
 

เกรด็กฎหมายนารู 

๑๔๘  

 

กฎหมายคือคําส่ังคําบัญชาของรัฐฐาธิปตย  

"Laws are commands of a sovereign"
*  

 

 
โดย ณรงคเดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หนังสือพิมพมติชนรายวัน คอลัมนกระแสทรรศน 
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๑๐๔๓๓ 
 
 

 "กฎหมายคือคํ าสั่ งคํ าบัญชาของ 
รัฐฐาธิปตย"  เปนคําสอนของจอหน ออสติน 
(John Austin ค.ศ. ๑๗๙๐-๑๘๕๙) นัก
ปรัชญากฎหมายชื่อดังชาวอังกฤษที่มีอิทธิพล
อยางมากตอนักกฎหมายไทย ตามที่มีการ
บอกกลาวถายทอดผานตํารับตําราและ 
คําสอนของปรมาจารยกฎหมายหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตราจารย  ดร.หยุด 
แสงอุทัย สงผลใหนักกฎหมายไทยสวนใหญ
ถือคติ สํานักกฎหมายฝายบานเมือง (Legal 
Positivism) ที่ยึดติดกับตัวบทกฎหมายเปน
สําคัญ จนกระทั่งมองขามความชอบธรรม 
ทั้งในแงที่มาและเนื้อหาของกฎหมายอันเปน
สิ่งที่สํานักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) 
ไดเรียกรองมาโดยตลอด* 
 ๑. ศาลไทยกับการยอมรับ "อํานาจ" 
คณะปฏิวัติ ดังน้ัน จึงไมตองแปลกใจเลยวา
ทําไมศาลฎีกาไทยจึงรับรองความชอบดวย
กฎหมายของ "อํานาจสูงสุด" ของคณะปฏิวัติ 

                                                 
 

*
 นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน นิติกร          

กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย รวบรวม. 

คณะรัฐประหาร คณะปฏิรูป คณะรักษา
ความสงบเรียบรอย ฯลฯ ผูกระทําการลมลาง
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ ทั้งๆ ที่การกระทําดังกลาวถือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๑๓ ดังความปรากฏตอนหนึ่งใน 
คํ าพิ พ ากษาฎี ก าคดี ป ร ะ วั ติ ศ าสต ร ที่  
๔๕/๒๔๙๖ วา "ในป พ.ศ. ๒๔๙๐ คณะ
รัฐประหารไดยึดอํานาจในการปกครอง
ประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จ การบริหาร
ป ร ะ เ ทศช าติ ใ น ลั กษณะ เ ช น น้ี  คณะ
รัฐประหารยอมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลง 
แกไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบ
แหงการปฏิวัติ เ พ่ือบริหารประเทศชาติ
ตอไปได มิฉะน้ัน ประเทศชาติจะตั้งอยูดวย
ความสงบไมได" นอกจากนั้น ยังมีคํา
พิพากษาฎีกาอีกหลายฉบับออกมาสําทับ
ความชอบดวยกฎหมายของประกาศคณะ
ปฏิวัติ หรือคําสั่งหัวหนาคณะปฏิวัติ อาทิ 
ฎีกาที่ ๑๖๖๒/๒๕๐๕ ความวา "คณะปฏิวัติ
ไดทําการยึดอํานาจการปกครองประเทศได
เปนผลสําเร็จ หัวหนาคณะปฏิวัติยอมเปน
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๑๔๙  

ผูใชอํานาจปกครองบานเมือง ขอความใดที่
หัวหนาคณะปฏิวัติสั่งบังคับประชาชนก็ตอง
ถือวาเปนกฎหมาย แมพระมหากษัตริย 
จะมิไดทรงตราออกมาดวยคําแนะนํา และ
ยิ น ย อ ม ข อ ง ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร ห รื อ 
สภานิติบัญญัติของประเทศ ก็ตาม ฉะน้ัน 
ประกาศคณะปฏิวัติ คําสั่งของหัวหนาคณะ
ปฏิวัติที่บังคับแกประชาชนจึงเปนกฎหมาย" 
อยางไรก็ตาม ทามกลางกระแสการยอม
จํานนตอประกาศคณะปฏิวัติ กลับมี 
ผูพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีทาน
หน่ึง แสดงความกลาหาญยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกตองในยุคประชาธิปไตยภายใตกระบอก
ปน ดวยการเสนอบันทึกความเห็นไปยังคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญในคดีหมายเลขดําที่ 
๙๑๘/๒๕๑๒ วา "ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๔๓ ที่บัญญัติใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล
หรือผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกําหนดใหมี
การกักกัน และใหสงบุคคลอันธพาลไปกักกัน
น้ัน เทากับเปนการตั้งบุคคลอ่ืนที่ไมใชตุลา
การใหมีอํานาจทําการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีไดอยางศาล อันเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๑๑" 
ที่ใชบังคับอยู ณ ขณะน้ัน แตก็เปนที่นาเสียใจ
วา คณะตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นกลับมอง
ตรงกันขาม และวินิจฉัยวา "ประกาศคณะ
ปฏิวัติเปนกฎหมาย และหาไดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญไม" (คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๑๓) และ
น่ันคือ  สภาพการณที่ เปนมาหลายสิบป 
จนกระทั่งเม่ือป ๒๕๓๖ ศาลฎีกาโดยมติ 
ที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยสรางผลงานชิ้นสําคัญ
เปนอนุสรณไวในฎีกาที่ ๙๑๓/๒๕๓๖ และ 
ที่ ๑๑๓๑/๒๕๓๖ สรุปความไดวา 

 (๑) ประกาศ รสช.ฉบับที่ ๒๖ ขอ ๒ 
และข อ  ๖  ที่ ใ ห อํ านาจคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) สั่งริบทรัพยสิน
ของนักการเมืองที่ รํ่ารวยหรือมีทรัพยสิน
เพ่ิมขึ้นผิดปกติใหตกเปนของแผนดิน และ 
มิใหสิทธิแกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลอื่น ซ่ึง
เปนเจาของทรัพยสินที่แทจริง นําคดีไป
ฟองรองใหเปนอยางอ่ืนได เทากับวา คตส. 
มีอํานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเห็นได
วา ประกาศดังกลาวมีผลเปนการตั้งคณะ
บุคคลที่ ไม ใชศาลให มี อํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีเชนเดียวกับศาล อันเปนการ 
ขัดตอประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ตางก็มีบทบัญญัติใหการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีเปนอํานาจของศาล 
 (๒) ประกาศดั งกล าว ให อํ านาจ 
คตส. ริบทรัพยได ไมวาเปนทรัพยสิน 
ที่ บุ คคลนั้ น ได ม าหรื อ มี เ พ่ิ มขึ้ นก อนที่
ประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ จะมีผลใชบังคับ 
จึงเปนการออกและใชกฎหมายที่มีโทษทาง
อาญายอนหลัง ซ่ึงขัดตอประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังที่
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่บทบัญญัติหามไว 
 ๒. สถานะของประกาศคณะปฏิวัติ
ในระบบกฎหมายไทย อน่ึง หากพิเคราะห
ตามแนวคิดสํานักกฎหมายฝายบานเมือง 
และแนวคําพิพากษาฎีกาขางตน อาจจําแนก
สถานะของประกาศคณะปฏิวัติหรือคําสั่ง
หัวหนาคณะปฏิวัติออกไดเปน 
 (๑) คํ าป ร ะก าศแจ ง เ พ่ื อท ร าบ
เรียกรอง เชิญชวนไมมีสภาพบังคับเปน
กฎหมาย 
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๑๕๐  

 (๒) ประกาศที่มีสถานะเทียบเทา
รัฐธรรมนูญ เพราะเปนประกาศที่ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 
 (๓) ป ร ะ ก า ศ ที่ มี ส ถ า น ะ เ ป น 
"กฎหมาย" ระดับพระราชบัญญัติ เพราะได
กําหนดวา การกระทําใด ทําได การกระทําใด 
ทําไมได และผลรายของการฝาฝนจะเปน
เชนใด เชน หามชุมนุมทางการเมืองเกินกวา 
๑๐ คน หากฝาฝนมีโทษอาญาถึงขั้นติดคุก 
 (๔) ประกาศที่ มีสถานะเปน "กฎ" 
คลายๆ กับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
หรือระเบียบขอบังคับตางๆ 
 (๕) ประกาศหรือคําสั่งหัวหนาคณะ
ปฏิวัติที่มีสถานะเปน "คําสั่งทางปกครอง" 
เชน คําสั่งแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง หรือ
ปลดออกจากตําแหนง 
 (๖) คําสั่ งที่ มีสถานะเปน  "คําสั่ ง
ภายใน" ที่ผูบังคับบัญชาสั่งตอ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า  มี ผ ล ผู กพั น เ ฉพ า ะ
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ และมิไดกระทบ
สิทธิของบุคคลดังกลาวในฐานะประชาชน 
เชน คําสั่งใหหัวหนาสวนราชการมาประชุม
พรอมกัน 
 ๓. ผ ล ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ห
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงเมื่อคณะปฏิวัติอันเปน
รัฐฐาธิปตยผูมีอํานาจสูงสุดในบานเมืองตาม
ความเปนจริงไดประกาศใหรัฐธรรมนูญสิ้นสุด
ลงแลว ถาวากันตามทฤษฎีบริสุทธิ์แหง
กฎหมาย (Pure Theory of Law) ที่วา เหตุที่
กฎเกณฑทุกอยางเชน คําสั่งตํารวจจราจร  
มีสภาพบังคับก็เพราะวา มีกฎเกณฑอ่ืน 
ที่สูงกวารองรับและใหอํานาจไว น่ันก็คือ 
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเหตุที่ 

พ.ร.บ. มีสภาพบังคับก็เน่ืองจากมีกฎเกณฑ
อ่ืนที่สูงกวาคือ รัฐธรรมนูญ รองรับอยูอีก
ชั้นหน่ึงน่ันเอง ดวยเหตุน้ี เม่ือรัฐธรรมนูญ 
สิ้นสภาพลง ก็เลยมีบางทานหลงเขาใจไปวา 
ระบบกฎหมายยอมสิ้นสุดลงตามไปดวย 
อยางไรก็ตาม หากนําอีกทฤษฎีหน่ึงที่วา 
กฎหมายคือเจตจํานงรวมกันของปวงชน  
ม า พิ เ ค ร า ะ ห ป ร ะ ก อ บ  แ น น อ น ว า 
รัฐธรรมนูญยอมถือเปนเจตจํานงรวมกันของ
ปวงชนอันเปนรากฐานในการกอตั้งระบอบ
การปกครองขึ้น จึงเปนเจตจํานงสูงสุด
เหนือกวาเจตจํานงอ่ืนๆ แตในขณะเดียวกัน 
เม่ือเจตจํานงอื่นๆ ของปวงชนไดแสดงออก
ในรูปของกฎหมายแลว ยอมเปนอิสระแยก
ตางหากจากเจตจํานงสูงสุด ภายใตเง่ือนไข
ที่วา จะขัดหรือแยงกับเจตจํานงสูงสุดหรือ
รัฐธรรมนูญไมได เพราะฉะนั้น ตามทฤษฎีน้ี
แมรัฐธรรมนูญจะส้ินสุดลง แตระราชบัญญัติ
ตางๆ ที่ถือวาเปนเจตจํานงของปวงชน 
แสดงออกผานผูแทนของปวงชนจึงหาได
สิ้นสุดลงไปดวยไม 
 อยางไรก็ดี ทฤษฎีดังกลาวไมอาจ
นํามาใชอธิบายความคงอยูของกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญได เน่ืองจากกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่ออกมา
ขยายความหลักการพื้นฐาน ซ่ึงรับรองไวใน
รัฐธรรมนูญ เพ่ือให รัฐธรรมนูญสามารถ
บังคับใชไดอยางสมบูรณ โดยไมยืดยาว
จนเกินไป เจตจํานงในการออกกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญจึงไมสามารถตัดขาด
จากเจตจํานงในการจัดใหมีรัฐธรรมนูญได 
(โปรดดู "อดีต?" รัฐธรรมนูญฯ ๒๕๔๐ 
มาตรา ๑๙๒ และมาตรา ๓๒๖-๓๓๓ 
ประกอบ) ดวยเหตุน้ี เม่ือรัฐธรรมนูญสิ้นสุด
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ลง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับตางๆ 
ก็ยอมสิ้นสุดลงตามไปดวย อยางไรก็ดี สิ่งที่
กลาวไปขางตนนี้ เปนการวิเคราะหในเชิง
ทฤษฎี หากแตในความเปนจริง ภายหลังการ
ปฏิวัติทุกครั้งจะมีการออกประกาศคณะปฏวิตัิ
ฉบับหน่ึงใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามบท "กฎหมาย" ซ่ึงไมรวมถึง " 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ" และประกาศ
คณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป ฯลฯ ซ่ึงเทากับเปน
การยืนยันถึงความคงอยูของกฎหมายฉบับ
อ่ืนๆ นอกจากนี้ ในกรณีปจจุบันยังอาจมีการ
ประกาศใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง กลับมามีสภาพบังคับอีกก็เปนได 
 ๔ . แม ไม มี รั ฐธรรมนูญแตก็ ยั ง มี
กฎหมายรัฐธรรมนูญ อน่ึง แมวา ณ เวลา
ปจจุบันจะไมมีบทกฎหมายลายลักษณอักษร
ประเภทหนึ่งที่ชื่อวา "รัฐธรรมนูญ" ไมวาจะ
เปนรัฐธรรมนูญฉบับชั่ วคราวที่ เ รียกว า 
"ธรรมนูญการปกครอง" หรือรัฐธรรมนูญฉบับ
ถาวร แตเพียงในนามที่เรียกวา "รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย" แตประเทศไทยก็ยัง
มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงรวมความถึงจารีต
ประเพณีทางรัฐธรรมนูญหรือ "ธรรมเนียม
ปฏิบั ติ ทางรั ฐธรรมนูญ "  (Constitutional 
Practices) และ "หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ทั่วไป" (General Principle of Constitutional 
Law) เปนกรอบและขอบเขตจํากัดการใช
อํานาจของคณะปฏิวัติรัฐประหารไมใหกระทํา
การละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนดังที่
กลาวมาแลวขางตน ศาลฎีกาไทยก็เคยใช
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปพิพากษาวา 
ประกาศ รสช.ขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ผานบทบัญญัติที่วา "ในเม่ือไมมีบทบัญญัติ
แหงธรรมนูญการปกครองนี้บังคับใชแกกรณี

ใด ใหวินิจฉัยกรณีน้ันตามประเพณีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข" ซ่ึงเปน
ตนแบบของมาตรา ๗ อันโดงดังน่ันเอง 
 ๕. สงทาย กอนจากกัน มีขอสังเกต
วา ศาลไทยเพิ่งจะกลากาวลวงเขาไปตัดสิน
วา เน้ือหาของประกาศคณะปฏิวัติขัดตอ
รัฐธรรมนูญเม่ือประมาณ ๑๓ ปน้ีเอง 
ในขณะที่ตลอดเวลากอนหนานั้น ศาลรับรอง
ความชอบดวยกฎหมายของ "ที่มา" และ 
"เน้ือหา" ของประกาศคณะปฏิวัติมาโดย
ตลอดที่สําคัญ ตราบจนปจจุบัน ศาลไทยยัง
ไมเคยทาทาย "ที่มา" ของประกาศคณะ
ปฏิวัติ ซ่ึงอันที่จริงการไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองแผนดิน โดยการใชกําลังน้ันยอม
มิไดเปนไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ไวและน่ันก็เปนอีกหนึ่งเหตุผลวาทําไม การ
รัฐประหารลมลางรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นใน
สังคมไทยซ้ําแลวซํ้าเลา  
 สุดทาย ขอไวอาลัยแด รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
มา ณ ที่น้ี 

 
 
 

 




