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บทที่  3 
กฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเปน 
แมบทที่นําหลักเกณฑของกฎหมายมหาชนมาใช 
 
 ดังท่ีไดศึกษาจากบทท่ี 2  แลววา  กฎหมายมหาชนน้ันถือกําเนิด
มาเพ่ือแกปญหาการใชอํานาจของรัฐหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของ
รัฐในทางปกครอง และหลักการดังกลาวไดนําไปบัญญัติไวในกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตยท่ียึดหลักการปกครองโดยกฎหมาย  
หรือท่ีเรียกกันวา  “หลักนิติรัฐ”   
 ฉะนั้น กฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยจึงเปน
กฎหมายแมบทที่นําหลักการของกฎหมายมหาชนมาใชซึ่งมีเนื้อหาสาระ
สําคัญ  3  ประการคือ 

ประการท่ี 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับ หนาท่ี ของ
รัฐในทางปกครอง 

ประการท่ี 2 กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับ อํานาจ  ของ
รัฐในทางปกครอง 

ประการท่ี 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับ  การควบคุม  
และตรวจสอบ  ในการใชอํานาจตามหนาท่ีของรัฐ 
 นอกจากโครงสรางหลัก ๆ ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 3 ประการดัง
กลาวมาแลว  ยังมีบทบัญญัติอ่ืน ๆ ท่ีประกอบใหรัฐธรรมนูญมีความ
สมบูรณเปนไปตามเปาหมายและทิศทางการปกครองของประเทศน้ัน     ๆ  
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ดวย  ซ่ึงท้ังน้ีเน้ือหาและรายละเอียดของบทบัญญัติอ่ืน ๆ จะอยูในรูปแบบ 
หรือลักษณะอันใดหรือจะเปนอยางไรน้ัน  ก็ข้ึนอยูกับองคประกอบดาน
การเมือง   เศรษฐกิจ  ศาสนา  รวมตลอดจนถึงสภาพสังคมของประเทศ
น้ัน ๆ แตอยางไรก็ดีโครงสรางของกฎหมายรัฐธรรมนูญสําหรับประเทศท่ี
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยจะไมมีความแตกตางกัน  ซึ่งหากจะ
อธิบายภาพรวมกวาง ๆ โครงสรางของกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งยึดหลัก 3 
ประการดังกลาวขางตนเพื่อใหเห็นภาพชัดเจนจะเห็นวา  กฎหมายรัฐธรรม
นูญท่ีใชสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน  เปนกฎหมายแม
บทท่ีนําหลักการของกฎหมายมหาชนมาใชกลาวคือ 

     
1.   โครงสรางหนาที่ของผูทําการปกครองที่ประชาชน 
มอบหมาย 

 หลักการสําคัญอันเปรียบเสมือนหัวใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คือ ความเทาเทียมกันและความเสมอภาคกันของคนใน
สังคม แตอยางไรก็ตามถึงแมวาคนทุก ๆ คนในสังคมจะมีสิทธิและเสรี
ภาพอยางเต็มเปยมในตัวเอง แตคนในสังคมก็ไมอาจจะอยูรวมกันไดโดย
ปราศจากกฎเกณฑ  ปราศจากกฎระเบียบ หรือปราศจากผูปกครอง  ทั้งนี้
เพราะการอยูรวมกันในลักษณะเชนน้ันอาจจะกอใหเกิดความวุนวายและ
สับสน อันจะทําใหสภาพของสังคมนั้นไมแตกตางไปจากสภาวะสงคราม  
ขาดความปลอดภัย  และขาดความมัน่คงในชีวิตของตนและครอบครัว  
ดวยเหตุน้ีประชาชนจึงตองยอมสละสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชนบาง
ประการของตน    โดยการมอบอํานาจท่ีมีอยูน้ันใหกับตัวแทนซ่ึงประชาชน 
 



47 

เลือกสรรแลว  ใหมีหนาท่ีและอํานาจท่ีเหนือกวาตนในการปกครอง  โดยท่ี 
ผูแทนหรือผูปกครองน้ันจะตองปกครองประชาชนหรือคนในสังคมใหตรง
ตามเปาหมายและหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ  
การปกปองสิทธิ  เสรีภาพ  และรักษาไวซึ่งความเสมอภาค  ตลอดจน
กระท่ังผลประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ 
 หนาท่ีหลักของตัวแทนท่ีมาเปนผูปกครองประเทศคือ 
 1.ตองปกปองและคุมครองสิทธิรวมถึงเสรีภาพของประชาชน 
 2.ตองคุมครองประโยชนและรักษาไวซ่ึงความเสมอภาคของ
ประชาชน 
 แตอยางไรก็ตาม ผูปกครองไมไดมีหนาที่เพียง 2 ประการดังท่ี
กลาวมาแลวเทาน้ัน หนาท่ีอ่ืนของผูปกครองท่ีจะตองกระทําจะเปน
ประการใดน้ัน ข้ึนอยูกับความตองการของผูอยูใตการปกครองหรือประชา
ชนซ่ึงเปนเจาของอํานาจในแตละประเทศและความตองการดังกลาวของ
ประชาชนจะมีบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายอ่ืน ๆ ท้ัง
น้ีการปฏิบัติหนาท่ีของผูปกครองจะเปนไปตามกระบวนการและข้ันตอนท่ี
กฎหมายไดมีบัญญัติไว 
 หนาท่ีอ่ืน ๆ ของผูปกครอง  ตางมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะคุมครองสิทธิ  
เสรีภาพ  และเพื่อปกปองผลประโยชนของประชาชน  ดังนั้นจึงทําใหเกิด
องคกรตาง ๆ ขึ้นในสังคม  เพือ่ทําหนาท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหครอบคลุมท่ัวถึง รวมท้ังใหเกิดความรวดเร็วทันตอความจํา
เปนและความตองการของประชาชน           ท้ังในเร่ืองของความปลอดภัย 
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ทั้งภายในและภายนอกประเทศ   การศึกษา  สาธารณสุข  คมนาคม  ฯลฯ 
ทั้งนี้หากจะกลาวใหชัดเจนแลว  องคกรเหลาน้ีตางมีกําเนิดมาจากความ
ตองการโดยรวมของประชาชนท้ังส้ิน  ซ่ึงอํานาจและบทบาทรวมตลอดถึง
การปฏิบัติหนาท่ีขององคกรตาง ๆ มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแม
บท  กําหนดอํานาจและหนาท่ีโดยรวมกวาง ๆ และมีองคกรตัวแทนของ
ประชาชนท่ีจะอาสาเปนผูปกครองเรียกวา  “พรรคการเมือง” 
 พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  เปนองคกรท่ีทําหนาท่ี
แทนประชาชนในการปองกันสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชนของประชา
ชนตามแนวนโยบายท่ีแถลงไวน้ันกับประชาชน 
 ฉะน้ันหนาท่ีหลักของผูบริหารประเทศจึงมีอยูสองประการสําคัญ 
ประการแรกคือ  หนาที่ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ         และอีกประการ
หน่ึงคือ  หนาท่ีท่ีผูปกครองไดเสนอหรือแถลงไวตอประชาชนโดยผานองค
กรตัวแทนท่ีเรียกวา  “พรรคการเมือง” ซ่ึงประเทศท่ีปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองเปนกลไกในการกอใหเกิดเจตจํานงรวมกัน
ของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง  เปนตัวแทนของ
ประชาชน  เม่ือไดรับเลือกต้ัง  ใชอํานาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการ
ดําเนินข้ันตอนและกระบวนการไปตามอํานาจและหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในรัฐ
ธรรมนูญ  และตามแนวนโยบายท่ีไดนําเสนอไว 
2.    โครงสรางอํานาจของผูทําการปกครองที่จะทําใหบรรล ุ
ผลตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 หลักการของระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองอํานาจการปกครอง           
และบริหารประเทศยึดถือแนวความคิด       และเปนไปตามหลักการของ   



49 

จอหน    ล็อค   และของมองเตสกิเออ     ในการใชเปนบรรทัดฐานหรือเปน 
หลักการสําคัญของการใชอํานาจเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายดังท่ีกลาว
มาแลว  คือการแบงแยกอํานาจออกเปน 3 อํานาจคือ 

2.1 อํานาจนิติบัญญัติ 
2.2 อํานาจบริหาร 
2.3 อํานาจตุลาการ 

 
 
อํานาจน
อ่ืน ๆ นอ
แตวาในแ
อํานาจน
 
2540  ไ
ท่ีในการต
ควบคุมก
ชอบในเร
ราชการแ
 
ปกครอง
ปกครอง
ดําเนินก
2.1  อํานาจนิติบัญญัต ิ

หลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย  
ติิบัญญัติมีหนาท่ีในการบัญญัติกฎหมายเปนสําคัญ  สวนหนาท่ี
กจากการบัญญัติกฎหมายน้ันก็สามารถมีเพ่ิมเติมได ซึ่งทั้งนี้แลว
ตละประเทศน้ัน ๆ   วารัฐธรรมนูญจะบัญญัติอํานาจหนาท่ีของ
ิติบัญญัติเพิ่มเติมไวอยางไร 
สําหรับในประเทศไทย  กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  พ.ศ. 
ดบัญญัติถึงหนาท่ีของอํานาจนิติบัญญัติไววา  นอกจากจะมีหนา
รากฎหมายแลว  อํานาจนิติบัญญัติยังมีหนาท่ีอ่ืน ๆ อีกคือ  การ
ารบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารและการใหความเห็น
ือ่งท่ีมีความสําคัญตอประเทศชาติ  อาทิเชน  การแตงต้ังผูสําเร็จ
ทนพระองค  การประกาศสงคราม  ฯลฯ 
อํานาจนิติบัญญัติน้ีถือไดวา เปนอํานาจท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
และบริหารประเทศ          ท้ังน้ีเน่ืองจากการท่ีฝายบริหารหรือฝาย     
อันไดแก รัฐ  หนวยงานของรัฐ  และเจาหนาที่ของรัฐ  จะสามารถ
ารใด ๆ ก็ตามอันเก่ียวเน่ืองกับการคุมครองสิทธิ เสรีภาพ  และผล 
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ประโยชนของประชาชนไดน้ัน จะตองมีกฎหมายซ่ึงฝายนิติบัญญัติเปนผู
ตราหรือบัญญัติกฎใหอํานาจน้ันไว  ซ่ึงหากปราศจากกฎหมายท่ีบัญญัติ
หรือใหอํานาจไว  ฝายบริหารหรือผูปกครองประเทศก็ไมสามารถจะกระทํา
การใด ๆ ได  ไมวาจะเปนเร่ืองของการดูแลความสงบเรียบรอยของ
ประเทศหรือของประชาชน เรื่องของงบประมาณแผนดิน รวมทั้งการ
บริการสาธารณะ  ฯลฯ 

 2.1.1  ท่ีมาของอํานาจนิติบัญญัต ิ
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน  อํานาจนิติบัญญัติจะมา
จากตัวแทนของประชาชนตามกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญของแตละ
ประเทศไดบัญญัติไว  ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวอํานาจนิติบัญญัติจะมาจากการ
เลือกต้ังโดยเสรีตามกระบวนการท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว 
 สวนประเทศไทยน้ัน ท่ีมาของอํานาจนิติบัญญัติจะเปนไปตามรัฐ
ธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งรวมถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ    ซ่ึงกระบวนการไดมาของอํานาจนิติบัญญัติน้ันมาจาก

ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 500  คน  และวุฒิสมาชิก
จํานวน  200  คน  เขามาเปนสมาชิกรัฐสภาทําหนาที่บัญญัติกฎหมาย
ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน   และใหความเห็นชอบในเร่ืองสําคัญ
ของประเทศเชนใหความเห็นชอบในการแตงต้ังผูสําเร็จราชการแทน    
พระองค  การประกาศสงคราม     การบัญญัติกฎหมายเพ่ือใหอํานาจ
และหนาท่ีแกบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือทํากิจกรรมตาง  ๆ        โดยมีวัตถุ
ประสงคที่จะตองตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม   
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เชน พระราชบัญญัติงบประมาณแผนดิน  หากไมมีกฎหมายที่บัญญัติให
อํานาจแกกระทรวง   ทบวง  กรม  หรือเจาหนาท่ีของรัฐในการนําภาษี
อากรของประชาชนไปใชจายเพ่ือเปนประโยชนแกประชาชนหรือประโยชน
ของชาติแลว  น่ันหมายความวาจะไมมีหนวยงานใดของรัฐ  หรือเจาหนาท่ี
ใดของรัฐมีอํานาจที่จะนําเงินงบประมาณไปใชได  อันจะทําใหการบริหาร
งานราชการแผนดินสะดุดหยุดชะงกั  ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมี
กฎหมายบัญญัติใหอํานาจดังกลาวไว  หรือในเร่ืองของการส่ังการบังคับ
บัญชาการในการบริหารราชการแผนดิน  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ขาราช
การประจําตาง ๆ หากไมมีกฎหมายบัญญัติในการใหอํานาจในการส่ังการ
ไว  งานบริหารราชการแผนดินก็ไมสามารถดําเนินการได  ความเสียหาย
และความเดือดรอนก็จะตกอยูกับประชาชน 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา  อํานาจนิติบัญญัติมาจากตัวแทนของ   
ประชาชนตามกระบวนการท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวเพ่ือมาทําหนาท่ีแทน
ประชาชนตามกฎหมายบัญญัติ 

 2.1.2   การใชอํานาจนิติบัญญัต ิ
 ผูท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติคือ  ฝายนิติบัญญัติหรือตัวแทนของ
ประชาชนท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยเสรี  ฉะน้ันหากตัวแทนของประชาชนท่ี
มีอํานาจนิติบัญญัติซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมาย  แตไมใชอํานาจใหเปนไป
ตามเจตนารมณของประชาชน เชน  บัญญัติกฎหมายท่ีทําใหฝายบริหาร
ไมสามารถทําการปกครองบริหารประเทศได  หรือบัญญัติกฎหมายไมเอ้ือ
อํานวยกับนโยบายท่ีฝายบริหารไดแถลงไวตอประชาชน       หรือในกรณีท่ี 
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ฝายนิติบัญญัติน้ัน    บัญญัติกฎหมายไมสอดคลองกับเปาหมายหรือหลัก 
การของรัฐธรรมนูญ ฯลฯ  ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายดังกลาวน้ี  จะทําให
ฝายบริหารไมสามารถปกครองประเทศไดตรงตามเจตนารมณของ          
รัฐธรรมนูญและไมตรงตามความตองการของประชาชน  ผลเสียหายท่ีเกิด
ข้ึนจากการใชอํานาจนิติบัญญัติน้ันก็จะเกิดข้ึนกับประชาชน  ฉะนั้นจึงมี
ความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการควบคุมการใชอํานาจนิติบัญญัติดวย 
 2.1.3   การควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัต ิ
 การควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติในแตละประเทศท่ี
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยน้ันอาจจะมีความแตกตางกันอยูกับ   
รูปแบบการปกครองของประเทศน้ัน ๆ  วามีรูปแบบการปกครองใด  อาทิ
เชน  ในระบบรัฐสภา  ในระบบประธานาธิบดี  หรือในระบบก่ึงรัฐสภาก่ึง
ประธานาธิบดี  แตถึงอยางไรก็ตามในแตระบบน้ันตางก็มีกระบวนการ
และวิธีการในการควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติเปนของตนเอง  
ท้ังน้ีเพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนจากการใชอํานาจเพ่ือ   
คุมครองสิทธิ  เสรีภาพ  และผลประโยชนของประชาชน 
 ประเทศไทย  กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไวถึงวิธีการควบคุม
การใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติไวหลายวิธีและวิธีหน่ึง โดยการใหอํานาจ
แกฝายบริหารดวยวิธีการ  “ยุบสภา”  เปนการคืนอํานาจใหกับประชาชน
ในการเลือกต้ังตัวแทนฝายนิติบัญญัติใหม  รวมท้ังการพิจารณาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภาโดย  “ศาลรัฐธรรมนูญ” 
 การควบคุมการใชอํานาจของฝายนิติบัญญัติดังท่ีกลาวมาน้ี  ถือ
วาเปน  “การควบคุมการใชอํานาจโดยทางการเมือง”   ซ่ึงกระบวนการ 
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ตาง ๆ ท่ีใชในตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจคือการนําหลักกฎหมาย 
มหาชนมาใชหรือท่ีเรียกวาการใช “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน”  หรือจะ
กลาวไดอีกนัยหน่ึงวา  นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนคือกระบวนการนํา
หลักกฎหมายมหาชนมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนและความยุติธรรม
สูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม  ดังน้ัน “การควบคุมโดยการใชอํานาจ
โดยทางการเมือง” เปน “นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน” อยางหน่ึง 

 
กฎหมาย
อํานาจใ
ตองมีกฎ
ประชาธ
ซ่ึงกฎหม
บัญญัติน
เพื่อประ
ท่ีบัญญ
สามารถ
 
กําหนด
บัญญัติต
บัญญัติก
 

2.2   อํานาจบริหาร 

ฝายบริหารมีหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม
และตามแนวนโยบายท่ีไดแถลงไวกับประชาชน  ฝายบริหารจะมี
นการบริหารงานราชการแผนดินหรือปกครองประเทศไดน้ัน จะ
หมายบัญญัติใหอํานาจไว  เน่ืองจากการปกครองในระบอบ
ปิไตย  จะตองใชหลักนิติรัฐ  หรือหลักการปกครองโดยกฎหมาย  
ายท่ีบัญญัติโดยตัวแทนของประชาชนหรือท่ีเรียกวาฝายนิติ
ัน้  จะบัญญัติกฎหมายใหอํานาจและหนาที่แกฝายบริหาร
โยชนของประชาชน  อยางไรก็ตามถาหากปราศจากกฎหมาย
ติัมอบหมายใหอํานาจแกฝายบริหารแลว  ฝายบริหารจะไม
ดําเนินการใด ๆ  ท้ังทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง 
ดังน้ันฝายบริหารจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจะตองมีกฎหมาย
ใหอํานาจและหนาที่ไว  การทํางานของฝายบริหารและฝายนิติ
องมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน  กลาวคือหากฝายนิติบัญญัติได
ฎหมายท่ีไมเอ้ืออํานวยใหฝายบริหารทํางานได    หรือไมสามารถ 
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ปกครองประเทศไดตรงตามแนวนโยบายท่ีเสนอไวแกประชาชนหรือฝาย 
นิติบัญญัติออกกฎหมายท่ีขัดตอหลักการของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแลว  ฝายบริหารก็สามารถควบคุมการทํางานหรือถวงดุลย
อํานาจฝายนิติบัญญัติไดดวยการ “ยุบสภา”  ดังท่ีกลาวมาแลว  และใน
ทํานองเดียวกันหากฝายนิติบัญญัติไดบัญญัติกฎหมายใหอํานาจและหนา
ท่ีแกฝายบริหารตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญและเอื้อตอประโยชนของประชา
ชนโดยสวนรวมเพ่ือใหฝายบริหารดําเนินการตามอํานาจ  หนาที่และแนว
นโยบายแลว แตฝายบริหารกลับใชอํานาจท่ีมีอยูตามกฎหมายน้ันเกนิขอบเขต  
ไมเปนธรรม  กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน  หรือแมกระท่ังการ
บริหารนั้นไมตรงตามเจตนารมณของฝายนิติบัญญัติซึ่งเปนตัวแทนของ
ประชาชน   เชนฝายนิติบัญญัติก็สามารถควบคุม  หรือยับย้ังการบริหาร
ประเทศของฝายบริหารได โดยกระบวนการในการควบคุม  ยับย้ัง  หรือ
ถวงดุลยอํานาจของฝายบริหารตามบทบัญญัติท่ีปรากฎอยูในรัฐธรรมนูญของ
แตละประเทศ  สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2540  ของประเทศ
ไทยนั้น  ไดบัญญัติถึงวิธีหรือข้ันตอนกระบวนการในการควบคุมการทํางานฝาย
บริหารโดยฝายนิติบัญญัติไวหลายวิธีการ อาทิเชน การต้ังกระทูถาม  การ
เสนอญัตติดวน  การเสนอญัตติเปดอภิปรายไมไววางใจฝายบริหารเปน
รายบุคคลหรือทั้งคณะ เปนตน 

 2.2.1   ท่ีมาของอํานาจบริหาร 
 ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน  ในแตละ
ประเทศจะมีท่ีมาของฝายบริหารแตกตางกันไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับองค
ประกอบดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และปจจัยอ่ืน ๆ  เปนพื้นฐาน 
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สําคัญ   แตโดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยแลว   ฝายบริหารน้ันจะ
มาจากประชาชน       โดยท่ีประชาชนจะเปนผูตัดสินใจคัดเลือกตัวแทนใน 
การบริหารประเทศของตนตามรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ 
 สําหรับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  พ.ศ. 2540  ของประเทศไทยน้ัน  
ฝายบริหารจะมาจากตัวแทนซ่ึงไดรับการคัดเลือกมาจากประชาชน  โดย
เฉพาะอยางย่ิงหัวหนาฝายบริหารคือ  นายกรัฐมนตรี  ในสวนของรัฐมนตรี 
อาจจะมาจากการคัดเลือกของประชาชน หรืออาจจะเปนบุคคลภายนอกท่ี
ไมไดผานการเลือกต้ังก็ได  ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาฝาย
บริหารท่ีจะนําเสนอรายช่ือผูท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารประเทศข้ึน
ทูลเกลาฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกลาฯ  ใหทําหนาท่ี
บริหารประเทศ 
 ท่ีมาของฝายบริหารในระบอบประชาธิปไตย  จะมีความแตกตาง
ไปจากในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ทั้งนี้เพราะที่มาของฝายบริหาร
ในระบอบประชาธิปไตยน้ันมาจากประชาชนหรือผูอยูใตการปกครองเปน
สําคัญ  ฉะน้ันเปาหมายสูงสุดในการบริหารจึงอยูท่ีประชาชน  การบริหาร
ประเทศจะตองดําเนินการใหตรงตามความตองการและเจตนารมณของ
ประชาชน  อีกท้ังในการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังมีองคกรทางการ
เมืองอื่น ๆ ในการควบคุมใหฝายบริหารกระทําการเพ่ือประโยชนและสิทธิ  
เสรีภาพ  ของประชาชนเปนสําคัญ  และหากฝายบริหารทําหนาท่ีในการ
บริหารประเทศเกินเลยกวาขอบเขตท่ีกฎหมายไดมอบอํานาจไว  หรือผิด
วัตถุประสงคเจตนารมณของกฎหมายหรือฝายบริหารทําการปกครอง 
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ผิดพลาดจนทําใหเกิดความเสียหายหรือเดือดรอน           ตลอดจนกระทบ 
กระเทือนตอสิทธิ  เสรีภาพ  และผลประโยชนของประชาชน ซึ่งหลักการใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  ไมเพียงแตมีเฉพาะฝายนิติบัญญัติเทา
น้ันท่ีจะควบคุม ยับย้ัง และถวงดุลยอํานาจหรือการทํางานของฝายบริหาร  
แตยังมีองคกรและกระบวนการอ่ืน ๆ ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทําหนาที่
ดังกลาวอีกทั้งนี้ก็เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน 

 2.2.2   การใชอํานาจบริหาร 
 ผูท่ีใชอํานาจบริหารคือ  ฝายบริหารหรือตัวแทนของประชาชนท่ี
มาจากการเลือกต้ังโดยเสรีเชนเดียวกับฝายนิติบัญญัติ  ท้ังน้ีอํานาจในการ
บริหารท่ีฝายบริหารจะใชในการปกครองประเทศได     จะตองเปนอํานาจ
ท่ีไดรับมอบหมายโดยการระบุหรือบัญญัติไวโดยฝายนิติบัญญัติใน        
รัฐธรรมนูญ  ดังน้ันฝายบริหารจะสามารถใชอํานาจในการบริหารไดก็ตอ
เม่ือมีกฎหมายบัญญัติมอบหมายอํานาจและกําหนดขอบเขตของหนาท่ีไว  
ซึ่งหากปราศจากกฎหมายที่บัญญัติไวดังกลาว  หรือหากกฎหมายมิได
บัญญัติอํานาจหนาท่ีหรือการกระทําใดไวผูบริหารก็ไมสามารถกระทําการ
ใด ๆ น้ันได  ฉะน้ันหากตัวแทนของประชาชนท่ีมีอํานาจในการบริหาร
ประเทศตามกฎหมายท่ีฝายนิติบัญญัติไดบัญญัติไว ไมใชอํานาจในการ
บริหารน้ันใหเปนไปตามความตองการ  ตรงตามเจตนารมณของประชาชน  
หรือทําใหประชาชนผูอยูใตการปกครองไดรับความเสียหายหรือเกิดความ
เดือดรอน อาทิเชน       การใชอํานาจในการบริหารหรือปกครองเกินจาก 
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ขอบเขตหรือ เกินกวาอํานาจท่ีตนมีอยูหรือท่ีไมไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรม
นูญ     หรือการบริหารประเทศตามอํานาจหนาท่ีท่ีฝายบริหารมี  แตการ
บริหารหรือการ ปกครองประเทศน้ันเกิดความผิดพลาดจนทําใหเกิดความ
เสียหายหรือเกิดความเดือดรอนแกประชาชนโดยสวนรวม ฯลฯ  ดังน้ัน
เพื่อไมใหเกิด ความเสียหาย  และเพ่ือใหตรงตามหลักการของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีเล็งเห็นถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ  จึง
ตองมีการควบคุมหรือถวงดุลยการใชอํานาจฝายบริหารดวย 

 2.2.3   การควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหาร 
 วัตถุประสงคในการกําหนดบทบาทของอํานาจตางๆ ในระบอบ
ประชาธิปไตยน้ันก็เพ่ือท่ีจะใหอํานาจแตละอํานาจน้ันเกิดการถวงดุลยซ่ึง
กันและกันหรือไมใหอํานาจหน่ึงอํานาจใดน้ันมีอํานาจมากจนเกินไป  
เพราะหากมีการใชอํานาจท่ีเกินความพอดีหรือเกินขอบเขตแลว  จะกอให
เกิดความเดือดรอนและความเสียหายแกประชาชน 
 หลักการของระบอบประชาธิปไตย  ฝายบริหารจะสามารถทํา
หนาท่ีใด ๆ ไดน้ัน  จะตองมีกฎหมายกําหนดและมอบหมายอํานาจไว  
หมายความวาฝายบริหารจะไมสามารถกระทําการใด ๆ ได  ถาฝายนิติ
บัญญัติไมไดบัญญัติกฎหมายใหอํานาจและหนาท่ีไว 
 ฉะน้ันจะพบวาการปฏิบัติหนาท่ีในการปกครองของฝายบริหาร  
จะกระทําไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายใหอํานาจหนาท่ีไว    แตหาก
ฝายบริหารดําเนินการในการบริหารไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนมีตาม
กฎหมาย    เกิดความผิดพลาดจนทําใหประชาชนไดรับความเสียหายและ 
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เกิดความเดือดรอน  เชน  เศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า    อัตราการวางงาน 
ของประชาชนสูง ฯลฯ  ลักษณะเชนนี ้  ผลของการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของฝายบริหารทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน  ซ่ึงการกระทําตาม
อํานาจหนาท่ีของฝายบริหารดังกลาวไมสามารถจะเอาผิดทางแพงหรือ
ทางอาญาได  ท้ังน้ีเพราะฝายบริหารไดกระทําไปตามอํานาจหนาท่ี  เน่ือง
จากกฎหมายใหอํานาจและหนาท่ีไว 
 ดังนั้นเพื่อไมใหประชาชนไดรับผลกระทบในทางที่เสียหาย  จึงมี
กระบวนการในการควบคุมฝายบริหารในทางการเมืองซ่ึงมีอยูมากหลาย
วิธีแตกตางกันไปในแตละประเทศ  สวนประเทศไทยวิธีการควบคุมฝาย
บริหารทางการเมืองไดแก การต้ังกระทูถาม  การเสนอญัตติดวน  และการ
เปดอภิปรายไมไววางใจ  ซ่ึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจของฝาย
บริหารน้ีคือ  “การควบคุมการใชอํานาจในทางการเมือง”  คือการนํา
หลักกฎหมายมหาชนมาใชหรือท่ีเรียกวาการใช  “นิติวิธีทางกฎหมาย
มหาชน”   
 การท่ีประชาชนหรือผูอยูใตอํานาจปกครองไดรับความเดือดรอน
หรือความเสียหายจากการบริหารประเทศของฝายบริหารท่ีกระทําการตาม
อํานาจและหนาท่ีท่ีตนมีตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดน้ัน  ไมถือวาเปนความ
ผิดทางแพงหรือทางอาญาแตประการใด  แตการกระทําดังกลาวเปนความ
ผิดทางการเมือง  ซ่ึงถือวาเปนความผิดในกระบวนการใชอํานาจตาม
กฎหมายมหาชน  ถึงแมวาจะเปนเร่ืองของการใชอํานาจตามหนาท่ีในการ
บริหารประเทศ     แตผลจากการปกครองประเทศน้ันทําใหประชาชนไดรับ 
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ความเสียหาย       ดังน้ันกระบวนการในการควบคุมการใชอํานาจของฝาย 
บริหารดังกลาวก็คือการนําเอาหลักกฎหมายมหาชนมาใชในการแกไข
ปญหา  ในการควบคุมการใชอํานาจของฝายบริหารดังท่ีกลาวมา 

  
 
ตองการห
สังคม 
ไปดวยค
อิสระกว
ตุลาการ
มีความแ
อยูกับระ
หรือวาจ
จากน้ียัง
กฎหมาย
ปกครอง
 
มากกวา
คงยังเปน
และผลป
ประชาธิป
2.3  อํานาจตุลาการ

ฝายตุลาการมีหนาท่ีในการใชกฎหมายใหเปนไปตามความ
รือเจตนารมณรของฝายนิติบัญญัติ  เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมใน
และเน่ืองจากอํานาจตุลาการเปนอํานาจในการใชกฎหมายใหเปน
วามบริสุทธ์ิยุติธรรม  ดังน้ันอํานาจตุลาการจึงเปนอํานาจท่ีมี
าอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร  โดยผูท่ีทําหนาท่ีใชอํานาจ
คือ  ศาล  ซ่ึงศาลของแตละประเทศในระบอบประชาธิปไตยน้ันจะ
ตกตางกันไป  ท้ังน้ีศาลของแตละประเทศจะมีรูปแบบใดน้ันก็ข้ึน
บบของกฎหมายท่ีใชวาเปนระบบประมวลกฎหมาย (Civil  Law)  
ะเปนระบบไมมีประมวลกฎหมาย(Common  Law)  และนอก
ข้ึนอยูกับองคประกอบอ่ืน ๆ อีก  อาทิเชน  พัฒนาการของระบบ
ภายในประเทศน้ัน ๆ สภาพของสังคม  รวมกระท่ังการเมือง  การ

 ฯลฯ  ของประเทศดังกลาวดวย 
แตถึงอยางไรก็ตาม  แมวาอํานาจตุลาการจะเปนอํานาจท่ีมีอิสระ
อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารก็ตาม  แตอํานาจตุลาการก็
อํานาจหน่ึงท่ีทําหนาท่ีในการปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพ  
ระโยชนของประชาชนใหเปนไปตามหลักการของระบอบ
ไตย 
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 2.3.1   ท่ีมาของอํานาจตุลาการ 
 ในแตละประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยน้ัน  ตางมีท่ีมา
ของอํานาจตุลาการท่ีแตกตางกันไป  ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ดังท่ีกลาว
มาแลวไมวาจะเปนระบบกฎหมายที่ใชกันอยู  จารีตประเพณีทางการเมือง
และการปกครอง  โครงสรางทางสังคม ฯลฯ  ของในแตละประเทศ  แมวา
อํานาจตุลาการจะมีความเปนอิสระแยกไปจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
บริหาร  แตอยางไรก็ตามอํานาจตลุาการในแตละประเทศจะมีกระบวนการ
และองคการควบคุมใหเกิดความเปนธรรมอยู แลวอยางเชนประเทศไทย
องคกรตรวจสอบการใชอํานาจของอํานาจตุลาการเปนไปตามสายงานบังคับ
บัญชา คูความ  และประชาชนท่ีเขาฟงการพิจารณา  ตลอดจนขั้นตอนวิธีการ
พิจารณาของศาล 
 สวนที่มาของอํานาจตุลาการเปนไปตามกฎหมายกําหนด      
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดแบงศาลเปน  4  ศาล  ไดแก 

- ศาลรัฐธรรมนูญ 
- ศาลยุติธรรม 
- ศาลปกครอง 
- ศาลทหาร 

 2.3.2   การใชอํานาจตุลาการ 
 เน่ืองจากอํานาจตุลาการเปนอํานาจในการใชกฎหมายเพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรมแกคนในสังคม  ดังน้ันตุลาการหรือศาลซ่ึงเปนผูใชอํานาจ 
ตุลาการจึงมีอํานาจที่เปนอิสระในการใชดุลยพินิจที่จะใชกฎหมายที่
บัญญัติโดยฝายนิติบัญญัติ         ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของ 
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ประชาชนดวยความยุติธรรม  แตโดยท่ัวไปแลวการใชอํานาจของศาลจะมี 
กระบวนการกล่ันกรองใหเกิดความยุติธรรมและมีความเปนธรรมในสังคม  
ฉะนั้นในแตละประเทศจึงมีการกําหนดใหศาลมีระดับถึง 3 ชั้น  คือศาลชั้นตน  
ศาลอุทธรณ  และศาลฎีกา  ท้ังน้ีก็เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมสุงสดุแกประชา
ชน 
 นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2540  ไดบัญญัติถึงการ
ควบคุมและการถวงดุลยอํานาจของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติโดย
ฝายตุลาการไวอยางชัดเจน กลาวคือเม่ือประชาชนเกิดขอพิพาทหรือไดรับ
ความเสียหายจากการกระทําตามอํานาจหนาท่ีของฝายบริหารซ่ึงอาจจะ
เปน รัฐ  หนวยงานของรัฐ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐ   ประชาชนสามารถที่จะ
ใชอํานาจตุลาการโดยผานทางศาลท่ีเรียกวา  “ศาลปกครอง”  ในการ
เรียกรองความเปนธรรม  ความยุติธรรม  ตามสิทธิของตนเองได โดยศาล
ปกครองซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อนําหลักการของกฎหมายมหาชนมาใช  เปน
การควบคุมการใชอํานาจของผูปกครองใหอยูในขอบเขตอํานาจและมี
ความพอดี และเหมาะสมกับการบริหารปกครองและการบริการสาธารณะ 
 ประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยตางมีระบบกฎหมาย  
สภาพสังคม  โครงสรางทางการปกครองและทางสังคม ฯลฯ  ท่ีแตกตาง
กันไปในแตละประเทศดังท่ีกลาวมาแลว  ดังนั้นในแตละประเทศจึงตองมี
การจัดแบงศาลใหมีความเหมาะสมกับประเทศของตน  ซ่ึงเปนท่ีแนนอน
วาในแตละประเทศการจัดแบงศาลยอมแตกตางกันออกไปบาง  แตอยางไรก็ดี
ตางก็มีวัตถุประสงคเดียวกันคือ  เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมหรือความเปน 
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ธรรมในสังคม  ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน  อาทิเชน ใน
ประเทศท่ีใชระบบประมวลกฎหมาย  (Civil  Law) บางประเทศ ระบบศาล
จะจัดแบงเปน  “ระบบศาลคู”  สวนประเทศท่ีไมใชระบบประมวลกฎหมาย  
(Common   Law)  ระบบศาลมักเปน “ระบบศาลเด่ียว”   
 2.3.3   การควบคุมอํานาจตุลาการ 
 การควบคุมอํานาจเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและเปนกระบวนการ
หน่ึงในระบอบประชาธิปไตยในอันท่ีจะปองกันไมใหอํานาจหน่ึงอํานาจใด
ใชอํานาจจนเกินความพอดี  จึงตองมีกระบวนการและวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงวิธีการควบคุมอํานาจฝายตุลาการตาม
กระบวนการของระบบศาลในประเทศไทย   เปนองคกรตามสายการบังคับ
บัญชารวมท้ังข้ันตอนในการพิจารณาคดีของศาลประชาชน  ที่เขาฟงการ
พิจารณาคดีและคูความ  ก็เปนองคกรตรวจสอบดวย 
 กระบวนการและวิธีการควบคุมอํานาจตุลาการของในแตละ
ประเทศแตกตางกันตามประเพณี  และกระบวนการทางการเมืองการปก
ครองของประเทศน้ัน 
 จากโครงสรางและเนื้อหาสาระของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังที่
กลาวมาแลวนั้นจะเห็นวา  เนื้อแทของกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
ท่ีบัญญัติถึง “อํานาจ”  และ “หนาท่ี”  ของผูปกครองประเทศเปนสําคัญ  
รวมทั้งการบัญญัติเจาะจงไปถึงการใชอํานาจและหนาที่ดังกลาวนั้น  วา 
จะตองเปนไปตามเจตนารมณและความตองการของประชาชนเปนสําคัญ 
จึงตองมีกระบวนการและข้ันตอนการตรวจสอบและแกไขการใชอํานาจ 
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และหนาที่นั้น  ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อที่จะมุงในการแกไขปญหาและปองกันปญหา
อันเกิดจากการใชอํานาจและหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมายของผูปกครอง  
เพ่ือใหผูปกครองใชอํานาจและหนาท่ีดังกลาวใหอยูบนพ้ืนฐานของความ 
เปนธรรม 
 ลักษณะของกฎหมายรัฐธรรมนูญดังท่ีกลาวมาน้ีมีความแตกตางไป
จาก กฎหมายแพง และกฎหมายอาญา คือ หลักการสําคัญของกฎหมายรัฐ
ธรรมนูญ  ซึ่งเปนกฎหมายมหาชนเปนหลักการเกี่ยวกับการใหอํานาจและหนา
ที่ใหแกผูปกครองซึ่งไดแก  รัฐ  หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ  ในการ
บริหารประเทศหรือในการบริการสาธารณะ และกฎหมายที่ใชหลักของ
กฎหมายมหาชนดังกลาว  นอกจากจะพบไดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแลว ยัง
อาจจะอยูในรูปแบบลักษณะของกฎหมายอื่นที่หลากหลายแตกตางกันไป  
อาทิเชน  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง   
ประกาศ   คําส่ัง  ขอบังคับ ฯลฯ  ซึ่งลวนแลวแตสามารถเปนกฎหมายมหาชน
ไดทั้งสิ้น  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของกฎหมายตาง ๆ เหลานั้น  วามีบท
บัญญัติที่วาดวยการมอบหมายและใหอํานาจหนาที่แกรัฐ  หนวยงานของรัฐ  
และเจาหนาที่ของรัฐในการปกครองบริหารประเทศและการบริการสาธารณะ  
รวมทั้งมีการบัญญัติถึงขั้นตอนและกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการใช
อํานาจและหนาที่ดังกลาวหรือไม 
 ฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ  จึงเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน  
เพราะบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนการบัญญัติถึงอํานาจหนาที่
ของรัฐ  ของหนวยงานของรัฐ  และของเจาหนาที่ของรัฐในการบริหารการปก
ครอง   
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