม่อาจโอนหรือขายกันได้ เช่น สิทธิในสภาพบริบูรณ์แห่งร่างกายมนุษย์ สิทธิในครอบครัว ความ
เสียหายประเภทนี้ กฎหมายฝรั่งเศสเรียกว่า “Préjudice morale” (ฉันทิกา กุลธ ารง, 2551, หน้า 17-
41) 

สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม  

 1. แนวคิดและขอบเขตความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 
  ค าว่า  “สิทธิและเสรีภาพ ” นั้น ประกอบด้วยค าสองค าคือ ค าว่า “สิทธิ ” และค าว่า 
“เสรีภาพ” ซ่ึงแต่ละค าก็มีความหมายเฉพาะในตัวของมันเอง 
 “สิทธิ ” นั้น ในความหมายอันเป็นที่เข้าใจกันในระบบกฎหมายทั่วไป หมายถึง  
“ประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้” 
 ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย ให้ความหมายของค าว่า “สิทธิ” เอาไว้ ซ่ึงเป็นความหมาย
ของค าว่าสิทธิในหลักทั่วไป สามารถปรับใช้ได้กับท้ังกฎหมายเอกชนและมหาชน มีสอง
ความหมาย ได้แก่ การมองจากอ านาจของผู้ทรงสิทธิ คือ “อ านาจที่กฎหมายให้แก่บุคคลในอันที่จะ
มีเจตจ านง” และมองจากวัตถุประสงค์ของสิทธิ คือ “ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองให้” (สมคิด เลิศ-
ไพฑูรย์, 2544, หน้า 45) 
 ในขณะที่ “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ” ซ่ึงถือเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนนั้น หมายถึง 
อ านาจตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด ได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกชน ในอันที่
จะกระท าการใด ไม่กระท าการใด และก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องท่ีจะไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใด
แทรกแซง (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, หน้า 47) 
 ส าหรับ “เสรีภาพ” นั้น หมายถึง อิสระในการกระท าการตามเจตจ านงแห่งตนได้โดยไม่มี
ผู้ใดมาขัดขวาง 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ มีความเห็นในเรื่อง “เสรีภาพ ” นี้ว่าหมายถึง 
“ภาวะของมนุษย์ที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้อ่ืน มีอิสระที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ” 
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 ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เห็นว่า “เสรีภาพ” นั้นหมายถึง “อ านาจในการก าหนดตนเองโดย
อิสระของบุคคลอ่ืน” 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว เสรีภาพย่อมหมายถึง การที่บุคคลจะกระท าการใด หรือไม่กระท าการ
ใด โดยใจสมัครอันปราศจากการบังคับหรืออยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลอ่ืนหรือรัฐ 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงความหมายของสิทธิเสรีภาพนั้นจึงมีความแตกต่างกันอยู่ที่สิทธิเป็น
ประโยชน์ในเรื่องท่ีบุคคลชอบท่ีจะเรียกร้องเอาจากบุคคลอ่ืน หากการเรียกร้องนั้น เป็นการ
เรียกร้องเอาแก่บุคคลทั่วไปหรือปัจเจกชน ก็เป็นสิทธิในทางเอกชน (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2544, หน้า 
47) ส่วนเสรีภาพนั้น คือ ประโยชน์ในลักษณะที่บุคคลจะกระท าการใด ๆ โดยไม่ถูกบังคับหรืออยู่
ภายใต้อาณัติ อันเป็นส่ิงท่ีไม่ต้องเรียกร้องหรือด าเนินการเพื่อใช้ แต่เสรีภาพนั้นจะส่งผลบุคคลผู้ทรง
เสรีภาพนั้นปลอดจากการถูกบังคับให้กระท าหรือไม่กระท าการอยู่แล้วตลอดเวลาท่ียังมีเสรีภาพนั้น
คุ้มครองอยู่ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2544, หน้า 48) 

 2. การแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพ 
 การแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้น มีวิธีการแบ่งได้หลายวิธีด้วยกัน 
เช่น การแบ่งโดยวิธีการใช้สิทธิเสรีภาพ อันเป็นการแบ่งตามแนวคลาสสิกของเยอรมนี โดยแบ่งเป็น
สิทธิเสรีภาพท่ีปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ ( Status positivus) และสิทธิเสรีภาพในการแสดง
เจตจ านงทางการเมือง ( Status activus) การแบ่งจากการพิจารณาตัวผู้ทรงสิทธิโดยแบ่งเป็นสิทธิ
มนุษยชนกับสิทธิพลเมือง และการแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพโดยพิจารณาจากการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพ  
  2.1 การแบ่งประเภทของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาจากวิธีการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  
  การแบ่งสิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึง “วิธีการใช้ ” สิทธิและเสรีภาพนั้น กล่าวคือ 
แบ่งเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ สิทธิเสรีภาพท่ีเรียกร้องเอาจากรัฐ และสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
  สิทธิเสรีภาพท่ีปลอดจากการแทรกแซงของรัฐ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพท่ีรัฐรับรองว่าจะ
ไม่เข้ามาก้าวก่ายหรือบังคับเอาแก่ประชาชน ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านี้ประการใด
ก็ได้ตามใจสมัคร เว้นแต่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
  สิทธิเสรีภาพของประชาชนสามารถเรียกร้องเอาจากรัฐ ได้แก่ สิทธิที่ประชาชนมีสิทธิ
ร้องขอต่อรัฐ หรือรัฐจะต้องด าเนินการเพื่อให้สมแก่สิทธินั้นของประชาชน สิทธิเสรีภาพนี้มิได้
จ ากัดอ านาจรัฐเพียงประการเดียว แต่เป็นการสร้าง “หน้าที”่ ให้แก่รัฐด้วย 
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  สิทธิเสรีภาพในการแสดงเจตจ านงทางการเมือง ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้ังทางตรง เช่น สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 99) สมาชิกวุฒิสภา 
(มาตรา 121) หรือเลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และสิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   2.2 การแบ่งแยกประเภทของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยพิจารณาจากการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพ 
   การแบ่งแยกประเภทของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยวิธีนี้ ได้แก่ การ
พิจารณาว่าสิทธิเสรีภาพนั้น สามารถถูกจ ากัดได้อย่างไรบ้าง โดยอาจไล่เรียงจากการจ ากัดที่น้อย
ที่สุด ไปสู่การจ ากัดที่มากที่สุด 
   สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดไม่ได้เลย หรือสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ที่ปราศจากเงื่อนไขของกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ  
   ได้แก่สิทธิเสรีภาพท่ีไม่อยู่ภายใต้การจ ากัดของกฎหมายใด ๆ เลย ได้แก่ เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา โดยรัฐธรรมนูญได้ใช้ค าว่า “เสรีภาพสมบูรณ์” ด้วย แต่ “เสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา” นั้นเป็นสิทธิเสรีภาพท่ีจ ากัดได้โดยเงื่อนไขของ
รัฐธรรมนูญ 
   สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของเงื่อนไขกฎหมายพิเศษ  สิทธิ
เสรีภาพประเภทนี้ถูกจ ากัดได้โดยผลของกฎหมาย แต่มิใช่ว่ากฎหมาย ใด ๆ ก็สามารถตราขึ้นเพื่อ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดเงื่อนไขไว้ ว่าสิทธิเสรีภาพกลุ่มนี้ 
จะสามารถถูกจ ากัดได้ในกรณีใด หรือด้วยกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ประการใดบ้าง การจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพในกลุ่มนี้ สังเกตได้ว่า รัฐธรรมนูญจะใช้ถ้อยค าว่า “...โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อ...” เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ 
   สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จ ากัดได้โดยผลของกฎหมายทั่วไป   สิทธิและ
เสรีภาพประเภทนี้ถูกจ ากัดได้โดยผลของกฎหมาย โดยไม่มีเงื่อนไขประการใดก าหนดไว้อีก ดังนั้น
กฎหมายใด ๆ ก็สามารถตราขึ้นเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพในกลุ่มนี้ได้ทั้งส้ิน ซ่ึงสิทธิและเสรีภาพใน
กลุ่มนี้รัฐธรรมนูญจะใช้ถ้อยค าลงท้ายมาตราที่รับรองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวว่า “...ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ...” หรือ “...ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย...” (สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2544, หน้า 50-51) 
   ความหมายของเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ 
   ศาตราจารย์ หยุด แสงอุทัย ได้ให้ความหมายของค าว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบ  (Right assembly) ไว้ว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ คือ เสรีภาพท่ีส าคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะบุคคลจะต้องมาพบปะเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง 
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เศรษฐกิจ สังคม จึงจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธิในทางการเมืองได้ถูกต้อง  ในขณะที่
ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม ให้ค าอธิบายว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ เป็นส่วนหนึ่งของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพราะประชาชนจะมาชุมนุมรวมกลุ่มกันเพื่อแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ  
   วินิจ เจริญชัยยง ได้ให้ความหมายค าว่า เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบไว้ว่า 
หมายถึง สิทธิตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีศักดิ์สูงกว่าสิทธิตามกฎหมายธรรมดาเป็นสิทธิที่
ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมร่วมกลุ่มกัน เพ่ือสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยสงบ 
หรือเพื่อเรียกร้องแสดงความคิดเห็นต่อรัฐ โดยการชุมนุมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่สุจริตไม่ก่อให้เกิด
ความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (สราวุธ สุธราพันธ์,  
2545, หน้า 24) 

 3. เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา 63 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3.1 เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะกับระบอบประชาธิปไตย 
   ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีความเสมอภาคกัน หนึ่งเสียงของแต่ละคนสามารถ
เลือกรัฐบาลได้เท่าเทียมกัน และขณะนี้ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยเขาเรียนรู้แล้วว่าการเลือกรัฐบาล
จะมีผลต่อวิถีชีวิตของเขามากเพียงใดทั้งด้านดีด้านร้าย  เพราะรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรของ
ประเทศทั้งหมดทั้งการใช้เงินงบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ  การวางนโยบาย
ส่ิงแวดล้อม  การท าหนังสือสัญญากับต่างประเทศซ่ึงอาจจะกระทบกับอาชีพความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านได้ ดังนั้น เขาจึงต้องการเลือกรัฐบาลเองและเขาหวงแหนสิทธิในการเลือกรัฐบาลมากขึ้น  
และต่อไปนี้เราจะเห็นว่าเขาจะปกป้องสิทธิอันนี้มากขึ้นเรื่อยๆในกรณีที่รัฐบาลบริหารงานไม่
เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ หรือเมื่อประชาชนมีปัญหา เขาย่อมต้องการสิทธิที่จะแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  63 เป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในความ
คิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น  การแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอาจมีได้หลาย
รูปแบบ ประเด็นนี้ต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กับสถานะหรือชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมของคนที่
ต้องการแสดงความคิดเห็นด้วย 
  ตัวอย่างเช่น  ถ้าผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นเป็นนักวิชาการหรือผู้มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมดี มีการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นคนในกรุงเทพฯ  อาจใช้พ้ืนที่ของส่ือหนังสือพิมพ์  โดย
การเขียนบทความ เขียนจดหมาย ส่งเมสเสจหรือแม้แต่โฟนอินเข้าไปในรายการวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ  
  อาจารย์อาจใช้วงเสวนาหรือเวทีอภิปรายสาธารณะ  หรือแม้แต่ออกแถลงการณ์  เขียน
จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล  ฯลฯแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในชนบทหรือคนด้อยโอกาส  วิธีแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปัญหานั้นสาหัสสากรรจ์ส าหรับคนกลุ่มนั้น  
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เช่น ข้าวราคาตก  น้ านมดิบราคาตกถึงท่ีสุด  ไม่มีที่ท ากิน  เขาจะแสดงออกอย่างไร  เขาไม่สามารถ
ออกแถลงการณ์ หรือไปพูดที่เวทีต่างๆ  ได้มาก  หรือแม้แต่ระยะหลังนี้  คนที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลไม่
ต้องการรัฐบาลชุดนั้นชุดนี้แสดงออกอย่างไร  จึงจะเสียงดังและได้ผลส าเร็จตามท่ีเรียกร้องเพื่อให้
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวสามารถเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลและจากสังคมได้มากคนเหล่านี้จะ
ใช้วิธีการออกมาชุมนุมกัน  การชุมนุมที่ได้ผลในแง่การเรียกร้องความสนใจก็ต้องชุมนุมในที่
สาธารณะ จะไปชุมนุมในสวนหลังบ้านใครคงไม่มีประโยชน์  ยิ่งถ้าเป็นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ 
หรือที่ซ่ึงประชาชนต้องใช้ร่วมกันมากเท่าไหร่ ยิ่งสามารถเรียกร้องความสนใจได้มากเท่านั้น  ระยะ
หลังจึงยกระดับไปจนถึงการยึดถนนราชด าเนิน ยึดสนามบิน ยึดอนุสาวรีย์เป็นที่ชุมนุม  นอกจากนี้
การชุมนุมหยุดอยู่กับท่ีนานๆ  ก็อาจไม่ประสบความส าเร็จ  จึงมีการพัฒนารูปแบบการชุมนุมโดย
การเคล่ือนขบวนผู้ชุมนุมเดินขบวนไปประท้วงสถานที่โน่นที่นี่ ก่อปัญหาการจราจรให้แก่คนที่ต้อง
ใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งจึงมีปัญหาชวนขบคิดว่าถ้าหากฝ่ายผู้ชุมนุมมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ถนน
สาธารณะเป็นที่แสดงความคิดเห็นและประกาศเจตนารมณ์ในการชุมนุมแล้วประชาชน  นักเรียน  
และคนท างานที่จ าเป็นต้องสัญจรไปมาบนถนนหนทางหรือแม้กระทั่งคนท ามาหากินทั่วไปนั้นมี
สิทธิเสรีภาพในอันที่จะเดินทางไปมาโดยสะดวก  หรือมีสิทธิได้รับบริการการเดินรถสาธารณะ
ตามปกติโดยไม่ขาดแคลนและเพียงพอบนถนนหนทางสาธารณะที่ถูกจับจองโดยม็อบหรือไม่ 
  ในกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าเวลาท่ีมีการชุมนุมเดินขบวนและมีการปิดกั้นถนนทุกครั้ง  จะมี
สิทธิเสรีภาพของคนสองกลุ่มท่ีแตกต่างกันขัดแย้งกันเสมอ ได้แก่เสรีภาพของผู้ชุมนุมในการใช้ทาง
สาธารณะเป็นที่ชุมนุม กับสิทธิของประชาชนทั่วไปในการใช้ท่ีสาธารณะในชีวิตประจ าวันปัญหา
คือการใช้เสรีภาพในการชุมนุมมีกติกาหรือไม่ หรือใช้ได้โดยไม่มีขอบเขต  และถ้ามีกติกาคืออะไร  
ถ้ามีการละเมิดกติกา ใครเป็นผู้รักษากฎกติกา และจะรักษากฎกติกาได้ด้วยมาตรการใดได้บ้าง  ต้อง
เริ่มท่ีรัฐธรรมนูญ 
  3.2 หลักการของรัฐธรรมนูญกับเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ 
  หลักการทั่วไปของการใช้สิทธิเสรีภาพก่อน  มีหลักการง่ายๆ  ข้อหนึ่งว่าการใช้สิทธิ
เสรีภาพอะไรก็ตามต้องใช้โดยเคารพถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนด้วย  ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 ข้อ 4 “เสรีภาพคือการท าได้ทุกส่ิงตามเจตจ านงตราบเท่าที่ไม่เป็น 
การล่วงละเมิดต่อผู้อ่ืน และการใช้เสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์จะต้องไม่ถูกจ ากัด  เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์แก่สมาชิกคนอ่ืนของสังคมในการได้ใช้เสรีภาพอย่างเดียวกัน” เสรีภาพในการชุมนุมย่อม
ต้องเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วยในแง่ของกฎหมาย ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ภายในอันได้แก่รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2540 และฉบับ  พ.ศ.2550 รับรองเสรีภาพในการชุมนุมในที่
สาธารณะแล้วอย่างชัดเจน 
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  มาตรา  63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจ ากัด
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่ีสาธารณะ หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  หรือในระหว่างเวลาท่ีมี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้  หมายความว่าเสรีภาพของบุคคลในการ
รวมตัวชุมนุมกันเป็นสิทธิเสรีภาพเด็ดขาด รัฐไม่อาจแทรกแซงจ ากัดเสรีภาพนี้ได้เลย ถ้าเข้าเงื่อนไข
ครบท้ัง 4 ประการ คือ 
   1. ชุมนุมโดยสงบ / อย่างสันติ 
   2. โดยปราศจากอาวุธ 
   3. ในสถานที่ส่วนบุคคล 
   4. ในสภาวการณ์ปกติ ซ่ึงไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก 
  แต่ถ้าหากพ้นจากเงื่อนไขทั้ง  4 ประการแล้ว  รัฐสามารถจ ากัดหรือแทรกแซงการ
ชุมนุมนั้นๆ ได้กล่าวคือว่ารัฐสามารถจ ากัดหรือแทรกแซงการใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้เม่ือเข้า
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ องค์ประกอบด้านเนื้อหา และองค์ประกอบด้านรูปแบบ 
  องค์ประกอบด้านเนื้อหา หมายความว่า  การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมท าได้เฉพาะ
เมื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 
   1. เมื่อการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมสาธารณะ  และรัฐจ าเป็นต้องแทรกแซงเพื่อ
คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ท่ีสาธารณะ หรือ 
   2. เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ 
   3. เป็นการชุมนุมในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้
กฎอัยการศึก และรัฐเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าว 
  องค์ประกอบด้านรูปแบบ คือ รัฐจะจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้จะต้องมีกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติออกมาใช้บังคับ  เพื่อให้รัฐสภาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการต่างๆ  ที่จะใช้
แทรกแซงจ ากัดเสรีภาพของผู้ชุมนุม  และมาตรการในพระราชบัญญัติฉบับนี้จะต้องเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองต่อองค์ประกอบด้านเนื้อหา 3 ประการข้างต้น เท่านั้น จะวางมาตรการเพื่อวัตถุประสงค์
ประการอ่ืนใดอีกไม่ได้  เช่นเพื่อรักษาความสะอาดของสถานที่สาธารณะ  หรือเพื่อคุ้มครอง
ประชาชนจากเสียงท่ีดังหนวกหู  ไม่ได้ดังนั้น  เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นบทหลัก  และเป็นบท
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จ ากัดอ านาจรัฐไม่ให้เข้าไปแทรกแซงลิดรอนเสรีภาพดังกล่าวโดยง่าย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเสรีภาพ
ในการชุมนุมเป็นหลัก ส่วนการจ ากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น (จันทร์จิรา เอ่ียมมยุรา, ออนไลน์, 2553) 
  การชุมนุมที่กล่าวมาจะเป็นเรื่องของการชุมนุมสาธารณะ ที่ล้วนแต่เป็นเรื่องของการ
บุกยึดตามสถานที่ต่าง ๆ ชุมนุมประท้วงตามสถานที่ ท่ีเป็นแหล่งชุมชนสาธารณะ ซ่ึงการชุมนุม
เหล่านี้จะแตกต่างกับการชุมนุมในเรื่องของการก่อการกบฏ และการก่อการจลาจลปฏิวัติ หรือการ
ปฏิวัติรัฐประหาร ดังที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้ไป คือ  

การก่อการจลาจลและการปฏิวัติ (Riot / Revolution)  

   การจลาจล และปฏิวัติเป็นการก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายกับสงครามกลางเมือง  
คือมีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคล่ือนไหวเพ่ือที่จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  แต่มวลชนที่มา
รวมตัวกันนั้นอาจจะไม่สามารถที่ท าการควบคุมได้ และน าไปสู่การจลาจล  สร้างความวุ่นวาย 
สับสน และเสียหายได้ ในกรณีที่มวลชนมีขนาดใหญ่มาก  เมื่อสถานการณ์พัฒนาไปสู่การจลาจล
แล้ว ก็มีการปราบปรามจากเจ้าหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่ามวลชนเจ้าหน้าที่รัฐเข้า
ปราบปรามโดยใช้ความรุนแรง  ท าให้มวลชนมีเพิ่มมากขึ้นและน าไปสู่การปฏิวัติเปล่ียนแปลง
ระบอบได้  
 ปฏิวัติ รัฐประหาร หรือกบฏ 
 การปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การใช้ความรุนแรงทางการเมืองเพื่อเปล่ียนแปลงสังคม
อย่างเบ็ดเสร็จ  โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ที่การเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง อุดมการณ์ทาง
การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนา และระบบสังคมโดยรวม 
 การปฏิวัติเป็นความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยครั้งนัก เพราะจะต้องโค่นล้ม
ลงท้ังระบบ ซ่ึงหากสภาพสังคมไม่สุกงอมเต็มที่  หรือสภาพสังคมยังไม่พร้อมแล้วการปฏิวัติจะ
เป็นไปได้ยากมาก  ตัวอย่างของการปฏิวัติที่ผ่านมาก็คือการปฏิวัติฝรั่งเศส การปฏิวัติรัสเซีย  การ
ปฏิวัติจีน และการปฏิวัติเม่ือ 24 มิถุนายน 2475 ของไทยเราที่เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีพระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจเต็มในการปกครองประเทศมาเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยพระมหากษัตริย์อยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 การรัฐประหาร  (Coup d’état) หมายถึง  การใช้ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นอย่าง
ฉับพลันทันด่วน โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ที่การเปล่ียนตัวหัวหน้ารัฐบาล หรือผู้ปกครองประเทศ  แล้ว
จัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ท่ีอยู่ภายใต้ผู้ก่อการรัฐประหารขึ้นมา  โดยที่รูปแบบการปกครองไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด มีแต่ตัวผู้น าและคณะผู้น าเท่านั้นที่เปล่ียนแปลงไป 
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 รัฐประหารจึงเป็นความรุนแรงทางการเมืองท่ีมักเกิดขึ้นโดยกลุ่มทหาร เพราะทหารถูกฝึก
มาอย่างมีระเบียบวินัย มีก าลังพลอาวุธในมือ  จึงมีศักยภาพในการท ารัฐประหารในสถานการณ์ที่
ปัจจัยภายนอกคือประเทศชาติประสบปัญหาความวุ่นวาย ประกอบรวมเข้ากับปัจจัยภายในกองทัพ
คือ การที่ทหารต้องสูญเสียผลประโยชน์หรือถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากเกินไป  และเมื่อ
ปัจจัยทั้งสองอย่างประสานกันได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงเป็นที่มาของข้ออ้างในความชอบธรรมของ
การท ารัฐประหารประเทศที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น  มักเป็นประเทศที่ประชาชนไม่
ค่อยชอบเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การหยุดชะงักทางการเมืองด้วยกระบวนการรัฐประหารจะ
เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากประชาชนเข้ามามีกิจกรรมทางการเมืองสม่ าเสมอโดยมิใช่เพียงแต่หย่อนบัตร
ในวันเลือกตั้งเท่านั้น (One day democracy) ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดก็คืออินเดียที่แม้ว่าจะยากจนและมี
อัตราการรู้หนังสือต่ ากว่าเรา  แต่ก็ไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นเพราะประชาชนมีความตื่นตัวทาง
การเมืองสูง 
 การท ารัฐประหารที่ประสบความส าเร็จนั้น  นอกจากจะต้องเตรียมการอย่างปิดลับอย่าง
ยิ่งยวดและใช้เวลารวดเร็วฉับพลันแล้ว ภายหลังจากการรัฐประหารจะต้องสร้างอุดมการณ์ของชาติ
ขึ้นมาเสมอ ท้ังนี้ เพื่อหลีกเล่ียงการลุกฮือขึ้นต่อต้านจากประชาชนนั่นเอง 
 ตัวอย่างของการรัฐประหารของไทยมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้ายึดอ านาจโดยใช้ช่ือ
ว่าคณะปฏิวัติฯ คณะปฏิรูปฯ คณะ รสช. ฯลฯ และล่าสุดก็คือคณะปฏิรูปฯ เม่ือ 19 กันยายน 2549 ที่
ผ่านมา ล้วนแล้วแต่เป็นการรัฐประหารด้วยกันทั้งส้ิน 
 การกบฏหรือขบถ  (Rebellion) นั้น  หมายถึง การที่กลุ่มคนพยายามท าการปฏิวัติหรือ
รัฐประหารแต่กระท าไปไม่ส าเร็จ จึงได้ชื่อว่าเป็นกบฏนั่นเอง ตัวอย่างของไทยเราก็เช่น กบฏบวร
เดช กบฏนายสิบ กบฏ เสนาธิการหรือกบฏนายพล กบฏวังหลวง กบฏแมนฮัตตัน กบฏ 26 มีนาคม  
(พล.อ.ฉลาด) กบฏเมษาฮาวายหรือกบฏยังเติร์ก กบฏสองพี่น้อง ฯลฯ  


