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หลกัประชาธิปไตย 
ว่าด้วยความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถงึความเป็นธรรม 

กรณศึีกษา ศูนย์ช่วยเหลอืลูกหนีแ้ละประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กระทรวงยุตธิรรม 

๑. ความเป็นมา  

หลกัประชาธิปไตย  (das demokratische prinzip) หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการท่ีมี
พฒันาการมาอยา่งยาวนานในประวติัศาสตร์ เป็นระบบการปกครองชนิดหน่ึงซ่ึงการปกครองเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตยจึงหมายถึง 
การปกครองตนเองของผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครองหรือการมีรัฐบาล  ซ่ึงเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญ มาจาก
ประชาชนหรือโดยความยนิยอมของประชาชน จึงกล่าวไดว้า่ประชาธิปไตยเป็นการปกครองซ่ึง
ประชาชนเป็นทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง โดยมีรากฐานอยูบ่นความคิดของเสรีภาพและความเสมอ
ภาค ซ่ึงอาจแบ่งสาระส าคญัของหลกัประชาธิปไตยไดด้งัน้ี 

๑.๑  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Volkssouveraenitaet) 

หลกัประชาธิปไตย  เป็นหลกัการท่ียอมรับวา่ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย  
ประชาธิปไตยจึงเป็นรูปแบบการปกครองท่ีปกครองโดยประชาชน  อ านาจรัฐทั้งหลายจึงมีความ
เช่ือมโยงไปถึงประชาชน ประชาชนจึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้ง และเป็นผูใ้ชอ้  านาจรัฐ
โดยทางออ้มผา่นองคก์รของรัฐต่างๆ  อ านาจรัฐ (Staatsgewalt) ในท่ีน้ีหมายถึง อ านาจในการปกครอง
ของรัฐ ซ่ึงเป็นอ านาจดั้งเดิมและป็นอ านาจในการปกครองของรัฐท่ีถูกผกูพนักบัรัฐธรรมนูญ ในกรณีน้ี
อ านาจรัฐจึงเป็นสาระส าคญัประการหน่ึงส าหรับการมีอยูข่องรัฐนอกเหนือจากอาณาเขตของรัฐ 
(Staatsgebiet) และพลเมืองของรัฐ (Staatsvolk) ซ่ึงเป็นสาระส าคญัของความเป็นรัฐ 

๑.๒  หลกัประชาธิปไตยแบบเสรี (freiheitliche Demokratie) 

หลกัประชาธิปไตย แบบเสรีตรงขา้มกบัประชาธิปไตยเบด็เสร็จ   (totalitare Demokratie)
ลกัษณะของประชาธิปไตยแบบเสรีเป็นลกัษณะของสังคมท่ียอมรับความหลากหลายกล่าวคือ  เป็นสังคม
ท่ียอมรับความหลาก หลายทางความคิดต่อการน าเสนอ  เพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงและดว้ยเหตุน้ี
ลกัษณะของประชาธิปไตยแบบเสรี  จึงตอ้งมีการถกเถียงกนัในทางความคิดเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีสังคม
ยอมรับ ลกัษณะของประชาธิปไตยแบบเสรี  จึงตอ้งรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดง
ความคิดเห็น รับรองเสรีภาพในการชุมนุม รับรองเสรีภา พในการรวมตวักนัเป็นสมาคมหรือกลุ่มบุคคล



๒ 

 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งรับรองเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นพรรคการเมือง  เพื่อแสดงออกซ่ึง
เจตจ านงทางการเมืองของประชาชน สังคมประชาธิปไตยแบบเสรี  จึงเป็นสังคมท่ียอมรับความแตกต่าง 
ยอมรับความขดัแยง้ การโตแ้ยง้กนับนพื้นฐานสันติวธีิ 

๑.๓  หลกัเสียงข้างมาก (Mehrseitsprinzip) 

การปกครอง แบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยหลกัเสียงขา้งมาก (Mehrheithprinzip) การ
ปกครองโดยเสียงขา้งมากเป็นเคร่ืองสะทอ้นการตดัสินใจโดยเสียงขา้งมากเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ส่ิงท่ี
สะทอ้นการตดัสินใจโดยเสียงขา้งมากอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ การไม่มีการบงัคบัใหเ้ป็นไปตามท่ีไดต้กลงกนั
ไว ้เพราะเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบดว้ย กบัวธีิการดงักล่าวและพร้อมท่ีจะรั บผดิชอบต่อตนเอง ดงันั้น 
หลกัเสียงขา้งมากจึงเป็นหลกัเกณฑพ์ื้นฐานในการตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตย ระบบการสร้าง
เจตจ านงของรัฐ โดยวธีิการประชาธิปไตย   จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัพื้นฐานของเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์
ซ่ึงการใชห้ลกัเกณฑข์องเสียงขา้งมาก นั้น น ามาใชใ้นการเลือกตั้ งองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชาชน รวมทั้งน ามาเป็นหลกัเกณฑใ์นการลงมติของรัฐสภาดว้ย หลกัเสียงขา้งมากยงัมีความเก่ียวกนั
กบัระบบหลายพรรคการเมือง  (Mehrparteiensystem) การใหเ้สรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง 
(Gruendungsfreiheit) และความเสมอภาคในโอกาส ของพรรคการเมือง  (Chancengleichheit) 
จากหลกัพื้นฐานของประชาธิปไตยดงักล่าว จึงเป็นประชาธิปไตยท่ีอาศยัพรรคการเมืองเป็นตวัแทนของ
ประชาชนในการสร้างเจตจ านงของรัฐหรือท่ีเรียกวา่ “ประชาธิปไตยโดยพรรคการเมือง ” 
(Parteiendemokratie) 

๑.๔  ประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน 

ระบอบประชาธิปไตยทางตรงไม่สามารถจะน ามาใชก้บัการปกครองในสังคมปัจจุบนัได ้
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัหลายประการ ดงันั้น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนั  จึงเป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน ซ่ึงอาจจะเป็นประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนในระบบรัฐสภา
(Parlamentarische Demokratie) หรือระบบประธานาธิบดี หรือระบบก่ึงประธานาธิบดี กล่าวเฉพาะ
การปกครองในระบบรัฐสภานั้นตามหลกัพื้นฐานแลว้   รัฐสภาเป็นองคก์รเดียวท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน จากหลกัพื้นฐานดงักล่าวจึงเป็นเง่ือนไขก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบขององคก์รท่ี
ใชอ้  านาจรัฐอ่ื นๆ จะตอ้งรับผดิชอบต่อรัฐสภา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัความสัมพนั ธ์ระหวา่งฝ่าย
บริหารกบัรัฐสภา ซ่ึ งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยทางรัฐสภา รัฐบาลจึงมีความชอบ
ธรรมในทางประช าธิปไตยตราบเท่าท่ีไดรั้บ ความไวว้างใจจากรัฐสภา และในขณะเดียวกนัการ
บริหารงานของรัฐบาลยอ่มอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐสภา 



๓ 

 

ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองท่ีถือมติของประชาชนเป็นใหญ่มี
เสรีภาพในความคิด และการแสดงออกโดยไม่จ  ากดั เพียงเท่าท่ีไม่ขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอนัดีของประชาชน ภายใตรั้ฐธรรมนูญโดยค านึงถึงหลกัความเสมอภาคในทางกฎหมาย 

๒. หลกัความเสมอภาค (Gleichheitssatz) ตามหลกักฎหมายไทย 

หลกัความเสมอภาค  เป็นหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัประการหน่ึงของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
นอกจากสิทธิในชีวติและร่างกายท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและเสรีภาพอยา่งเท่าเทียมกนัตาม
ธรรมชาติ และทุกคนจะตอ้ง เคารพในสิทธิและเสรี ภาพของกนัและกนั อนัมีลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัปัจเจกบุคคลและกบัสังคม แมรั้ฐธรรมนูญจะใหก้ารรับรองคุม้ครองศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยไ์วใ้นรัฐธรรมนูญ แต่ศกัด์ิศรีความเป็นมุนษยน์ั้นยอ่มไร้ความหมาย ถา้รัฐธรรมนูญ
ไมไ่ดบ้ญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาคไวด้ว้ย  เพราะหลักความเสมอภาคยอ่มเป็นรากฐานของศั กด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์   มนุษยจ์ะด ารงอยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีหากมนุษยมี์สิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกบัมนุษยค์น
อ่ืนๆในสังคม  หลกัความเสมอภาคจึงหมายถึง  ความเสมอภาคในกฎหมาย กล่าวคือ  บุคคลย่อมมีสิทธิ
และหนา้ท่ีในทางกฎหมายเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนๆไม่ใช่หมายความวา่ทุกคนจะตอ้งมีความเสมอภาคใน
การมีวตัถุในส่ิงของและความเสมอภาคในกฎหมายน้ี  อาจเป็นไดท้ั้งในทางสิทธิและในทางหนา้ท่ีหรือ
ภาระ ความเสมอภาคในทางหนา้ท่ีหรือภาระ ไดแ้ก่ ความเสมอภาคใ นการเสียภาษีอากรต าม
ความสามารถของแต่ละบุคคล หรือความเสมอภาคในการรับราชการเป็นทหาร 

หลกัความเสมอภาคเป็นหลกัท่ีท าใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บการปฏิบติัจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั
โดยองคก์รต่างๆ ของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองใหต้อ้งปฏิบติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนัในสาระส าคญัอยา่ง
เดียวกนั และปฏิบติัต่อ บุคคลท่ีแตกต่างกนัใน สาระส าคญัท่ีแตกต่างกนัออกไปตามลั กษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล ซ่ึงรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ  จะตอ้งบญัญติัรับรองหลกัความเสมอภาคไวใ้นรัฐธรรมนูญ
เสมอ  รวมทั้ งรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบนั ก็มีการบญัญั ติรับรองไวใ้นมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
ไทย  ซ่ึงมีใจความวา่ 
 “ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 

    ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

    การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด 
เช้ือชาติ ภา ษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดัต่อบทบัญญติั
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 

    มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 



๔ 

 

โดยวรรคแรกเป็นการรับรองหรือความเสมอภาคทัว่ไป หรือหลกัความเสมอภาคเบ้ืองหนา้
กฎหมาย  วรรคสองรับรองความเสมอภาคระหวา่งเพศ หรือการรับรองหลกัความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง 
และวรรคสาม ก าหนดหา้มมิใหเ้ลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม นอกจากน้ีมาตรา ๓๐ วรรคทา้ยไดบ้ญัญติั
รับรองใหส้ามารถเลือกปฏิบติัไดใ้นกรณีท่ีเป็นการมุ่งลดความเหล่ือมล ้าท่ีด ารงอยูไ่ด ้เช่นเดียวกบั
รัฐธรรมนูญของอิตาลี และออสเตรีย 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว จะเห็นวา่หลกัความเสมอภาคไม่ไดเ้รียกร้องใหทุ้กคนตอ้งเท่าเทียมกนั
ทุกกรณี กรณีจะเขา้หลกัเกณฑเ์ฉพาะภายในขอบเขตของกฎหมาย หรือความเสมอภ าคเรียกร้องแต่เพียง
วา่รัฐตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส า คญัเหมือนกนัอยา่งเดียวกนั และ ปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตก ต่าง
กนัใหแ้ตกต่างกนั ถา้มีการปฏิ บติัต่อบุคคลท่ีเหมือนกนั ในสาระส าคญัใหแ้ตกต่างกนั หรือปฏิ บติัต่อ
บุคคลท่ีแตกต่างกนัในสาระส าคญัอยา่งเดียวกนัยอ่มเป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาคอนัก่อใหเ้กิด
สิทธิเรียกร้องแก่บุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากกา รกระท านั้น  โดยอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลได้   
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอาจใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้ในกรณีของนิติบุคคล ศาลปกครองสูงสุดก็ไดมี้
ค าวนิิจฉยัไวใ้นค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวา่บุคคลตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  รวมถึงนิติบุคคลดว้ย ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีมีค าพิพากษารับรองความเสมอภาคระหวา่ง
นิติบุคคลดว้ยกนั 

ในกรณีของบุคคลธรรมดา เม่ือพิจารณาตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแลว้  ก็มีปัญหาวา่ 
ชาวต่างชาติหรือผูไ้ม่มีสัญชาติจะสามารถอา้งหลกัความเสมอภาคไดห้รือไม่ เน่ืองจากมาตรา ๓๐ ใชค้  า
วา่ “บุคคล ” ประกอบ กบัรัฐธรรมนูญของไทยก็ไม่ไดบ้ญัญติัใหสิ้ทธิในความเสมอภา คเป็น                
สิทธิมนุษยชน เหมือนรัฐธรรมนูญเยอรมนั ตามมาตรา ๓ ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญตน้แบบของรัฐธรรมนูญ
ไทยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและสรีภาพ อีกทั้งมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญก็เขียนอยูใ่นหมวดวา่ดว้ย
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (ซ่ึงหมายความวา่เฉพาะแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นท่ีจะอา้งสิทธิ
และเสรีภาพได้ )  จึงท าใหเ้กิดปัญหาวา่ชาวต่างชาติหรือบุคคลไม่มีสัญชาติไทยจะอา้งหลกัความเสมอ
ภาคตามมาตรา ๓๐ ไดห้รือไม่ ในเร่ืองน้ีก็มีนกักฎหมายไทยอยา่งนอ้ยสองท่าน คือ                                   
ศาสตราจารย ์ดร.หยดุ  แสงอุทยั  และศาสตราจารย ์ดร.วษิณุ  เครืองาม  เห็นวา่ผูท่ี้จะเป็นผูท้รงสิทธิและ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกฉบบัไดแ้ก่ คนสัญชาติไทยเท่านั้น   โดยใหเ้หตุผลวา่
รัฐธรรมนูญแต่ละรัฐยอ่มก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ งรัฐข้ึนกบัคนสัญชาติของตนเท่านั้น ไม่ได้
ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐนั้นกบัคนต่างดา้ว  ถึงแมรั้ฐธรรมนูญหมวด ๓ วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลชาวไทยมาตราต่างๆ จะบญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิ...” หรือ “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพ ...” แต่ค า
วา่ “บุคคล ” ในมาตราเหล่าน้ีจะตอ้ งเขา้ใจวา่หมายถึง “ชนชาวไทย ” และเขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได้
นอกจากผูมี้สัญชาติไทย 



๕ 

 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่หลกัความเสมอภาคนั้น เป็นรากฐานส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์ ดงันั้นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีมนุษยพ์ึงมี สิทธิเรียกร้องท่ีจะไดรั้บการปฏิ บติัอยา่งเท่า
เทียมกนักบับุคคลอ่ืนๆ  แต่อยา่งไรก็ตามการพิจารณาสิทธิของคนต่างดา้วกบัหลกัความเสมอภาคนั้นคง
มิไดห้มายความวา่บุคคลต่างดา้วตอ้งมีความเท่าเทียมกบัคนไทยในทุกประการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้
ท่ีจะใหค้นต่างดา้วมีสิทธิเท่าเทียมกบัคนไทยในทุกกรณี โดยเฉพาะใน ส่วนท่ีเป็นสิทธิทางการเมือง ซ่ึง
เป็นสิทธิท่ีจ  ากดัใหเ้ฉพาะพล เมืองของรัฐนั้นๆ เท่านั้นหรือท่ีเรียกวา่ “สิทธิของพลเมือง ”  ดงันั้นหาก
กล่าวถึงหลกัความเสมอภาคกบัคนต่างดา้วอยา่งนอ้ยท่ีสุดคนต่างดา้วยอ่มมี ความเสมอภาคกบัคนไทย
โดยเฉพาะในขอบเขตของสิทธิท่ีเป็นสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิในกลุ่ม status nagativus หรือโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่สิทธิในชีวติและร่างกาย 

ส าหรับนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนก็สามารถเป็นผูท้รงสิทธิในความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญไดเ้ท่าท่ีสภาพของความเป็นนิติบุคคลจะเปิดช่องให ้จะมีปัญหาก็คือนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนวา่จะเป็นผูท้รงสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไดห้รือไม่ เพราะมีบางกรณีท่ีนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนเป็นทั้งผูท้รงสิทธิและผูท่ี้ตอ้งผกูพนัต่อสิทธิและเสรีภาพในขณะเดียวกนัอนัเป็นการ
ขดัแยง้กนัอยูใ่นตวั  ซ่ึงในเร่ืองน้ีศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนัไดว้างหลกัไวว้า่นิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนไม่อาจเป็นผูท้รงสิทธิและหนา้ท่ี หรืออา้งหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญได ้แต่ศาล
รัฐธรรมนูญไทยยงัไม่เคยวางหลกัในเร่ืองดงักล่าวไว้   แต่เม่ือพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมาย ของนิติ
บุคคลตามกฎหมายมหาชนแลว้ จะเห็นไดว้า่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเป็นองคาพยพขอ งรัฐเท่ากบั
เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ จึงไม่อาจเป็นผูท้รงสิทธิและเสรีภาพหรืออา้งหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ 
เพราะเม่ือถือวา่นิติบุคคลมหาชนเป็นส่วนหน่ึงของรัฐแลว้ก็มีความผกูพนัท่ีจะท าใ หสิ้ทธิและเสรีภาพท่ี
รับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญบรรลุวตัถุประสงค ์ยอ่มท าใหนิ้ติบุคคลมหาชนเป็นผูท้รงสิทธิเหล่านั้นได ้กรณี
ก็จะเกิดความขดัแยง้กนัระหวา่งสิทธิกบัหนา้ท่ีในนิติบุคคลมหาชนนั้นเอง 

นอกจากน้ี ค าวา่ “บุคคล” ในหมวด ๓ ของรัฐธรรมนูญ ยงัหมายความรวมถึงคณะบุคคลท่ี ไม่
มีฐานะเป็นนิติบุคคลดว้ย เช่น คณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยั องคก์ารนกัศึกษาในมหาวทิยาลยั เป็นตน้  
ก็สามารถเป็นผูท้รงสิทธิเสรีภาพและอา้งหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญได ้ทั้งน้ีเท่าท่ีกฎหมายมุ่ง
ใหค้วามคุม้ครองคณะบุคคลในเร่ืองนั้นๆ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาค เม่ือพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัแลว้เห็นวา่  รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดใหสิ้ทธิและเสรีภาพ
ท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยชดัแจง้โดยปริยาย หรือโดยค าวนิิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญยอ่มผกูพนั
โดยตรงต่อองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐทุกองคก์รในการตรากฎหมาย การใช้ บงัคบักฎหมาย และการตีความ
กฎหมาย ตามมาตรา ๒๗ ความเสมอภาคก็เป็นสิทธิประการหน่ึงท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้หลกัความ
เสมอภาคจึงผกูพนัองคก์รผูใ้ชอ้  านาจรัฐทุกองคก์รโดยตรง ปัญหาก็มีวา่เฉพาะองคก์รของรัฐเท่านั้นท่ี
จะตอ้งผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาคหรือรวมเอกชนดว้ย ในกรณีน้ีโ ดยหลกัแลว้ เอกชนจะไม่ผกูพนัต่อ



๖ 

 

หลกัความเสมอภาคเพราะเอกชนถือหลกัความเป็นอิสระในการแสดงเจตนา   แต่อยา่งไรก็ตามกรณีอาจ
มีกฎหมายเฉพาะบญัญติัไวใ้หเ้อกชนตอ้งผกูพนัต่อหลกัความเสมอภาค เช่น กรณีตามมาตรา ๑๕ ของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ .ศ.๒๕๔๑ ท่ีก าหนดใหน้ายจา้งตอ้ง ปฏิบติัต่อลูกจา้งชายและหญิง
อยา่งเท่าเทียมกนัในการจา้งงาน เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบติัเช่นนั้นได ้

๓. ประเภทของหลกัความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญของไทยสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
๓.๑ หลกัความเสมอภาคทัว่ไป 

ความเสมอภาคต่อหนา้กฎหมาย หมายความวา่  บุคคลไม่วา่จะมีฐานะทางกฎหมาย อยา่งไรก็
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายเดียวกนั สถานะทางกฎหมายไม่ก่อใหเ้กิดเอกสิทธ์ิแก่บุคคลเหล่านั้นแต่อยา่งใด 
เช่น ถา้หากต ารวจท าส่ิงผดิกฎหมาย ต ารวจคนนั้นก็ตอ้งรับโทษเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาทัว่ไป
กระท าความผดิ การเป็นต ารวจไม่ไดก่้อให้ เกิดสิทธิแก่ต ารวจท่ีไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา เวน้แต่เขา้
เหตุยกเวน้โทษ หรือเหตุยกเวน้ความผดิตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา  ดงันั้นหลกัความ
เสมอภาคต่อหนา้กฎหมาย จึงเป็นหลกัความเสมอภาคทัว่ไปท่ีบุคคลอาจเรียกร้องจากรัฐเพื่อใหป้ฏิบติัต่อ
ตนเช่นเดียวกบัท่ีปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั 

๓.๒ หลกัความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง 
หลกัความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองหมายความถึง กฎหมายไดบ้ญัญติัถึงหลกัความเสมอภาคใน

ขอบเขตเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ ซ่ึงอาจแบ่งความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองไดด้งัน้ี 
ก.  ความเสมอภาคในกระ บวนการยติุธรรม หมายความวา่ เม่ือมีกรณีท่ีตอ้งใชสิ้ทธิเรียกร้อง

ทางศาล บุคคลทุกคนท่ีถูกโตแ้ยง้สิทธิสามารถท่ีจะน าคดีเขา้สู่การพิจารณาในศาลท่ีมีเขตอ านาจไดอ้ยา่ง
เท่าเทียมกนั และไดรั้บการพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาอยา่งเดียวกนั ผูใ้ดจะร้องขอใหจ้ดัตั้งศาล
พิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีตนโดยเฉพาะไม่ได ้  แต่กรณีท่ีมีขอ้ยกเวน้ คือ กรณีด าเนินคดีอาญากบัผู ้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเพียงศาลเดียว และเม่ือศาลไดพ้ิจารณาพิพากษาคดีแลว้ใหเ้ป็นท่ีสุดไม่อาจอุทธรณ์  ฎีกาไปย ัง
หน่วยงานใดไดอี้ก  

กรณีท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบัความเสมอภาคกระบวนการยติุธรรม เช่น การท่ีบุคคลฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองแลว้ไม่มีค่าธรรมเนียมวางต่อศาล บุคคลนั้นไม่สามารถขอด าเนินคดีอยา่งคนอนาถาได ้
ดงันั้นหากไม่มีเงินค่าธรรมเนียมศาล ศาลก็จะไม่รับฟ้องคดีนั้น ในกรณีน้ีจะเห็นไดว้า่ ความเสมอภาคใน
การเขา้ถึงความยติุธรรมนั้นมีเกณฑท่ี์ก าหนดการเขา้ถึงความยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การไม่มีหลกัเกณฑ์
ในการด าเนินคดีอยา่งคนอนาถาของศาลปกครองจึงอาจขดักบัหลกัความเสมอภาคในกระบวนการ
ยติุธรรม 



๗ 

 

ข.  ความเสมอภาคในการเขา้ท างานในภาครัฐ หมายความวา่ บุค คลทุกคนท่ีเป็นคนไทยท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฯ หรือตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม หรือตามกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะเขา้ท าหนา้ท่ี
ในภาครัฐ บุคคลท่ีมีความเสมอภาคท่ีจะสมคัรเขา้รับราชการได้โดยทัว่ไปแลว้กระบวนการคดัเลือกท่ีจะ
ด าเนินการ  โดยมีการสอบแข่งขนักนัเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถของบุคคล การน าหลกัเกณฑม์า
เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา นอกจากพิจารณาจากความรู้ความสามารถของบุคคล  จึงเป็นกรณีท่ีอาจขดักบั
หลกัความเสมอภาค 

กรณีของความเสมอภาคของบุคคลท่ีเป็น คนไทยในการเขา้ท างานภาครัฐเป็นหลกัท่ีส าคญัท่ี
จะท าใหบุ้คคลท่ีเป็นคนไทยสามารถเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของภาครัฐได ้  ดงันั้นหลกัความเสมอภาคใน
เร่ืองน้ีจึงมีความส าคญั  ดว้ยเหตุน้ีหน่วยงานของรัฐไปก าหนดคุณสมบติับุคคลท่ีจะมีสิทธิสมคัรสอบ
เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐวา่จะตอ้งจบปริ ญญาตรีเกียรตินิยม กรณีถือวา่เป็นการขดักบัหลกัความเสมอภาค 
เพราะเป็นการปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีสาระส าคญัเหมือนกนัใหแ้ตกต่างกนั 

ค.  ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง พิจารณาทั้งกรณีของบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบุคคลผูมี้
สิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้ง หมายความวา่  บุคคลทุกคนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไวย้อ่มมีสิทธิเลือกตั้งและสิทธิในการลงสมคัรรับเลือกตั้งอยา่งเท่าเทียมกนั  (มาตรา ๙๙, มาตรา
๑๐๑, มาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย) 

ง.  ความเสมอภาคในการรับภาระของรัฐ ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ความเสมอภา คมีทั้งความ
เสมอภาคท่ีเป็นสิทธิและความเสมอภาคท่ีเป็นหนา้ท่ีหรือภาระ  ความเสมอภาคในกา รรับภาระของรัฐ
ไดแ้ก่  ความเสมอภาคในการช าระภาษีใหแ้ก่ภาครัฐมากนอ้ยตามความสามารถของแต่ละบุคคล ความ
เสมอภาคในการรับราชการทหารของชายไทยทุกคนท่ีมีอายตุั้งแต่ ๒๑ ปีข้ึนไป  จะตอ้งเข้ ารับราชการ
ทหารประจ าการ (มาตรา ๗๓ ของรัฐธรรมนูญ) เวน้แต่บุคคลท่ีจะไดรั้บการยกเวน้ใหไ้ม่ตอ้งรับราชการ
ทหาร เช่น ผูพ้ิการทุพพลภาพ หรือพระภิกษุในพระพุทธศาสนาท่ีมีสมณศกัด์ิและกรณีดงักล่าวไม่เป็น
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมเพราะบุคคลดงักล่าวไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดโ้ดยสภาพ  

จ.  ความเสมอภาคในการรับบริการสาธารณะ เช่น บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิเสมอภาคในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี (มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญ ) หรือบุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอ
กนัในการรับบริการทางสาธ ารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยา บาลโดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญ ) ทั้งน้ีเป็นไปตามหลกัพื้นฐานในการจดัท าบริการ
สาธารณะจะตอ้งเป็นไปตามหลกัความเสมอภาค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อผูใ้หบ้ริการของ การบริการ
สาธารณะทั้งหลาย  

 



๘ 

 

๔. การกระท าทีถ่ือว่าเป็นการขดัหลกัความเสมอภาค 

การกระท าท่ีถือวา่เป็นการขดักบัหลกัความเสมอภาค หรือเป็นกรณีของการเลือกปฏิบติัโดย

ไม่เป็นธรรม ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดบ้ญัญติัรูปแบบของการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลโดยไม่เป็น

ธรรม โดยอาศยัสิทธิต่างๆ ไวห้ลายประการคือ เลือกปฏิบติัเพราะถ่ินก าเนิด เช่ือชาติ ภาษา เพศ  อาย ุ

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรค ๓ 

อนัเป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลไม่อาจจะไดรั้บการปฏิบติัอนัก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหรือเ สียเปรียบ

อนัเน่ืองมาจากเหตุดงักล่าว หากมีการปฏิบติัเพราะเหตุดงักล่าว บุคคลผูถู้กเลือกปฏิบติัก็สามารถท่ีจะใช้

สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องใหบ้งัคบัตามสิทธิดงักล่าวได ้ตามมาตรา ๒๘ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

๔.๑  กรณขีองความไม่เป็นธรรมในการกู้ยมืเงิน (หนีน้อกระบบ) 
พระราชบญัญติัหา้มเรียกดอกเบ้ียเกินอตัรา พุทธศกัราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓ บญัญติัไวห้า้มมิให้

บุคคลอ่ืนยมืเงินโดยคิดดอกเบ้ียเกินกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(ร้อยละ ๑๕ ต่อปี) เหตุผลในการตรา
กฎหมายฉบบัดงักล่าว ปรากฏตามค าแถลงการณ์ของคณะกรรมการราษฎรเพื่อหวงัจะบ ารุงการกูย้มืให้
เป็นไปในทางท่ีควร แมอ้ตัราดอกเบ้ียในขณะนั้นค่อนขา้งสูง (ชัง่ละ ๑ บาท ต่อเดือน หรือร้อยละ ๑๕ 
ต่อปี ) แต่ก็ยงัปรากฏวา่มีการใหกู้ย้มืกนัโดยอตัราสูงกวา่นั้น และเจา้หน้ีกบัลูกหน้ีต่างไดร่้วมมือกนั
หลีกเล่ียงกฎหมาย เพราะฝ่ายหน่ึงอยากไดแ้ละอีกฝ่ายหน่ึง มีความจ าเป็นบงัคบั ซ่ึงกฎหมายฉบบั
ดงักล่าวมีการบงัคบัใชม้าจนถึงปัจจุบนั  

การกูห้น้ียมืสินถือเป็นเร่ืองปกติของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในการใหกู้ย้มืนั้น ผูใ้หกู้้

หรือเจา้หน้ียอ่มหวงัผลก าไรจากค่าตอบแทนต่อเงิน ออมหรือตน้ทุนของเงินท่ีไดน้ ามาใหกู้แ้ละ

ค่าตอบแทนความเส่ียงของผูใ้หกู้ ้ซ่ึงก็คือ “ดอกเบ้ีย” นัน่เอง  หากผูกู้ห้รือลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ย เช่น 

ผูท่ี้มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  มีความสามารถในการช าระหน้ี ตน้ทุนท่ีเจา้หน้ีจ ะคิดประกนัความเส่ียงก็จะ

นอ้ย ส่วนลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงสูง เจา้หน้ีก็จะคิดค่าตอบแทนประกนัความเส่ียงในอตัราท่ี สูงโดยคิดเผือ่

ความคุม้ทุนและผลก าไรท่ีจะไดรั้บในอนาคต ส่วนลูกหน้ีนั้น “ความจ าเป็น” เป็นเหตุผลส าคญัท่ีลูกหน้ี

ก่อภาระหน้ีสินข้ึนทั้งท่ีรู้วา่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ     

การกูห้น้ียมืสิน เกิดจา กความเท่าเทียมกนัและความสมคัรใจของทั้งสอง ฝ่าย ถือวา่เป็นเร่ือง

ปกติ แต่ในความเป็นจริงฝ่ายเจา้หน้ีจะมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสูงกวา่ลูกหน้ี จึงมีอ านาจต่อรองท่ี

เหนือกวา่  ดงันั้นจึงมีโอกาสท่ีจะเอารัดเอาเปรียบในการท าสัญญาดว้ยการท าหนงัสือสัญญาอ่ืนอ าพราง
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สัญญากูย้มืเงินในรูปแบบต่างๆ  เช่นการท าสัญญาขายฝากหรือการกระท าท่ีเอาเปรียบลูกหน้ีดว้ยการคิด

ดอกเบ้ียล่วงหนา้โดยหกัออกจากเงินตน้  การกรอกตวัเลขในสัญญาสูงกวา่ความเป็นจริง เป็นตน้ ซ่ึงการ

กระท าดงักล่าวมิไดเ้ป็นไปตามกลไกของระบบทุนนิยม แต่เป็นการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมาย จึงเป็ น

บทบาทหนา้ท่ีของภาครัฐจะตอ้งเขา้มาก ากบั ดูแล เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม ดว้ย

การด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อมิใหเ้จา้หน้ีเอารัดเอาเปรียบหรือกระท าฝ่าฝืนกฎหมายหรือใช้

อ านาจอิทธิพลข่มขู ่

กรณีลูกหน้ีถือวา่เป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ รัฐคว รจะมีมาตรการใหค้วาม

คุม้ครอง และป้องกนัควบคู่กนัไป โดยการสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ สนบัสนุนและส่งเสริมการ

สร้างรายได ้การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งทัว่ถึง การครองตนตามวถีิพอเพียง การเสริมสร้างความรู้

ความเขา้ใจ เม่ือตอ้งเป็นหน้ีเงินกูน้อกระบบ เพื่อสร้างภูมิ คุม้กนัมิใหถู้กเอารัดเอาเปรียบ และเม่ือมีการ

กระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายแลว้ รัฐจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือทางดา้นกฎหมายและคดีความอยา่งทนัท่วงที 

ในขณะเดียวกนัภาครัฐ ควรจะมีการศึกษาพฒันาปรับปรุงกฎหมายใหเ้หมาะสม  สอดคลอ้งกบัระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบนัควบคู่กนัไปดว้ย 

๔.๒  พฤติกรรมการทวงหนีน้อกระบบ 

เจา้หน้ีนอกระบบบางรายอาจใชว้ธีิการต่างๆ ในการติดตามทวงหน้ีเพื่อใหลู้กหน้ีเกิดความอบั
อาย  เส่ือมเสียช่ือเสียง เกิดความกลวั ข่มขู่ กรรโชก มีการประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย ทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็น
การกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เช่น ใชผู้มี้อิทธิพล กลุ่มหรือแก๊งอนัธพาลนอกกฎหมาย หรือบุคคลไม่
มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ใชช่ื้อเล่น ช่ือปลอม หรือผูมี้ประวติัอาชญากร รม ติดตามทวงหน้ี กดดนัใหลู้กหน้ี
หวาดกลวั จนไม่สามารถท ามาหากินไดต้ามปกติ การทวงหน้ีในท่ีสาธารณะ หรือต่อหนา้ผูอ่ื้นใน
ลกัษณะประจาร หรือทวงกบัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี เช่น เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา 
รวมถึงการช าระหน้ีดว้ยการข่มขู่ หรือใชอ้าวธุ จา้ งทีมงานทวงหน้ีเป็นเยาวชนวา่งงานไม่เรียนหนงัสือ
หรือเป็นบุคคลท่ีติดยาเสพติดใช้ รถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการก่อกวน ใหเ้กิดความหวาดกลวั ใช้
ถอ้ยค าหยาบคาย คุกคามด่าทอ  นอกจาก น้ีเจา้หน้ีนอกระบบ ท่ีพฤติการณ์เป็นองคก์รอาชญากรรม ใน
การติดตามทวงหน้ีกบัพวกลูกหน้ี จะแสดงอ า นาจดว้ยการข่มขู่หวงัผลใหลู้กหน้ีรายอ่ืนหวาดกลวั มีการ
ใชก้ าลงัประทุษร้ายลูกหน้ีหรือผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีไม่ยอมช าระหน้ี เช่น ฆ่า ทรมาน ท าร้ายร่างกาย หรือบงัคบั
ช าระหน้ีท่ีขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดี ใชอิ้ทธิพลเขา้ตรวจคน้ยดึทรัพยสิ์น  รวมทั้งแอบ
อา้งทหารหรือต ารวจหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประจานใหลู้กหน้ีเส่ือมเสียช่ือเสียงดว้ยการเปิดเผยความลบั 



๑๐ 

 

หรือขู่จะน าเร่ืองส่วนตวัมาเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพื่อสร้างความอบัอายใหแ้ก่ลูกหน้ีเพื่อใหลู้กหน้ีช าระ
หน้ี  

ดว้ยเหตุดงัท่ีกล่าวมา การด าเนินคดีกบัเจา้หน้ีนอกระบบท าไดย้าก เพราะข าดหลกัฐานในการ

พิสูจน์ความผดิ เน่ืองจากมีพฤติกรรมปกปิด อ าพราง วางแผนเอารัดเอาเปรียบ  มีการจดัเตรียม

พยานหลกัฐานไวเ้พื่อฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัลูกหน้ี  ตลอดจนใช ้จา้ง วาน ใหผู้อ่ื้นกระท าความผดิ ไม่กลา้

แจง้ความร้องทุกข์  ถึงแมมี้การแจง้ความร้องทุกขต่์อเจา้พนกังานต าร วจหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ โดยส่วน

ใหญ่จะเพิกเฉยเน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองทางแพง่ ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการ  บางกรณีเม่ือเห็นขอ้มูล

หลกัฐานท่ีเจา้หน้ีน ามาแสดงจะรีบเช่ือวา่เจา้หน้ีเป็นฝ่ายถูก จึงไม่ใหก้ารช่วยเหลือหรือไม่เห็นใจทุกข์

ร้อนของลูกหน้ี เป็นการสร้างความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมใหลู้กหน้ีเพิ่มข้ึน 

๕. การขอความช่วยเหลอืและความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ  
ศูนย์ช่วยเหลอืลูกหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม   สืบเน่ือง

จากนโยบายการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน ภาคประชาชน ของรัฐบาล ท่ีบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  โดยกระทรวงยติุธรรมเป็น หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบภารกิ จดา้นกฎหมายและการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินนอกระบบ  ซ่ึงท่ีผา่นมาไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจาก
ประชาชน ท่ีประสบปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมอยา่งต่อเน่ือง  และ                         
มีแนวโนม้เพิ่ม มากข้ึน  จึงไดด้ าเนินการจดัตั้ง ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ี และประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็น
ธรรมข้ึนในปีพุทธศกัราช ๒๕๕๓ ใชช่ื้อยอ่วา่ “ศนธ.ยธ.” อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของปลดักระทรวง
ยติุธรรม  มีภารกิจหลกัในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ แยกเป็น ๓ ดา้น ประกอบดว้ย  (๑) การแกไ้ขปัญหา
หน้ีสินภาคประชาชน   (๒) การแกไ้ขปัญหาท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ  และ(๓) การแกไ้ขปัญหาการ
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมดา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงมุ่งเนน้การบูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน  ทั้งในภาครัฐ เครื อข่าย
องคก์รภาคเอกชน และประชาสังคม  โดยมีเป้าหม ายใหป้ระชาชนไดรั้บความเป็นธรรม ไดอ้ยา่งง่าย 
สะดวก  รวดเร็ว  ทัว่ถึง  และเป็นธรรม 

การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเนน้การช่วยเหลือลูกหน้ีในชั้นกระบวนการก่อนฟ้อง 

เพื่อใหเ้ขา้ถึงระบบสินเช่ือของสถาบนัการเงินอยา่งทัว่ถึง แต่อยา่งไรก็ตามผลการส ารวจพบวา่ปัญหา

ความเดือดร้อนของลูกหน้ีนอกระบบท่ีอยูร่ะหวา่งถูกฟ้องคดี และถูกบงัคบัคดีอยา่งไม่เป็นธรรม มี ความ

รุนแรงของปัญหาและมีผลกระทบในวงกวา้งหลายพื้นท่ี  ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม จึงไดว้างกรอบการด าเนินงานและช่องทางการใหค้วามช่วยเหลือ

ดงัน้ี 



๑๑ 

 

๑. การใหค้วามช่วยเหลือและรับเร่ืองร้องเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีโดยตรง ท่ีศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและ

ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม เลขท่ี ๘๘ หมู่ท่ี ๓ อาคารศูนย์

ฝึกอบรม ชั้น ๔ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร  

๒. การใหค้วามช่วยเหลือปรึกษาปัญหาขอ้กฎหมายทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๒-๕๗๕๓๓๔๔ 

โดยใหบ้ริการ ๔ คู่สาย 

๓. การใหค้วามช่วยเหลือดว้ยการรับเร่ืองร้องเรียนทาง https://www.faceb.com/pages/

ศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม  

๔. การให้ความช่วยเหลือด้วยการรับเรื่องร้องเรียนทาง www.ladvi.moj.go.th 
๕. การให้ความช่วยเหลือด้วยการรับเรื่องร้องเรียนทาง E-mail:ladvi@moj.go.th 
๖. การใหค้วามช่วยเหลือและรับเร่ืองร้องเรียนทางไปรษณียต์ามท่ีอยูข่องศูนยช่์วยเหลือลูกหน้ี

และประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม เลขท่ี ๘๘ หมู่ท่ี ๓ อาคารศูนย์

ฝึกอบรม ชั้น ๔ บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 

กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๑๐ 

ดงันั้น หลกัประชาธิปไตยวา่ดว้ยความเสมอภาคของประชาชนในการเขา้ถึงความเป็นธรรม 
จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีรัฐจะตอ้งตระหนกัและใหก้ารคุม้ครองในสิทธิและเสรีภาพต่อประชาชน  เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมาย ส่งผลใหป้ระชาชน ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ตลอดจนการใชสิ้ทธิในกระบวนการยติุธรรม  ซ่ึงกระทรวงยติุธรรม โดยศูนย์
ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชาชนท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ไดต้ระหนกัและเล็งเห็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนจึงไดล้งพื้นท่ีเพื่อใหค้วามช่วยเหลือประชาชน อยา่งต่อเน่ือง  เช่น การจดัโครงการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เพิ่มศกัยภาพประชาชนดา้นกฎหมายและการเขา้ถึงความเป็นธรรม  โดยบรรยาย ใหค้วามรู้
ความเขา้ใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะหน้ีนอกระบบเพื่อจกัไดต้ระหนกัถึงสิทธิหนา้ท่ีของตนและสามารถ
ป้องกนัตนเองจาก การถูก เอารัดเอาเปรียบ  รวมทั้ง การเผยแพร่ให้ ความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาและเตรียมพร้อมรองรับต่อความเดือดร้อนของลูกหน้ีได้
อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีมาตรฐานเป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมาย  
 

_______________________ 

https://www.faceb.com/
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