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บทคัดย่อ
เนื่ องจากปรากฏว่ ามี ตารา เอกสาร หนั ง สื อ และนั กกฎหมายจานวนหน่่ง ยั ง
เรียกชื่อกฎหมายไทยไม่ถูกต้ อง เรียกกฎหมายลูก กฎหมายรอง หรือเรียก “กฎ” เป็น
“กฎหมาย” รวมทั้งเข้าใจว่า ชื่อวิชาเรียนเป็นชื่อกฎหมาย เช่น การนาพระราชบัญญัติหลาย
ฉบับมารวมกันแล้ว เรียกว่า “รวมกฎหมายปกครอง” หรือกล่าวว่า ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รัฐธรรมนูญ
เป็นต้น เป็นกฎหมายมหาชน ซ่่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทาใดขัดหรือแย้งต่ อรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้บังคับ
มิได้” ประกอบกับมาตรา 81 มาตรา 130 และมาตรา 172 การบัญญัติกฎหมายจะต้องอยู่
*
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ในชื่อของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด รวมทั้ง
ประกาศหรือคาสั่งของคณะทหารที่ย่ดอานาจได้ ใช้บังคับเป็นกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้
ต่อ ๆ กันมา ก่อนมีรัฐสภา คือประมวลกฎหมาย ซ่่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ชื่อของ
กฎหมายไทยจ่งอยู่ในชื่อรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
พระราชกาหนด ประกาศหรือคาสั่ง ของคณะทหารที่ย่ ดอานาจในการปกครองได้ และ
ประมวลกฎหมาย ส่ ว น “กฎ” เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ของรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา 5 และ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 วรรค
เจ็ด ส่วนพระบรมราชโองการและกฎมณเฑียรบาล เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ หากจะต้องมีการดาเนินการต่อจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดังนั้น
บทความนี้เพื่อที่จะให้ทราบชื่อของกฎหมายไทยที่มีใช้ในปัจจุบันว่ามีชื่ออะไรบ้าง และจะ
ทาให้ทราบกระบวนการบัญญัติกฎหมายในแต่ละชื่อที่แตกต่างกัน รวมทั้งทราบชื่อกฎหมาย
และนากฎหมายไปใช้อย่างถูกต้อง ใช้หลักกฎหมายถูกต้องตีความและบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องด้วย
คาสาคัญ: กฎหมาย, ศาล, นิตศิ าสตร์, ชื่อกฎหมาย
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Abstract
There exist that handbook, document, book and handful of lawyer
still incorrectly identify thai’ s law, call the organic law or rule by law also
misunderstood the course name from actual law name. For example,
combining many act then referred said combination as “Administrative code”
or refer the criminal code, the criminal procedure code, the civil procedure
code and constitution as “Public law”. Such the act violate section 5 of the
constitution of the kingdom of Thailand which state that “The Constitution is
the supreme law of the State. The provisions of any law, rule or regulation or
any acts, which are contrary to or inconsistent with the Constitution, shall be
unenforceable” . In combination of section 81 130 and 172 state that the
legislation must be done under the name of the constitution, organic law, act,
emergency decree, announcement or order of military party who successfully
did the coup D’ état can be used as a law and the law that exist before
parliament is called code. As a result Thai’ s law was legislated under the
name of the constitution, organic law, act, emergency decree, announcement
or order of military party who successfully did the coup D’état and law code.
Regulation is abide by the section 5 of the constitution of the kingdom of
Thailand and section 5 article 7 of Act on establishment of administrative
courts and administrative court procedure BE. 2542. Riyal decree and .Royal
family law is only under the jurisdiction of the king. In case of process were
to be done the countersign must be existed. This article purpose is to
recognize the name of present Thai’ s law, to illustrate the process of
legislation under the different name, to illustrate the hierarchy of the law,
Including knowing the name of the law and applying the law correctly, the
correct usage of rule of law and the correct enforcement of law.
Keywords: law, court, jurisprudence, name of law
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1. บทนา
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ให้ทราบชื่อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างถูกต้อง เรื่องหน่่งที่
นาไปสู่ปัญหาสังคมทีร่ ุนแรง คือการที่นักกฎหมายไม่รู้จักชื่อกฎหมายอย่างแท้จริง ทาให้การ
เสนอความคิ ด เห็ น ทางกฎหมายผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ น แล้ ว มี ผู้ ค นน าสิ่ ง ที่ ผิ ด พลาด
คลาดเคลื่อนไปใช้สร้างปัญหาให้กับสังคม ยากที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาที่สาคัญ คือการคิด
ว่าชื่อวิชาเรียนกฎหมายเป็นชื่อกฎหมายหรือชื่อเรื่ องใดเรื่องหน่่งที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย
เป็นชื่อกฎหมาย ดังนั้น เมื่อไม่เข้าใจชื่อกฎหมายอย่า งแท้ จริงเป็นผลทาให้ การน าหลั ก
กฎหมายไปใช้ไม่ถูกต้อง การตีความกฎหมายคลาดเคลื่อน สุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายไม่
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เรื่องนี้จะพบว่ามีหน่วยงานราชการ นารั ฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ มารวมเล่มและเขียนว่า “ประมวลกฎหมายปกครอง” ซ่่งไม่ถูกต้อง
และขัดรัฐธรรมนูญ เพราะประเทศไทยไม่เคยบัญญัติกฎหมายในชื่อ “กฎหมายปกครอง”
และไม่มีผู้ใดจะเปลี่ยน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ไม่ว่าฉบับใดเป็นกฎหมาย
ปกครองได้เช่นเดียวกัน จะเรียกพระราชบัญญัติใดเป็นกฎหมายปกครองก็ขัดรัฐธรรมนูญ
เช่น กัน นักกฎหมายควรเรียกกฎหมายให้ถูกต้อง เพราะกฎหมายแต่ละฉบับมีชื่อชัดเจน
และในเนื้อหาอาจจะมีทั้งเรื่องทางแพ่ง และเรื่องทางอาญา หรือทางปกครอง รวมอยู่ใน
ฉบับเดียวกัน
ตั ว บ่ ง ชี้ ว่ านักกฎหมายไม่ รู้ชื่อกฎหมายอย่ างแท้จ ริง จะพบได้จ ากต าราและหนังสือ
เอกสารการเรียนการสอนที่ปรากฏอยู่ทั่วไป เช่น การรวบรวมพระราชบัญญัติต่าง ๆ มาไว้
รวมกันแล้วอ้างว่าเป็นการรวมกฎหมายปกครอง หรือประมวลกฎหมายปกครอง หรือการ
อ้างว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหน่่งเป็นกฎหมายมหาชน หรือเป็นกฎหมายเอกชน หรือเป็น
กฎหมายลูก หรือเป็นกฎหมายรอง หรือนา “กฎ” มาเป็นกฎหมาย ซ่่งเป็นการไม่ถูกต้อง
และขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับรวมทั้งฉบับปัจจุบันบัญญัติไว้เป็น
แนวทางเดียวกันว่า “... บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทาใดขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติ หรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ”1 ดังนั้น การจะ
กล่าวอ้างกฎหมายฉบับใดฉบับหน่่งหรือหลายฉบับ เป็นกฎหมายมหาชน เป็นกฎหมาย
เอกชน เป็นกฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายลูก เป็นกฎหมายรอง หรือเป็นกฎหมายอื่นใด
จ่งเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ชื่อกฎหมายไทยเป็นชื่อกฎหมายที่ถูกกาหนดโดยรัฐธรรมนูญและ
ค าพิ พ ากษาฎี ก า กล่ า วคื อ ชื่ อ กฎหมายที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของรั ฐ สภาอยู่ ใ นชื่ อ ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกาหนด ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ และไม่มีผู้ใดจะเรียกเป็นชื่ออื่นได้ อีกกรณีหน่่ง คือประกาศหรือคาสั่งของ
คณะทหารที่ย่ดอานาจปกครองได้ และยกเลิกรัฐธรรมนูญ อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร
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อานาจตุลาการ จ่งอยู่กับคณะทหารที่ย่ดอานาจได้ ซ่่งคาพิพากษาฎีกาได้วินิจฉัยว่าประกาศ
หรือคาสั่งของคณะทหารที่ย่ดอานาจใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย ส่วนกฎหมายไทยที่
เรียกกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการจะต้องถูกต้องตามที่กล่าวมา หากผิดเพี้ยนไป
จากที่กล่าวมาเป็นการขัดรัฐธรรมนูญโดยผู้เรียกไม่ทราบ ส่วนที่กล่าวถ่งชื่อกฎหมายในอดีต
เพื่อต้องการให้ได้เห็นว่ากฎหมายไทยพัฒนามาอย่างไร
2. ชื่อของกฎหมายไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการปกครองที่แตกต่างกัน มีกระบวนการหรือแตกต่างกันได้
จ่งจะต้องศ่กษาถ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามีความหมายและเจตนารมณ์ที่แท้จริงเป็น
อย่างไร เพื่อจะได้นากฎหมายไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องจากกฎหมาย
แต่ละฉบับ แต่ละเรื่อง มีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน และการนากฎหมายแต่ละฉบับแต่ละ
เรื่องไปบังคับใช้ จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม และหลักเกณฑ์ในการนาไปใช้กับ
กฎหมายแต่ละเรื่องนั้นจะเป็นเครื่องมือให้เกิดความเป็นธรรมและความยุติธรรม
2.1 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเกิดข่้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช
2475 ซ่่งก่อนนั้นประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ หมายถ่ง กฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็น
แนวทางในการปกครองประเทศ 2 และประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว ทั้งสิ้น
20 ฉบั บ ทั้ ง ฉบั บ ปั จ จุ บั น ซ่่ ง ได้ ป ระกาศใช้ เมื่ อวั น ที่ 6 เมษายน พุ ท ธศักราช 2560 ซ่่ ง
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับระบุวันเดือนปี และประกาศใช้ในสมัยรัชกาลใดไว้ดว้ ย ซ่่งรัฐธรรมนูญ
ไทยแต่ละฉบับจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่จะมีชื่ออย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นกฎหมาย
สูงสุด และในบางช่วงได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ อานาจสูงสุดขณะนั้นอยู่ที่คณะทหารที่ทาการย่ดอานาจปกครองได้เป็นผู้ใช้อานาจ
สูงสุด ตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญ จะต้องมาจากประชาชนหรือ
ประชาชนยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ
2.2 กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราข่้นเป็น
กฎหมายได้โดยคาแนะนาและความยินยอมของรัฐสภา3
2.2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ4 มีทั้งหมด 10 ฉบับ ดังนี้
2

กิจบดี ก้องเบญจภุช, กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง, พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง, 2561), 79-80.
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 81.
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 130.
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1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซ่่งวุฒิสภา
3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
8) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
10) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เริ่มใช้ในประเทศไทยตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25405 เป็นต้นมา
เพื่อใช้ขยายความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบางเรื่อง เช่น พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น การขยายความเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เนื่องจากรัฐธรรมนูญ เป็น กฎหมายสู งสุดบัญ ญั ติ
หลักเกณฑ์สาคัญให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่มิได้บัญญัติรายละเอียดของ
การเลือกตั้ง จ่งต้องบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลักษณะอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันเพื่อขยายความ
ในเรื่องนั้น ๆ ที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติรายละเอียดไว้
2.2.2 พระราชบัญญัติ
นอกจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 130 แล้ว กฎหมายทุกเรื่องให้เสนอในชื่อ
พระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้โดย
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 55 ก (11 ตุลาคม
พ.ศ. 2540): 1.
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ปวงชนชาวไทย หรือหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย6
พระราชบั ญ ญั ติ มี ใ ช้ ใ นประเทศไทยมาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา แต่
พระราชบัญญัตินั้น หมายถ่ง คาชี้ขาดพระไอยการของพระมหากษัตริย์7 ซ่่งพระมหากษัตริย์
มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามยุ ติ ธ รรม จะต้ อ งมี คาวิ นิ จ ฉั ย และพระราชวิ นิ จ ฉั ย แต่ ล ะคดี เรี ย กว่ า
พระราชบั ญ ญั ติ โดยพระราชบั ญ ญั ติ แ ต่ ล ะมาตราจะอ้ า งข้ อ มู ล คดี เ ดิ ม เสมอ 8 ดั ง นั้ น
พระราชบัญญัติในอดีต จ่งมีความแตกต่างกับพระราชบัญญัติในปัจจุบัน ภายหลังตั้งแต่
ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถ่งปัจจุบัน เป็นต้นมานั้น พระราชบัญญัติ
หมายถ่ง กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา
2.2.3 พระราชกาหนด9
ในกรณีเพื่อประโยชน์อันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั ่น คงทางเศรษฐกิจ ของประเทศหรือ ป้อ งกัน ภัย พิบ ัต ิส าธารณะ
พระมหากษั ตริย์ จะทรงตราพระราชกาหนด ให้บังคับเช่น เดีย วกับ พระราชบั ญญั ติก็ ไ ด้
การตราพระราชกาหนดดังกล่าว ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุ ม รั ฐ สภาต่ อ ไป ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอพระราชกาหนดนั้น
ต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมสภาและการรอการเปิดสมัย
ประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัย วิส ามัญ เพื ่อ พิจ ารณาอนุม ัต ิ ห รือ ไม่อ นุม ัต ิพ ระราชก าหนดโดยเร็ว ถ้า สภา
ผู้แทนราษฎรไม่ อนุมั ติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่า
ก่่งหน่่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกาหนดนั้น
ตกไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่พระราชกาหนดนั้น
หากพระราชก าหนดดั ง กล่ า ว มี ผ ลเป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มหรื อ ยกเลิ ก
พระราชบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดและพระราชก าหนดนั้ น ต้ อ งตกไป ให้ บ ทบั ญ ญั ติ แห่ ง
กฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมตั ิ
พระราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกาหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าก่่งหน่่งของจานวน

6

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 133 วรรคหน่่ง.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและสมัยต้น
รัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 85.
8 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), 94-95.
9 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 172.
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สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชกาหนดนั้น มีผลใช้บังคับเป็น
พระราชบัญญัติต่อไป
การอนุ มั ติ หรือไม่ อนุ มั ติ พ ระราชกาหนด ให้ น ายกรัฐ มนตรีป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และการ
ยืนยันการอนุมัติ พระราชกาหนด จะต้องกระทาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
2.3 ประกาศหรือคาสั่งของคณะทหารที่ยึดอานาจในการปกครองได้
การปฏิวัติรัฐประหาร หรือการย่ดอานาจการปกครองได้สาเร็จ คณะผู้ก่อการ
ย่อมอยู่ในฐานะ “รัฏฐาธิปัตย์” อานาจปกครอง ทั้งอานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และ
อานาจตุลาการ จากการปฏิวัติรัฐประหาร คณะผู้ก่อการปฏิวัติหรือ รัฐประหารมีฐานะเป็น
รัฏฐาธิปัตย์ หรือผู้ถืออานาจสูงสุดในการปกครอง ดังนั้น ประกาศหรือคาสั่งของผู้ก่อการ
สั่งบังคับใช้กับประชาชนในประเทศย่อมถือเป็นกฎหมาย เช่น คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจั กรยานยนต์ในทางและการควบคุม สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ10 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม11 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศ่กษาธิการในภูมิภาค12 เป็นต้น อีกทั้งศาลฎีกาได้มีคาวินิจฉัยไว้ ดังนี้
1. การที่ ค ณะรั ฐ ประหารย่ ด อ านาจการปกครองประเทศได้ ส าเร็ จ นั้ น คณะ
รัฐประหารย่อมมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยกเลิกและออกกฎหมายตามระบบแห่ง
การปฏิวัติ เพื่อบริหารประเทศชาติต่อไปได้ มิฉะนั้นประเทศชาติจะตั้งอยู่ด้วยความสงบไม่ได้
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 249013 จ่งเป็นกฎหมาย
อันสมบูรณ์ การแต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นรัฐมนตรีในตอนนั้น ก็ย่อมเป็นการชอบด้วยคาสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่สั่งให้ปลดปลัดกระทรวงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2485 มาตรา 61 และอาศัย อานาจตามมาตรา 6
แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ กาหนดวิธีการพิจ ารณาลงโทษข้า ราชการผู้กระทาผิด หน้า ที่หรือ
10

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558. (2558, กรกฎาคม 23). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132
ตอนพิเศษ 171 ง. หน้า 7-11.
11 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558. (2558, มีนาคม 29). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132
ตอนพิเศษ 99 ง. หน้า 1-8.
12 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559. (2559, มีนาคม 21). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133
ตอนพิเศษ 68 ง. หน้า 6-8.
13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2490, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 64 ตอนที่ 53 ก ฉบับพิเศษ
(4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490): 1.
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หย่อนความสามารถ พ.ศ. 2490 นั้น เป็นคาสั่งที่ออกมาในทางราชการโดยอานาจและ
หน้าที่ในตาแหน่งราชการด้วย การใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยตามบทกฎหมายที่ให้อานาจ เมื่ อฟัง
ได้ว่า เป็นการกระทาโดยสุจริตในอานาจและหน้าที่ ทั้งมิได้มุ่งที่จะให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ใด ดังนี้ แม้จะวินิจฉัยผิดพลาด ก็หาเป็นละเมิดไม่14
2. ...ค าว่ า “รั ฐ บาล” ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นกฎหมายลั ก ษณะอาญานั้ น ไม่ มี บ ท
วิเคราะห์ศัพท์ไว้ แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า “องค์การปกครอง
บ้ า นเมื อ ง...รั ฐ บาลที่ โ จทก์ ห าว่ า พวกจ าเลยจะล้ ม ล้ า งนั้ น เป็ น รั ฐ บาลที่ ไ ด้ ตั้ ง ข่้ น ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช
2490 ซ่่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ประกาศใช้ ในกรณีที่มีการรัฐประหารย่ดอานาจการปกครอง
จากรัฐบาลที่ดารงอยู่ก่อน รัฐบาลที่ตั้งข่้นใหม่ ได้เข้าครอบครองและบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วยความสาเร็จเด็ดขาด และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไว้ไ ด้ และตลอดมาเป็น
ที่ยอมรับนับถือกันทั่วไปว่า เป็นรัฐบาลอันสมบูรณ์มาช้านานจนบัดนี้ ศาลไม่เห็นมีเหตุใดที่
จะถื อ ว่ า เป็ น รั ฐ บาลอั น ไม่ ช อบธรรมตามความเป็ น จริ ง อั น ปรากฏประจั ก ษ์ แจ้ ง อย่ า ง
ชัดเจน”15
3. คณะปฏิวัติได้ทาการย่ดอานาจปกครองประเทศได้เป็นผลสาเร็จ หัวหน้าคณะ
ปฏิวัติย่อมเป็นผู้ใช้อานาจปกครองบ้านเมือง ข้อความใดที่หัวหน้า คณะปฏิวัติสั่งบั ง คั บ
ประชาชนก็ ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น กฎหมาย แม้ พ ระมหากษั ต ริ ย์ จ ะมิ ไ ด้ ท รงตราออกมาด้ ว ย
คาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม ฉะนั้น
ประกาศของคณะปฏิวัติซ่งประกาศคาสั่งของหั วหน้าคณะปฏิวัติบังคับแก่ประชาชน จ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับในการปกครองในลักษณะเช่นนั้นได้16
4. ธรรมนูญการปกครองราชอาญาจักรเป็นกฎหมายสูงสุด บทกฎหมายใดที่ขัดกับ
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรย่อมจะนามาใช้บังคับไม่ได้ คาสั่งของนายกรัฐมนตรีที่
ออกโดยอาศัยอานาจ ตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร จ่งเป็นคาสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใดจะอ้างว่าคาสั่งดังกล่าวขัดต่อกฎหมายนั้น ย่อมฟังไม่ได้17
5. เมื่อคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินย่ดอานาจการปกครอง
แผ่นดินได้เป็นผลสาเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวัติห รือหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ย่อมมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งอันถือว่าเป็นกฎหมายใช้บังคับแก่ประชาชนได้ แม้จะ
มี รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทยประกาศใช้แล้ว ก็ตาม แต่ เมื่ อไม่ มี กฎหมายยกเลิก
ประกาศหรือคาสั่งดังกล่าว ประกาศหรือคาสั่งนั้นก็ยังคงเป็นกฎหมายใช้บังคับอยู่18
14

คาพิพากษาฎีกาที่ 45/2496.
คาพิพากษาฎีกาที่ 1512-1515/2497.
16 คาพิพากษาฎีกาที่ 1662/2505.
17 คาพิพากษาฎีกาที่ 1729/2512.
18 คาพิพากษาฎีกาที่ 1234/2523.
15
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6. ในระหว่างที่ใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ถือว่าธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรเป็นกฎหมายสูงสุด บรรดาคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอานาจ ตาม
มาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรดังกล่าวและโดยมติคณะรัฐมนตรีจ่ง
เป็นคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้ คาสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้งดสืบพยานจาเลยมิได้
ทาให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งเรื่องเป็นคาสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อจาเลยมิได้โต้แย้งไว้19
7. เมื่อคณะปฏิวัติได้ทาการย่ดอานาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2520 และประกาศให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 251920 ต่อมา
ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุท ธศักราช 2520 21 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญซ่่งจะได้จัดร่าง
ข่้นใหม่ตามบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรฉบับนี้ ดังนั้น ธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจั กร พุ ท ธศักราช 2520 จ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ที่ ใช้ ในการปกครอง
ประเทศและบริหารราชการแผ่นดินในขณะนั้น
ตามธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 มาตรา 27 วรรคหน่่ง
บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้อ งกัน ระงับ
หรือปราบปรามการกระทาอัน เป็น การบ่ อนหรื อทาลายความมั่น คงของราชอาณาจั ก ร
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือการกระทาอันเป็นการก่อกวน
หรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทาอัน เป็น
การทาลายทรัพยากรของประเทศหรือ เป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเกิดข่้นก่อนหรือหลังวันใช้ธรรมนูญการปกครองนี้และไม่ว่าจะเกิดข่้นภายในหรือ
ภายนอกราชอาณาจักรให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและของสภา
นโยบายแห่งชาติ มีอานาจสั่งการหรือกระทาการใด ๆ ได้ และให้ถือว่าคาสั่งหรือการกระทา
ของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวเป็นคาสั่งหรือการกระทาหรือการ
ปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย” ถ้อยคาในมาตรา 27 ที่ว่า “...ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและของสภานโยบายแห่งชาติ มีอานาจสั่งการหรือกระทาการใด ๆ ได้ ”
ย่อมรวมถ่งการสั่งจาคุก ในเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็น เป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ป้ อ งกั น ระงั บ หรื อ ปราบปรามการกระท าอั น เป็ น การบ่ อ นท าลายความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร
เมื่อปรากฏตามคาสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 28/2521 ว่า อ. ถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวก
มีเฮโรอีน น้าหนัก 92 กิโลกรัมเศษ มอร์ฟีน 98 กิโลกรัมเศษ และฝิ่นสุกอีก 81 กิโลกรัมเศษ
19

คาพิพากษาฎีกาที่ 1540/2531.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 135 ก ฉบับพิเศษ
(22 ตุลาคม พ.ศ.2519): 1.
21 ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 111 ก ฉบับพิเศษ
(9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520): 1.
20
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อันเป็นยาเสพติดให้โทษจานวนมาก ถือได้ว่าเป็นการบ่อนทาลายเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ บ่อนทาลายสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ครบองค์ประกอบความผิดที่นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น สามารถใช้อานาจตาม
มาตรา 27 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ด้วยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและสภานโยบายแห่งชาติสั่งให้จาคุกตลอดชีวิต อ. ในข้อหาร่วมกันมี
เฮโรอี น ไว้ ในครอบครองเพื่ อจ าหน่ า ย และพยายามส่ ง ออกไปนอกราชอาณาจั ก รเพื่ อ
จ าหน่ า ยได้ อั น เป็ น การใช้ อ านาจโดยชอบตามที่ ก าหนดไว้ ใ นธรรมนู ญ การปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 มาตรา 27 คาสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 28/2521 ลงวันที่
4 ตุลาคม พ.ศ. 2521 จ่งชอบด้วยกฎหมาย
แม้การออกคาสั่งดังกล่าวมีผลเป็นการลงโทษจากัดสิทธิเสรีภาพบุคคล ซ่่งโดยปกติ
จะกระทาได้โดยอาศัยคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลที่เป็นองค์กรผู้ใช้อานาจตุลาการและ
มาตรา 29 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2520 จะบัญญัติว่า “ผู้พิพากษา
และตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย” ก็ตาม ก็ไม่
ขัดหรือแย้งกันเอง และหาทาให้คาสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 28/2521 กลับกลายเป็นคาสั่งที่
มิชอบด้วยกฎหมายไม่ ทั้งนี้ เพราะการใช้อานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 27
แห่ ง ธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร พุ ท ธศั ก ราช 2520 เป็ น การใช้ อ านาจ
นายกรัฐมนตรีที่จะมีคาสั่งใด ๆ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ใน มาตรา 27
ดังกล่าว ส่วนอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาและตุลาการสาหรับคดีที่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่อย่างไรก็คงมีอยู่อย่างนั้น ซ่่งเป็นคนละส่วนแยกต่างหาก
จากอานาจพิเศษของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 27
กรณี ไ ม่ ถือว่ า เป็ น การขัด ต่ อประเพณี การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ตาม
มาตรา 30 วรรคหน่่ง แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 ที่บัญญัติ
ว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้น
ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” เพราะการสั่งจาคุก อ.
ในคดีนี้เป็นการสั่งโดยชอบด้วยธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
มาตรา 27 หาใช่เป็นกรณีไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรนี้ใช้บังคับไม่
ดังนั้น คาสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ 28/2521 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2521 จ่งชอบด้วย
กฎหมาย กรณีของผู้ร้องไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ผู้ร้อง
ไม่มีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลให้ปล่อยตัว อ.22
จากแนวคาพิพากษาฎีกาที่กล่าวมา ถือได้ว่าประกาศหรือคาสั่งของคณะทหารที่ย่ด
อานาจในการปกครองได้เป็น “กฎหมาย”

22

คาพิพากษาฎีกาที่ 211/2552.
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2.4 ประมวลกฎหมาย
ส าหรั บ “ประมวลกฎหมาย” เป็ นกฎหมายที่ เกิ ดข่้ นในการปฏิ รู ปกฎหมายสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นการรวบรวมกฎหมายประเภท
เดียวกันมาไว้ด้วยกัน23 เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง ประมวลกฎหมายอาญา และในสมัยนั้นไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กรในการบัญญัติ กฎหมาย การบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใช้ จ่งเป็ น
พระราชดาริของพระมหากษัตริย์และแต่งตั้งให้คณะบุคคลทาการร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้
จนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและ
ได้แบ่งแยกอานาจปกครองออกเป็น 3 อานาจ คือ อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจ
ตุลาการ
องค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ คือรัฐสภา และกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐ สภา เรีย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ” ดั ง นั้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมิ ไ ด้ ออก
กฎหมายมาใช้ในชื่อประมวลกฎหมายอีกเลย แต่จะออกมาในชื่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น
“พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่ได้ตรวจชาระใหม่ พ.ศ. 2535”
“พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499”
“พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477”
“พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477”
“พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2558”
“พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562”
ประมวลกฎหมายที่ยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
5. ประมวลกฎหมายที่ดิน
6. ประมวลรัษฎากร
7. ประมวลกฎหมายทหาร
ประมวลกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างใหม่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในชื่อพระราชบัญญัติ หรือชื่อกฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี

23
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บทบัญญัติที่เป็น “พระบรมราชโองการ”24 และกฎมณเฑียรบาล25 เป็นพระราชอานาจ
ของพระมหากษัต ริย์โ ดยเฉพาะ และหากจะต้อ งดาเนิน การต่อ ไปจะต้อ งมีผู้รับ สนอง
พระบรมราชโองการ
ส่วน “กฎ” มิใช่กฎหมาย กฎ หมายถ่ง พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติท้องถิ่น26 กฎ มิได้เกิดจากการใช้อานาจนิติบัญญัติ
แต่กฎเกิดจากการใช้อานาจปกครองหรืออานาจบริหาร
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตามที่กล่าวมา จะไม่ปรากฏว่ากฎหมายอยู่ในชื่อ
กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายลู ก กฎหมายรอง กฎหมายปกครอง ฯลฯ
แต่เป็นชื่อวิชาเรียนบ้าง เป็นภาษาพูดมิใช่ภาษาทางการที่ถูกต้องบ้าง
3. สรุป
กฎหมายไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่
1. รัฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายที่ ม าจากประชาชนเป็ น ที่ รวมอานาจประชาชน หรื อ
เรียกว่า “อานาจอธิปไตย” และอานาจอธิปไตยได้ถูกแบ่งเป็น 3 อานาจ คืออานาจนิติ
บั ญ ญั ติ อานาจบริหาร อานาจตุ ลาการ โดยมี อานาจนิติ บัญญั ติ มี หน้ า ที่ ในการบัญญัติ
กฎหมาย อานาจบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน และอานาจตุลาการ มีหน้าที่
ในการตัดสินคดี
2. พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายขยายความ บทบั ญ ญั ติ ข อง
รั ฐ ธรรมนู ญ ในบางเรื่ อ งที่ มิ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ร ายละเอี ย ดไว้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง อาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้มีทั้งหมด 10 ฉบับ
3. พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา หรืออานาจนิติบัญญัติ เพื่อใช้ในการ
บริหารราชการ
4. พระราชกาหนด เป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรืออานาจบริหารในกรณี
จาเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน หรือมีภัยพิบัติ หรือเรื่องเกี่ยวกับการเงิน หรือภาษีอากร ฯลฯ และ
จะต้องให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ จ่งจะใช้ต่อไปได้ในชื่อพระราชกาหนด
5. ประกาศ หรือคาสั่งของคณะทหารที่ย่ดอานาจปกครองได้เป็น “กฎหมาย” เนื่องจาก
การย่ดอานาจของคณะทหารอันเป็นการย่ดอานาจได้ ทั้ง 3 อานาจ คือย่ดได้ทั้งอานาจ
นิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ เป็นรัฐฏาธิปัตย์ ดังนั้น ประกาศ หรือคาสั่ง
คณะทหารที่ย่ดอานาจได้ ใช้บังคับเป็นกฎหมาย
6. ประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายที่เกิดข่้นในสมัยรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7
และหลั ง จากประเทศไทยประกาศใช้ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศักราช
24

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 11.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, มาตรา 21.
26 พระราชบัญญัตจ
ิ ัดตั้งศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 3 วรรคสิบ.
25
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247527 แล้ว การตรากฎหมายอยู่ในชื่อพระราชบัญญัติโดยรัฐสภา แต่ประมวลกฎหมายที่
เกิ ด ข่้ น ในสมั ย นั้ น ยั ง คงใช้ ม าถ่ ง ปั จ จุ บั น หากมี ก ารแก้ ไ ขหรื อ ร่ า งใหม่ จ ะอยู่ ใ นชื่ อ
พระราชบัญญัติหรือชื่ออื่น แล้วแต่กรณี
4. ข้อเสนอแนะ
การเรียกชื่อกฎหมายให้ถูกต้อง จะทาให้ทราบที่มาของกฎหมายว่าองค์กรใดเป็นผู้ออก
กฎหมายนั้น มีขั้นตอนการออกกฎหมาย การเรียกชื่อกฎหมายไม่ถูกต้อง ทาให้การตีความ
กฎหมายคลาดเคลื่อนและบังคับใช้กฎหมายผิดพลาด ขาดความยุติธรรม และสร้างปัญหา
อื่น ๆ ตามมาด้วย จ่งขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การเรียนการสอนกฎหมาย ควรเรียกชื่อกฎหมายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
2. การผลิตเอกสาร หนังสือ ตารา ควรที่จะเรียกชื่อกฎหมายให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง เพราะจะมีนักกฎหมายนาไปอ้างอิงทา
ให้เกิดความผิดพลาดขยายวงกว้างยิ่งข่้น ยากที่จะแก้ไข
3. การเรียกชื่อกฎหมายถูกต้องจะทาให้ทราบขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมาย เพราะ
กฎหมายมีชื่อต่างกัน ขั้นตอนวิธีการบัญญัติกฎหมายแตกต่างกัน อีกทั้ง ทาให้ทราบชื่อของ
กฎหมายไทยที่ถูกต้อง เพราะถือกฎหมายนั้นเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด และไม่เกิด
ความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงสามารถนาหลักกฎหมายมาใช้อย่างถูกต้อง
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