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The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination :
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

The Principle of Equality
and Prohibition of Discrimination :
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand*
Dr. Punya Udchachon**
This article consists of four sections. First, the ideas of Equality and Prohibition
of Discrimination. Second, the Constitution in Asean Countries concerning with Equality
and Prohibition of Discrimination.Third, the case of the Constitutional Court and the
Supreme Administrative Court of the Kingdom of Thailand dealing with this topic.
And finally, conclusion.

1. The Ideas of Equality and Prohibition of Discrimination
1.1 The Equality
The principle of equality and prohibition of discrimination are the fundamental assumption of a democratic society. It is well recognized that the equality
and prohibition discrimination are significantly in modern nation–state. The idea of
formal equality can be traced back to the philosopher Aristotle, the father of political
science, and this idea that equality meant “thing that are alike should be treated alike”.1
It is the most widespread for understanding of equality today. The equality has an
important role in the “Rule of Law” of many countries. For instance, the declaration
of human rights and citizen of the Republic of France 1789 section one and the
guarantee of equal protection of laws that contained in the United State of America
Constitution2 as well.
* A paper presented to the 1st summer school of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent
Institutions, Ankara, Turkey, 7-11 October 2013.
** Ph.D., LL.D., Adviser of the Office of the Constitutional Court
1
Aristotle, 3 Ehica Nicomachea, translated by W. Ross, Oxford University Press, 1980, p. 112-117.
2
The 14th Amendment of the United State of America Constitution, section one.
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1.1.1 The Law
		
In terms of law, the right to equality before the law and the protection
of all persons against discrimination are the fundamental norms of international
human rights law. The right to equality is the right of all human being to be equal in
dignity, to be treated with respect and consideration and to participate on an equal
basis with others in any area of economic, social, political, culture or civil life. All human
being are equal before the law and have the right to equal protection and benefit
of the law.3 It is necessary to treat people differently according to their different
circumstances, to assert their equal worth and to enhance their capabilities to
participate in society as equals. For instance, the Basic Law for the federal Republic of
Germany provides the equality before the law that4
		
(1) All persons shall be equal before the law.
		
(2) Men and women shall have equal rights. The state shall promote
the actual implementation of equal rights for women and men and take steps to
eliminate disadvantages that now exist.
		
(3) No person shall be favored or disfavored because of sex,
parentage, race, language, homeland and origin, faith, or religious or political opinions.
No person shall be disfavored because of disability.
1.1.2 The Human Rights
		
It has been suggested that equality as a stand-alone principle has little
impact on combating substantive disadvantage.5 Equality’s amorphous nature means
it is capable of taking on a range of different interpretations. It may be viewed as an
empty vessel which provides a pattern for building human relations. Consequently, there
is a need for it to take greater moral character, to invest in other moral principles and
form an ethical basis from which acceptable human relationships can be derived. The
concerns regarding the above equality models have led to the emergence of a human
rights based approach, wherein equality becomes the vessel for the delivery of more
enriching value-laden principles.
		
The contemporary approach of bringing the equality and non-discrimination agenda within a human rights framework has the effect of highlighting other
3
4
5

10

Declaration of Principles on Equality 2008, part one, section one.
The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949, article three.
Peter Westen, “The Empty Idea of Equality”, Harvard Law Review, Vol. 95, 3 (1982) : 537.
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conceptions of equality that purely economic integrationist models largely seem to
neglect. This approach is based on dignity, but dignity in this paradigm is meant to reflect
the universality, indivisibility, and inter-relatedness of all human rights, as
understood in present-day interpretations. It proffers a theoretical distinction
between treating people equally in the distribution of resources and treating
them as equals, which suggests a right to equal concern, dignity and respect. 6
Treatment as equals shifts the focus of analysis, to whether the reasons for deviation
between persons are consistent with equal concern and respect. Interpreted in this way,
equality offers a range of different conceptions.
		
Equality of dignity, respect or worth as a foundation for equal rights
may ensure that equality has universal application. Such conceptions of equality
provide a moral basis which is comprehensive in respect to the spheres of society it
can penetrate. Also, it importantly replaces rationality with dignity as a “trigger of the
equality right”.7 The human rights based approach to equality adopts a similar substantive approach to equality as the equality of outcome model, however, it can be
distinguished from these two conceptions by the way in which it incorporates a human
rights framework within its conceptual core rather than some varying notion of socialism.
1.1.3 Two types of the Equality
		
(1) Equality of Opportunity.
			 The concept of equality of opportunity represents a departure from
the traditional notion of formal equality. It is partially based on a redistributive justice
model which suggests that measures have to be taken to rectify past discrimination,
because to fail to do so would leave people and groups at different starting points.
However, equality of opportunity is also partially based on an individuallibertarian
model as it seeks to limit the application of full redistributive justice. Certain academics
suggest that a weakness of focusing on equality of results is that it affords too much
respect to utilitarianism at the expense of other systems of thought.8 In practice
equality of opportunity is a permissive interpretation of the concept of equality and
non-discrimination, allowing individuals from traditionally disadvantaged groups to
receive special education or training, or encouraging them to apply for certain jobs.
6
7
8

Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (London : Duckoworth, 1977), p.227.
Sandra Fredman, Discrimination Law (Oxford : Oxford University Press, 2002), p.18.
Ibid., p.14.
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Equality of opportunity recognizes the shallow nature of formal equality and injects a
substantive element into its framework.
		
(2) Equality of Outcomes.
			 Equality of outcomes is a substantive conception of equality, it
attempts to provide substance to the concept of equality. the equality of outcomes
seeks to invest a certain moral principle, namely social redistribution, into the application
of equality. This concept of equality manifests itself through a spectrum of policies
and legal mechanisms in various jurisdictions. The positive discrimination is just a few
which have been put forward to represent this concept. Positive discrimination can be
succinctly discerned from positive action :
“Positive action means offering targeted assistance to people, so that they
can take full and equal advantage of particular opportunities. Positive
discrimination means explicitly treating people more favorably on the
grounds of race, sex, religion or belief, etc. by, for example, appointing
someone to a job just because they are male or just because they are
female, irrespective of merit.9
The equality of outcome makes an important contribution to combating
initiatives and processes involving the worst eases of disadvantage and discrimination
to different groups. For instance, in the U.S.A. context equality of outcomes policies
have been adopted through quota system within university admissions procedures.
1.2 The Prohibition of Discrimination
Discrimination is a historical phenomenon and under special historical
circumstance. Discrimination must be prohibited where it is on grounds of race, colour,
ethnicity, descent, sex, pregnancy, maternity, civil, family or carer status, language,
religion or belief, political or other opinion, birth, national or social origin, nationality,
economic status, association with a national minority, sexual orientation, gender
identity, age, disability, health status, genetic or other predisposition toward illness or a
combination of any of these grounds, or on the basis of characteristics associated with
any of these grounds.
9

12

Department for Communities and Local Government, Discrimination Law Review, A Framework for
Fairness : Proposals for a Single Equality Bill for Great Britain, a consultation paper, 2007, p. 61.
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Therefore, the discrimination bases on any other ground must be prohibited
where such discrimination
(1) Causes or perpetuates systemic disadvantage,
(2) Undermines human dignity,
(3) Adversely affects the equal enjoyment of a person’s rights and
freedoms in a serious manner that is comparable to discrimination on the prohibited
grounds stated.
1.2.1 Definition of discrimination in several context
		
(1) The descriptive definition : Discrimination is any different or unequal
treatment.
(2) The judgment definition : Discrimination is any different or unequal
treatment that seeks to produce a disadvantage.
		
(3) The against definition : Discrimination is any different or unequal
treatment that seeks to produce a disadvantage.
(4) The prejudice definition : Discrimination is any different or unequal
treatment, only when it is motivated by prejudice.
(5) The illegality definition : Discrimination is any different or unequal
treatment, only when it is unlawful.
(6) The dictionary definition : Discrimination is any different or unequal
treatment on a categorical basis that disregards individual merit.
		
Nevertheless, the European Convention on Human Rights 1950 provided
the prohibition of discrimination that “The enjoyment of the rights and freedoms set
forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as
sex, race, colour, language, religion, political or other openion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth or other status”.10
1.2.2 The occurrence of discrimination
		
The discrimination may occurs in 2 situations: Direct and Indirect
discrimination.
		
(1) The direct discrimination occurs when for a reason related to one
or more prohibited grounds a person or group of persons is treated less favorably than
another person or another group of persons is, has been, or would be treated in a
10

The European Convention on Human Rights 1950, article 14.
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comparable situation; or when for a reason related to one or more prohibited grounds
a person or group of persons is subjected to a detriment. Direct discrimination may
be permitted only very exceptionally, when it can be justified against strictly defined
criteria.
		
(2) The indirect discrimination occurs when a provision, criterion or
practice would put persons having a status or a characteristic associated with one or
more prohibited grounds at a particular disadvantage compared with other persons,
unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate aim,
and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
		
In my opinion, the concept of both direct and indirect discrimination
shall be interpreted in the court. In Thailand, we have the dual court system that
consists of ordinary court and special court. In term of special court, the Constitutional
Court decides the constitutionality review of bills of law and law and the Administrative
court decides the constitutionality of administrative actions.
1.2.3 The Law
		
Since the 2010, law will build upon and it is necessary to review how
the court have approached and interpreted concerning with equality and prohibition of
discrimination. The law, for instance, in the Race Relations Act 1976, the Sex discrimination Act 1975 and the Disability discrimination Act 1995.
		
(1) Race Discrimination
			 Section 71(1) of the Race Relations Act 1976 provides that, subject
to certain specified limitations.
			“(1) Every body or other person specified ... shall, in carrying out
its functions, have due regard to the need
				 (a) to eliminate unlawful racial discrimination; and
				 (b) to promote equality of opportunity and good relations
between persons of different racial groups.”
			 Section 71(2) of the Act gives the Minister the power to make
orders imposing specific duties. Various duties have been created using this power. For
example, the relevant order for the purposes of local authorities is the Race Relations
Act 1976 (statutory Duties) Order 2001, which requires local authorities to publish a race
equality scheme and to review the functions and policies assessed as being relevant to
the scheme at least every three years.
14
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(2) Sex discrimination
			 Section 76A(1) of the Sex Discrimination Act 1975 provides for the
general duty, again subject to certain defined limitations, in these terms
			 “(1) A public authority shall in carrying out its functions have due
regard to the need
				 (a) to eliminate unlawful discrimination and harassment,
and
				 (b) to promote equality of opportunity between men and
women. In subsection (2) we have an early model for part of the definition of a public
authority which is used in the 2010 Act:
			 (2) In subsection (1)
				 (a) “ public authority” includes any person who has functions
of a public nature ...,
				 (b) “functions” means functions of a public nature ...
		
(3) Disability discrimination
			 Section 49A of the Disability Discrimination Act 1995 provides,
again subject to specified limitations, that
			 “(1) Every public authority shall in carrying out its functions
have due regard to
				 (a) the need to eliminate discrimination that is unlawful
under this Act;
				 (b) the need to eliminate harassment of disabled persons
that is related to their disabilities;
				 (c) the need to promote equality of opportunity between
disabled persons and other persons;
				 (d) the need to take steps to take account of disabled persons
disabilities, even where that involves treating disabled persons more favorably than
other persons;
				 (e) the need to promote positive attitudes towards disabled
persons; and
				 (f) the need to encourage participation by disabled persons
in public life.”
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I think, in general, that the equality in the principle as a rule shall be
applied in the same manner to all the persons to whom it relates. This concept of
equality is one of the underlying principles of the Rule of Law. And the discrimination
in the bad law or the action in practice. In some case, the situation of direct or
indirect discrimination can be remedied by prohibiting the act that is causing the
discrimination. An example of direct discrimination that falls into the category would be
when a colleage denies giving an applicant and opportunity to take an entrance exam
because the applicant has visual impairment. So, the colleage has to take the further
action of providing and entrance exam to give the applicant an equal opportunity.
An example of indirect discrimination that falls into the category would be when a
company has a criterion for promotion that requires employees to have a passing score
on an English listening comprehension test even though oral communication skills in English
are not necessary in the workplace. Waiving the criterion for an employee with having
impairment alone cannot ensure equal opportunity for promotion in this case. Therefore,
the standard of the court decision is the most significant to remedy person whom be
violated by unfair discrimination.

2. The Constitution in Asean Countries
In 2015, according to Asean charter, 10 countries are leading to Asean Community.
Therefore, the equality before the law under the Constitution is important standard to
treat all persons in each country.
2.1 Thailand
The Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 provides that :
Section 30 All persons are equal before the law and shall enjoy equal
protection under the law.
Men and women shall enjoy equal rights.
Unjust discrimination against a person on the grounds of differences in origin,
race, language, sex, age, disability, physical or health condition, personal status, economic
or social standing, religious belief, education or political view not inconsistent with the
provision of the Constitution, shall not be permitted.
2.2 Indonesia
The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 provides that:
16
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Section 27 (1) All citizen shall be equal before the law and the government
and shall be required to respect the law and the government, with no exceptions.
(2) Every citizen shall have the right to work and to earn a humane livelihood.
(3) Each citizen shall have the right and duty to participate in the effort of
defending the state.
2.3 Singapore
The Constitution of the Republic of Singapore 1965 provides that :
Article 12 (1) All persons are equal before the law and entitled to the equal
protection of the law.
(2) Except as expressly authorized by this Constitution, there shall be no
discrimination against citizens of Singapore on the ground only of religion, race, descent
or place of birth in any law or in the appointment to any office or employment under
a public authority or in the administration of any law relating to the acquisition, holding or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business,
profession, vacation or employment.

that :

2.4 Philippines
The Constitution of the Republic of the Philippines 1987 Bill of Rights provides

Section 1 No person shall be deprived of life, liberty, or property without
due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws.
Section 2 The rights of the people to be secured in their persons, houses,
papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and
for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue
except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination
under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produces, and
particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
2.5 Vietnam
The Constitution of the Socialist Republic of Vietnam 1992 as amended
25 December 2001 provides that :
Section 3 The State ensures and constantly fosters the people’s rights as
masters in all spheres, realizes the targets of building a prosperous life for its people,
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a strong country and an equitable, democratic and civilized society, ensuring the wellbeing, freedom and happiness of all citizens as well as conditions for their all round
development, and severely punishes all infringements on the interests of the nation
and of the people.
Section 11 Citizens exercise their rights as masters at the grass-roots level
by taking part in state and social affairs. They have the obligation to protect public
property and legitimate rights and interests of citizens, to preserve national security
and social order and safety and the organization of public life.
Section 12 The State administers society by rule of law and constantly
strengthens the socialist legislation. All state agencies, all economic and social
organizations, the people’s armed forces units and all citizens shall strictly abide by
the Constitution and the law and take part in crime prevention and in the fight against
crime and violations of the Constitution and the law. All infringements on the interests
of the State and on the lawful rights and interest of collectives and citizens shall be
sanctioned according to law.
2.6 Myanmar
The Constitution of the Republic of the Union of Myanmar 2008 chapter VIII
provides that :
Section 345 All persons who have either one of the following qualifications
are citizens of the Republic of the Union of Myanmar :
(a) person born of parents both of whom are nationals of the Republic of
the Union of Myanmar ;
(b) person who is already a citizen according to law on the day this Constitution comes into operation.
Section 346 Citizenship, naturalization, and revocation of citizenship shall be
as prescribed by law.
Section 347 The Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before
the law and shall equally provide legal protection.
2.7 Malaysia
The Constitution of the Federation of Malaysia 1963 Part II Fundamental
liberties provides that :
Section 5 (1) No person shall be deprived of his life or personal liberty save
18
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in accordance with law.
Section 8 (1) All persons are equal before the law and entitled to the equal
protection of the law.

that :

2.8 Cambodia
The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993 Chapter III provides

Section 31 The Kingdom of Cambodia shall recognize and respect human
rights as stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human
rights, the covenants and conventions related to human rights, women’s and children’s
rights.
Every Khmer citizen shall be equal before the law, enjoying the same rights,
freedom and fulfilling the same obligations regardless of race, color, sex, language,
religious belief, political tendency, birth origin, social status, wealth or other status.
The exercise of personal rights and freedom by any individual shall not adversely
affect the rights and freedom of others. The exercise of such rights and freedom shall
be in accordance with the law.
Section 32 Every Khmer citizen shall have the right to life, personal freedom,
and security.
There shall be no capital punishment.
Section 33 Khmer citizens shall not be deprived of their nationality, exiled
or arrested and deported to any foreign country unless there is a mutual agreement on
extradition.
Khmer citizens residing abroad enjoy the protection of the State.
The Khmer nationality shall be determined by a law.

that :

2.9 Laos
The Constitution of the Lao People’s Democratic Republic 2003 provides

Section 10 The state manages the society by the provisions of the
Constitution and laws. All party and state organisations, mass organisations, social
organisations and all citizens must function within the bounds of the Constitution and
laws.
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Section 21 Lao citizens are the persons who hold Lao nationality as
prescribed by law.
Section 22 Lao citizens irrespective of their sex, social status, education,
faith and ethnic groups are all equal before the law.
Section 24 Citizens of both sexes enjoy equal rights in the political,
economic, cultural and social fields and family affairs.
Section 25 Lao citizens have the right to receive education.
Section 26 Lao citizens have right to work and engage in occupations
which are not against the law. Working people have the right to rest, to receive medical
treatment in time of ailment to receive assistance in case of incapacity and disability,
in old age, and other cases as prescribed by law.
2.10 Brunei Darussalam
The Constitution of Brunei Darussalam 1959 Part II provides that :
Section 3
(1) The official religion of Brunei Darussalam shall be the Islamic Religion :
		 Provided that all other religions may be practiced in peace and harmony
by the persons professing them.
(2) The Head of the official religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty
the Sultan and Yang Di-Pertuan.
(3) The Religious Council shall be the authority responsible for advising His
Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan on all matters relating to the Islamic Religion.
(4) For the purpose of this Article, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan
may, after consultation with the Religious Council, but not necessarily in accordance
with the advice of that Council, make laws in respect of matters relating to the Islamic
Religion.
To compare the constitution in Asean Countries, I believe that these
Constitutions provide the principle of equality and prohibition of discrimination but there
are different degree standard. Therefore, each country shall to amend the Constitution
for leading to a civil society and state governed by the Rule of Law Standard.
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The Constitutional Review

The Constitutional Court
The Constitutionality of Law
- The organic law
- The act
- The emergency decree

The Administrative Court
The Constitutionality of Law and Administration
- The royal decree
- The regulation
- The administrative order
- The action else

For understanding, I show the example cases concerning to the equality and the
prohibition of discrimination of the Constitutional Court and the Supreme Administrative
Court as follows. :
3.1 The Constitutional Court Case
3.1.1 The Ombudsman requested for the Constitutional Court ruling
under section 198 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997, in the
case where section 12 of the Names of Persons Act, 1962, raised the question of
constitutionality.11
		 1) Background and summarized facts
			 The Ombudsman (applicant) submitted an application together
with an opinion, dated 26th July 2001, requesting the Constitutional Court for a ruling
11

Summary of the Constitutional Court Ruling, No.21/2003, dated 5th June 2003.
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under section 198 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 1997, on whether
or not section 12 of the Names of Persons Act, 1962, raised the question of being
unconstitutional under section 30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997.
			 The Constitutional Court accepted the application for further
proceedings and requested the Minister of Interior, in his capacity as the Minister in
charge and control of the Act, submitted a statement. The statement submitted
by the Minister of Interior could be summarized as follows. There were pros
and cons in the case of allowing married women to choose between their
maiden names or the surnames of their spouses. The pros were : (1) families
with only daughters could maintain their surnames; (2) an opportunity
was given to women who did not wish to use their husbands’ surnames because the
husband was a foreigner or because their surnames were well-known to the general
public to be able to use their own surnames; and (3) it was an indication that women
enjoyed equal rights to men as provided under the Constitution. On the other hand,
the cons were : (1) it was unknown as to whether an offspring would adopt the surname
of his/her father or mother and there was a possibility of siblings in the same family
adopting different surnames; (2) identification of an individual would be made more
difficult because a person could switch between two surnames; and (3) such a proposal
was beneficial only to selected groups of persons and not founded on fundamental
principles as well as the commonly virtuous tradition of the society. The Ministry of
Interior considered that the Names of Persons Act, 1962, was a practice which took
into account the culture and way of living of the Thai people and that it was a legal
measure which enhanced the strength of the family unit. The equal rights between men
and women were viewed more as rights pertaining to society and politics.
		 2) The issues considered by the Constitutional court
			 (1) The preliminary issue considered by the Constitutional Court
was whether or not the Constitutional Court had the power to accept the Ombudsman’s
application as well as his opinion for consideration under section 198 of the Constitution
of the Kingdom of Thailand, 1997.
				 The Constitutional Court held the following opinion. According to
the application, provisions of law, namely section 12 of the Names of Persons Act, 1962,
raised the question of constitutionality. The matter was therefore within the powers of
the Constitutional Court to accept the Ombudsman’s application as well as his opinion
on such matter for consideration under section 198 of the Constitution of the Kingdom
of Thailand, 1997.
22
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			 (2) The issue considered by the Constitutional Court according to
the application was whether or not section 12 of the Names of Persons Act, 1962, raised
a question of constitutionality under section 30 of the Constitution of the Kingdom of
Thailand, 1997.
			 The point to be considered was whether the wording in section 12 of the Names of Persons Act, 1962, bore a meaning which made it mandatory for married women to use their husbands’ surnames only, or it granted married
women with the right to use their husbands’ surnames. The Constitutional Court
held that the crucial words of section 12 were “shall use”, which expressly bore the
characteristics of a mandatory provision. By analogy with the wording in section 6
of the Surnames Act, 1913, it could be seen that there was a difference in the two
uses of words. In other words, section 6 employed the words “...and is able to use
one’s previous name and previous surname”, which clearly indicated the intention
that women retained the right to use their maiden names after marriage. The Names
of Persons Act, 1941, and the Names of Persons Act, 1962, altered such principle. The
parallel provisions had been altered to mandatory provisions. Thus, it followed that
the Names of Persons Act, 1962, intended to abrogate married women’s rights to use
their maiden names. The previous principle of allowing married women to use their
maiden names was altered to a compulsion that married women should use only their
husbands’ surnames.
			 One it had been determined that the provisions of section 12 had
the characteristics of a mandatory provision for married women to use their husbands’
surnames only, which was an encroachment of the rights to use of surnames of married
women resulting in an inequality in rights as between men and women, it followed that
the provision created inequality under the law due to differences in sex and personal
status. The case was also an unjust discrimination because married women were onesidedly compelled to use their husbands’ surnames on the grounds of marriage, and
not on the grounds of differences in physical attributes or obligations between men and
women arising from the difference in sex such that discrimination was necessary.
			 As for the argument of harmony and peace within the family as well
as consistency with the custom and way of living of the Thai people, the Constitutional
Court held that such arguments could not be upheld. It was viewed that harmony and
peace within the family arose from and understanding, acceptance and mutual respect
between husband and wife. The first law on surnames in Thailand was enacted in the
year 1913 when previously Thailand had not witnessed a surname system. Such matters
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therefore tended not to relate to the longstanding custom and way of living. Moreover,
the grant of a right to married women to use maiden names only served to promote
the equal enjoyment of rights under the law by men and women.
		 3) Ruling of the Constitutional Court
		 The Constitutional Court held that section 12 of the Names of
Persons Act, 1962, was unconstitutional by reason of being contrary to or inconsistent
with section 30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 1997. The provision
was therefore unenforceable according section 6 of the Constitution of the Kingdom of
Thailand, 1997.
3.1.2 The Ombudsman requested for the Constitutional Court to constitutionally review section 245 (1) of the Revenue Code Section 40 (2), (3), (4), (5),
(6), (7) and (8) as well as Section 50 ter in conjunction with Section 57 quinque
incurred issue of constitutionality Section 43 in conjunction with Section 29 and
Section 30 of the Constitution of Kingdom of Thailand, 2007.12
		 1) Summary of background and facts
			 The plaintiff’s complaint was requested by the Ombudsman
and deemed that the Revenue Code Section 40 (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)
as well as Section 50 ter in conjunction with Section 57 quinque are incurred issue
of constitutionality under the Section 43 of the Constitution of the Kingdom of Thailand
2007 which led to tax burden income injustice and be affected or limited a wife’s
liberty in occupation and under the Section 29 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 which led to the restriction of such rights and liberties are
recognized by the Constitution shall not be imposed on a person except by virtue of provisions of the law specifically enacted for the purpose determined by
this Constitution and only to the extent of necessity and provided that it shall not
affect the essential substance of such rights and liberties as well as under the
Section 30 (4) of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 provided that
unjust discrimination against a person on the personal status shall not be permitted
and measures determined by the State in order to eliminate obstacles to or promote
person’s ability to exercise their rights and liberties as other persons shall not be deemed
as unjust discrimination. The fact can be summarized as follows:
12
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Summary of the Constitutional Court Ruling, No.17/2012, dated 4th July 2012.
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			 Section 50 ter of the Revenue Code provided that for the purpose
of income tax collection from husband and wife, if their marital status exists throughout
the preceding tax year, the assessable income of the wife shall be treated as income of
the husband, and the husband shall be liable to file a tax return and pay tax.
			 Section 57 quinque of the Revenue Code also provided that If a
wife has assessable income under Section 40 (1) during the preceding tax year, whether
with or without any other assessable income, she may file a tax return and pay tax
separately from the husband only for the assessable income under Section 40 (1), which
shall not be treated as income of the husband in accordance with Section 57 ter.
		 2) Preliminary issue
			 The preliminary issue was whether or not the Constitutional Court
had the competence to admit this application for trail and adjudication under section
255 (1) of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.
			 The Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2002
dated 12 September 2002 reviewed that Section 50 ter in conjunction with Section
57 quinque of the Revenue Code were neither contrary to nor inconsistent with the
Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 under Section 29, 30 and 80. Whereas
the plaintiff recalled this application for re-consideration together with additional fact
and significant issue from the previous application so that the Constitutional Court can
come into force re-considering such an application. In the case of the application are
different with fact and issue from the aforesaid summary of the Constitutional Court, be
considered, this application shall be virtue by section 245 (1) of the Constitution of the
Kingdom of Thailand 2007 so that the Constitutional Court shall order this application
for consideration.
		 3) Issues considered by the Constitutional Court
			 The first issue was considered that the Revenue Code Section 40
(2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) as well as Section 50 ter in conjunction with Section 57
quinque were neither contrary to nor inconsistent with the Constitution of the Kingdom
of Thailand 2007 under Section 43 in conjunction with Section 29 and Section 30 due to
no any text in the Code affecting restriction of liberty for enterprise or occupation and
unjust discrimination.
			 The second issue was considered injustice for a wife due to she
shall not acknowledge for filing income tax and a spouse shall have tax increment even
they separately file income tax when they are not yet married due to Section 50 ter of
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the Revenue Code provided that for the purpose of income tax collection from husband
and wife, if their marital status exists throughout the preceding tax year, the assessable
income of the wife shall be treated as income of the husband, and the husband shall
be liable to file a tax return and pay tax. However, in case of tax arrears, if the wife has
received an advance notice of not less than 7 days, she shall also be jointly liable to
pay the arrears. The issue in conjunction with Section 57 quinque of the Revenue Code,
provided If a wife has assessable income under Section 40 (1) during the preceding tax
year, whether with or without any other assessable income, she may file a tax return
and pay tax separately from the husband only for the assessable income under Section
40 (1), which shall not be treated as income of the husband in accordance with Section
57 ter , be considered inequality between men and women and unjust discrimination
to person due to difference in status after getting married under Section 30 of the
Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.
		 4) Ruling of the Constitutional Court
			 By the virtue of the aforesaid reasons, the Constitutional Court
held that Section 57 ter and Section 57 quinque of the Revenue Code were contrary
and inconsistent under Section 30 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007.
These reasons shall not be necessary to review with any other Section of the Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 due to unchangeable case result.
3.2 The Supreme Administrative Court Case
The petition of appeal in case of dispute on unlawful issuance of order
by the government official.13 (Between Pol.Maj. Gen. Suwira Songmetta Plaintiff and
1. Royal Thai Police 2. Commissioner Office of the Police Commission 3. Police
Commissioner 4. Personnel Department, Royal Thai Police Defendant).
A petition of appeal by the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) and
the third Defendant (“Police Commissioner”) in the black case no. 391/2007 and in the
red case No. 311/2009 were filed to the Administrative Court of First Instance (“Khon
Kaen Administrative Court”).
In this case, the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) had made
a prosecution and amended supplementary prosecution that the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen.
Suwira Songmetta”) while served the rank of Police Major General (Pol.Maj.Gen.) and
posted Deputy Provincial Police Region 4, would have caused the trouble or damage
13
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The Supreme Administrative Court Judgment, No.479/2013, dated 11st June 2013.
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against the third Defendant (“Police Commissioner”). The third Defendant (“Police
Commissioner”) issued the Order of the Royal Thai Police subject: regulation on
selection process and transfer of senior police officers ranking Inspectors, InspectorGenerals and Deputy Commissioner-Generals 2006 and by such a said Order, Article
11 paragraph 1 specified selection process or appointment in the next senior ranks
of Inspectors, Inspector-Generals and Deputy Commissioner-Generals as well as gave
authorization to authoritarian considering qualified senior police officers by holding
ranks and term of office.
Unless the third Defendant (“Police Commissioner”) issues such a said
Order enforcing the previous regulation in accordance with the meeting’s resolution
No. 11/1993 dated 11 August 1993, the Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) will
be eligible for selection in the post of Commissioner. The issuance of such a said Order
represents discrimination and retroactive Order which would result punishment against
specified individuals.
The Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”) petitioned to the Court
withdrawing the Order of the Royal Thai Police subject: regulation on selection process
and transfer of senior police officers ranking Inspectors, Inspector-Generals and Deputy
Commissioner-Generals 2006 and by such a said Order, Article 11 paragraph 2 or amended
such aforesaid next senior ranks to be only specific enforcement after the issued date
of such a said Order to whom shall deem to move in the higher ranks and self-adjusting
high to low rank while holding another post simultaneously.
The Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen Administrative Court”)
ruled that the Order of the Royal Thai Police subject: regulation on selection process
and transfer of senior police officers ranking Inspectors, Inspector-Generals and Deputy
Commissioner-Generals 2006, Article 11 paragraph 2 was specifically entitled to revoke
and cancel the text under Article 11 paragraph 1…accumulated term of office
ranking from Sub-Inspector to Deputy Commissioner shall not be less than 28 years
term of office to whom shall hold the post Deputy Commissioner-General and shall be
promoted to Commissioner-General . It will be effectively on the issued date of such a
said Order since 24 June 2007. Another petition is being taken.
The Supreme Administrative Court is judging the case and hearing the factual
conclusions from the judge make law and declared official statement verbally to the
judge who makes the conclusions.
In accordance with law, rule, regulation and etc, the Supreme Administrative
Court had examined and considered all case-related documents.
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By the judgment of the Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen
Administrative Court”), the Order of the Royal Thai Police subject: regulation on
selection process and transfer of senior police officers ranking Inspectors, InspectorGenerals and Deputy Commissioner-Generals 2006, Article 11 paragraph 2 was
specifically entitled to revoke and cancel the text under Article 11 paragraph 1…
accumulated term of office ranking from Sub-Inspector to Deputy Commissioner
shall not be less than 28 years term of office to whom shall hold the post Deputy
Commissioner-General and shall be promoted to Commissioner-General, the
Supreme Administrative Court be mutually agreed. Although the Administrative
Court of First Instance revoked such a said Order, the retroactive Order which was
effective on 24 June 2007 shall be incorrect. It was found that the retroactive revocation
ranging from such aforementioned date was affected with the previous appointment
of the senior police officers who hold post of Commissioner-General and Royal Thai
Police’s performance as well as cause of the damage and obstacle to Administrative
Organization of the State. By the Act on establishment of Administrative Courts and
Administrative Court procedure 1999, Section 72 paragraph two (2) promulgated that…
in issuing the decree under paragraph one (1), the Administrative Court may direct that
it should have a retrospective or non-retrospective effect or prospective effect to any
particular time or may prescribe any condition therefor, as justice in a particular case shall
require. This represents obligation of justice. For such a revoked Order , by purpose of
obligation of justice and balance of interest of the government service in between the
Plaintiff (“Pol.Maj.Gen. Suwira Songmetta”), was deemed to revoke such a said Order
with effective from the announcement date of the judgment in the Government Gazette.
The judgment is said that the Administrative Court of First Instance (“Khon
Kaen Administrative Court”)’s judgment is to be revised its judgment and such a said
Order is to be revoked with effective from the announcement date of such aforementioned judgment result in the Government Gazette. Another is to be in line with the
Administrative Court of First Instance (“Khon Kaen Administrative Court”)’s judgment.

4. Conclusion
All Thai Constitutions provide the equality and the prohibition of discrimination
that is the Rule of Law principle. Now, we have 18 the Constitutions that have the
constitutional review organ but there is different model as follows :
The Number of Thai Constitution 1932-2013
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No.
1

The Constitution of the Kingdom of Thailand
Temporary Charter 1932

Constitutional Review Organ
The House of Representatives

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

The Constitution 1932
The Constitution 1939
The Constitution 1940
The Constitution 1942
The Constitution 1946
The Constitution 1947
The Constitution 1949
The Constitution 1952
The Constitution 1959
The Constitution 1976
The Constitution 1977
The Constitution 1978
The Constitution 1991
The Constitution 1995 (Amendment)
The Constitution 1997

17

The Constitution 2006 (Interim)

18

The Constitution 2007 (Present)

The House of Representatives
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Councils
The Constitutional Court and
The Administrative Court
The Constitutional Council and
The Administrative Court
The Constitutional Court and
The Administrative Court

Finally, I believe that the dual courts in the civil law system which comprise of the
Constitutional Court and the Administrative Court interpret the constitutionality of law
and the constitutionality of administration dealing with the equality and the prohibition of
discrimination is the most important court system in modern democratic society. The
general rights to equality before law not only aspires to justice, but also makes justice
a general of legality. I agree to Lord Hoffmamn’s judgments and speeches contained
many memorable observations on a constitutional issue that “...treating like cases alike
and unlike cases differently is a general axiom of rational behaviour.”
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1. บทนำ�
ปัญหาการไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม หรือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ขดั ต่อหลักนิตธิ รรม
มักจะได้ถูกเรียกร้องอยู่เสมอโดยภาคประชาชน จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
เนื่องจากเมื่อมีความเป็นรัฐย่อมมีผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองหากผู้ปกครองใช้อำ�นาจในการปกครอง
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายในทางที่เหมาะสมก็จะไม่ล่วงละเมิดเข้าไปก้าวก่ายกระทบกระเทือน
ต่อบรรดาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นไปโดยความ
เสมอภาค เป็นธรรม มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
กล่าวถึงหลักนิติธรรม และเมื่อจะทำ�การศึกษาถึงหลักนิติธรรมแล้วจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในเชิง
ประวัตศิ าสตร์ พัฒนาการของปรัชญาการเมืองและปรัชญากฎหมาย โดยเริม่ จากกระแสความเคลือ่ นไหว
เกีย่ วกับแนวความคิดของการจำ�กัดการใช้อ�ำ นาจรัฐและแนวความคิดเรือ่ งรัฐทีพ่ งึ ปรารถนา ซึง่ จะขอกล่าว
ถึงแต่ละแนวความคิด ดังนี้
1.1 แนวความคิดการจำ�กัดการใช้อำ�นาจรัฐ
เดิมที่มีความเชื่อกันว่าอำ�นาจของรัฐหรือผู้ปกครองเป็นอำ�นาจกว้างขวางไร้ขอบเขตจำ�กัด
นักปราชญ์และนักคิดทั้งหลายได้พยายามหาเหตุผลต่าง ๆ มาอธิบายสนับสนุนความเข้าใจนี้ให้ดู
น่าเชื่อถือว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น พวกที่เชื่อในทฤษฎีเทวสิทธิราชย์ (divine right theory) อธิบายว่า
ผู้ปกครองได้อำ�นาจนี้มาจากสวรรค์ อำ�นาจของผู้ปกครองจึงปราศจากขอบเขตจำ�กัดหรือหากจะถูก
ระงับยับยัง้ อย่างใดก็เป็นเรือ่ งการยับยัง้ ชัง่ พระทัยของผูป้ กครองเองหาเป็นเพราะกฎเกณฑ์อนื่ ใดทีม่ นุษย์
สร้างขึ้นไม่ ยุโรปสมัยโบราณก็อ้างว่ากษัตริย์ได้พระราชอำ�นาจมาจากพระผู้เป็นเจ้า (by the grace of
God) จีนกล่าวถึงความเป็นโอรสสวรรค์ ญี่ปุ่นกล่าวถึงการสืบเชื้อสายจากพระสุริยเทพ แม้แต่ประเทศ
ในสุวรรณภูมิ ก็ถือคตินิยมของขอมว่าผู้ปกครองทรงได้อำ�นาจมาจากพระผู้เป็นเจ้า ดังเห็นได้จาก
พระปรมาภิไธย การใช้ราชาศัพท์ การเรียกคำ�สั่งว่า พระบรมราชโองการพิธีการเสด็จขึ้นครองราชย์
สมบัติ ซึ่งมีการเบิกศิวาลัยไกรลาสเชิญพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมา และการกระทำ�ผิดประทุษร้ายต่อ
* รองเลขาธิการส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ / ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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พระมหากษัตริย์ถือเป็นการ “ล่วงละเมิดพระราชอาชญาของพระผู้เป็นเจ้า”
อำ � นาจของผู้ปกครองเริ่มยิ่งใหญ่ กว้ า งขวาง ไร้ ข อบเขต เพราะผู้ ปกครองเป็ นผู้ นำ�
เป็นผู้เสียสละ และเป็นเหมือนต้นบัญญัติกฎเกณฑ์ทั้งหลาย จึงไม่มีความผิด ไม่มีโทษ มีคำ�กล่าวตั้งแต่
สมัยโรมันว่า “เพราะข้าต้องการอย่างนี้ (ถ้าจำ�เป็นต้องมีกฎหมาย) ก็จงไปออกกฎหมายมาตามนี้”
(Sic volo, sic jubeo, ut leges) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสก็เคยตรัสว่า “รัฐนี่แหละ คือ ข้า”
(L’ Etat c’est moi) ฌัง โบแดง (Jean Budin) นักเขียนฝรั่งเศสผู้หนึ่งเคยอธิบายว่ากษัตริย์
เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ทรงเป็นเจ้าของประเทศจึงไม่ถูกจำ�กัดด้วยข้อจำ�กัดใดของมนุษย์ตามหลัก legibus
solute หมายถึง ความอยู่เหนืออำ�นาจทั้งปวง ซึ่งนานเข้าก็อ้างว่า อยู่นอกเหนือแม้กระทั่งกฎศีลธรรม
ความยุติธรรม และกฎเกณฑ์ทางศาสนาด้วย กลายเป็นคนเหนือคนไป ในที่สุด
ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ก็เคยมีพระบรม
ราชาธิบายถึงพระราชอำ�นาจตามที่เข้าใจกันในสมัยนั้น ดังนี้
“อนึ่ง พระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามนี้ ไม่ได้มีปรากฏในกฎหมาย
อันหนึ่งอันใด ด้วยเหตุถือว่าเป็นที่ล้นที่พ้น ไม่มีข้อใดสิ่งอันใดหรือผู้ใดจะเป็นผู้บังคับขัดขวางได้” 1
อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายด้วยว่า ในทางเป็นจริง ก็มิได้มี
อำ�นาจมากเช่นนั้น และหากต่อไปจะมีการจำ�กัดพระราชอำ�นาจดังกล่าวก็ไม่ทรงขัดข้อง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นความคิดเรื่องผู้ปกครองสูงสุดหนึ่งเดียว (ตรงกับความหมายเดิมของคำ�ว่า monarchy ซึ่งมาจาก
คำ�ว่า monos แปลว่าหนึ่งเดียว และ archein แปลว่า การปกครอง) แม้แต่หลักอำ�นาจอธิปไตยก็ถูก
ตีความไปในทางเดียวกับหลักกรรมสิทธิ์ในกฎหมายเอกชนว่า เพราะกษัตริย์เป็นเจ้าของรัฐ จึงมีอำ�นาจ
เด็ดขาดในรัฐ แผ่นดิน และเหนือพสกนิกร2
เมื่อความคิดทางกฎหมายมหาชนแพร่หลายมากขึ้นก็ยังมีผู้ยกเอาหลักการบางส่วนของ
กฎหมายมหาชนมาอธิบายว่า ประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อนประโยชน์ของเอกชน เรื่องของบ้านเมือง
หรือส่วนรวมอยู่เหนือเรื่องส่วนตัว (res publica) เมื่อรัฐหรือผู้ใช้อำ�นาจปกครองรัฐเป็นตัวแทนของ
ประโยชน์สาธารณะ รัฐจึงมีอำ�นาจเหนือราษฎร3
ลอร์ด แอคตัน (Lord Acton) นักประวัตศิ าสตร์ของอังกฤษจึงกล่าวไว้ตงั้ แต่ปลายศตวรรษ
ที่ 19 ว่า การมีอำ�นาจมีแนวโน้มว่าจะลุแก่อำ�นาจง่าย ยิ่งมีอำ�นาจมากยิ่งลุแก่อำ�นาจมาก ที่น่ากลัว
คือบางครั้งผู้ปกครองซึ่งอาจประพฤติดีประพฤติชอบมอบอำ�นาจอันล้นพ้นนี้ต่อไป ให้ผู้ปกครองใน
1
2
3
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ประยุทธ สิทธิพันธ์, (2514), ตามรอยบาทพระพุทธเจ้าหลวง, (พระนคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม), หน้า 128.
Iain Mclean, (1996), Oxford Concise Dictionary of Politics (Oxford : Oxford University Press), p.464.
ทีว่ า่ ตัดตอนเอาแต่ทไี่ ด้ประโยชน์มาเพราะตามหลักกฎหมายมหาชน แม้ประโยชน์สาธารณะจะอยู่เหนือประโยชน์สว่ นบุคคล
แต่ก็มีข้อจ�ำกัดหรือขอบเขตของการอ้างประโยชน์สาธารณะ
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ลำ�ดับรอง จนกระทัง่ ถึงบรรดาเจ้าหน้าทีน่ อ้ ยใหญ่ การลุแก่อ�ำ นาจจึงอาจไปเกิดในระดับล่างได้ ดังเห็นได้
จากสังคมยุโรปในสมัยศักดินาสวามิภักดิ์ (feudalism) ในประเทศอื่นก็มีการแต่งตั้งเจ้านายและขุนนาง
ออกไปกินเมืองต่างพระเนตรพระกรรณ การมอบพระแสงอาญาสิทธิ์ให้ไปใช้อำ�นาจแทน4 จนเกิดการใช้
อำ�นาจเกินขอบเขตที่มอบ
ความคิดทีจ่ ะแสวงหาอำ�นาจใหม่มาจำ�กัดอำ�นาจของผูป้ กครองมีอยูเ่ สมอในประวัตศิ าสตร์
เพียงแต่ปรากฏขึ้นภายใต้ชื่อและสำ�นักความคิดที่ต่างกันออกไป แต่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
การสร้างกฎเกณฑ์จำ�กัดอำ�นาจอันล้นพ้นไร้ขอบเขตหรือไม่เป็นธรรมของรัฐ หรือผู้ปกครองในทำ�นอง
“เหนือฟ้ายังมีฟ้า”5 ข้อจำ�กัดแรก น่าจะเป็นเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (natural law) ในสมัยกรีก
ซึ่งคานกับกฎหมายของมนุษย์ (human law หรือ positive law) โดยอ้างว่ากฎหมายธรรมชาติ
เป็นกฎหมายที่แท้จริง (true law) แม้บางเรื่องกฎหมายที่มนุษย์ (ผู้ปกครอง) กำ�หนดขึ้นจะสั่งให้ทำ�
เช่น ให้ประหารทารกทุกคนที่ตาสีฟ้า หรือห้ามทำ� เช่น ห้ามเผาศพผู้ที่ต้องข้อหากบฏ แต่ก็มีผู้ยอม
ฝ่าฝืน โดยอ้างว่ากฎหมายนั้นเป็นแค่กฎหมายของมนุษย์ ดังนั้น จึงฝ่าฝืนได้โดยฝ่ายตุลาการหรือศาล
อาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการใช้อำ�นาจรัฐที่ปราศจากการยั้งคิดหรือตามอำ�เภอใจ
แต่ก็จำ�กัดอยู่ที่การบังคับเอาแก่เจ้าหน้าที่ระดับล่างเท่านั้น เพราะในระบอบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย
ศาลไม่อาจใช้อำ�นาจควบคุมผู้ปกครองสูงสุดหรือผู้รับมอบอำ�นาจจากผู้ปกครองสูงสุดได้ ทั้งที่ในทาง
ปฏิบตั กิ ารใช้อ�ำ นาจอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายมักมาจากผูป้ กครองสูงสุดจากการตรากฎหมาย
การเรียกเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน การลงโทษโดยไม่เป็นธรรม เพราะถ้าการใช้อำ �นาจนั้นเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ผู้ปกครองย่อมลงโทษได้อยู่แล้ว
4

5

ในสมัยโบราณไทยก็มธี รรมเนียมมอบอ�ำนาจให้ขนุ นางผูใ้ หญ่ใช้พระราชอ�ำนาจสิทธิขาดได้ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อ พ.ศ. 2411 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีว่า “จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูร สุรสิงหนาท ให้สถาปนาเจ้าพระยา
ศรีสุริยวงศ์ สมันตพงศ์พิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม ที่สมุหกลาโหม ให้มีอ�ำนาจได้สิทธิขาดราชการทั้งปวง และให้ส�ำเร็จ
สรรพอาญาสิทธิ์ถึงประหารชีวิตคนที่ควรจะถึงอุกฤษโทษได้มีมหันตเดชานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอ”
Lord Clyde and Denis J. Edwards, (2000), Judicial Review (Edinberg : W. Green), p.67. สิทธิหรืออ�ำนาจตาม
กฎหมายธรรมชาติ ในสมัยกลางอ�ำนาจใหม่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อคริสตจักรมีความส�ำคัญจนถึงขนาดเป็นศูนย์กลาง
การปกครองในยุโรป เช่น พระสันตะปาปา หรือผู้แทนมีอ�ำนาจสวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ และค�ำสั่งของ
พระสันตะปาปาอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงกฎหมายในรัฐใดก็ได้ หากกษัตริย์หรือผู้ใดขัดขืนแข็งข้อ พระสันตะปาปา
สามารถสั่งลงโทษในทางศาสนาได้โดยการเรียกคืนอ�ำนาจ (mandatum) หรือคว�่ำบาตร (excommunication) ดังที่กระท�ำ
ต่อพระเจ้าเฮ็นรีที่ 8 แห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 15 เพราะทรงหย่าร้างและเสกสมรสใหม่บ่อยครั้ง ขัดต่อค�ำสั่งทางศาสนา
การคานอ�ำนาจเช่นนี้มีผลดีอยู่มากเพราะศาสนจักรเป็นที่นับถือศรัทธาของมหาชนรวมทั้งผู้ปกครอง จึงเป็นทางบรรเทาทุกข์
ของผู้เดือดร้อนได้และท�ำให้ประชาชนพ้นจากพันธะที่จะภักดีต่อผู้ปกครองนั้นอีกต่อไปตามคตินิยมทางศาสนา หลักนี้
เรียกกันว่าทฤษฎีดาบสองเล่ม (two-sword theory) คือ ดาบในทางโลกเล่มหนึ่งทางธรรมเล่มหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะได้ผล
เสมอไปเพราะการแข็งข้อไม่ยอมอยู่ใต้อ�ำนาจดาบของศาสนจักรก็มีอยู่เสมอจนเกิดความขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ
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สมฤทธิ์ ไชยวงค์

ความคิดเรือ่ งหลักนิตธิ รรมจึงเป็นพัฒนาการใหม่อกี ทางหนึง่ ของกระแสการจำ�กัดอำ�นาจรัฐ
ในเวลาต่อมา โดยรับอิทธิพลมาจากเรือ่ งกฎหมายธรรมชาติในสมัยกรีกและโรมัน เรือ่ งอำ�นาจของศาสนจักร
ในสมัยกลาง เรื่องเหตุผลและความชอบธรรมในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา6 และเรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ซึ่งประชาชนคับแค้นใจจากการกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครองมาแต่อดีต ดังที่
มีการลุกฮือขึ้นจัดทำ�มหาบัตรจำ�กัดอำ�นาจพระเจ้าจอห์นกษัตริย์อังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1215 พระเจ้า
เฮ็นรีที่ 3 เมื่อ ค.ศ. 1297 และการตรากฎหมายในอังกฤษอีกหลายฉบับ เช่น Petition of Rights
เมื่อ ค.ศ. 1627 The Bill of Rights เมื่อ ค.ศ. 1688 จุดแตกหักสำ�คัญเกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1688
ถึง 1689 เมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกษัตริย์กับสภาสามัญ และสภาสามัญกับสภาขุนนาง
ในเรื่องอำ�นาจของรัฐและบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ จนถึงกับแต่ละฝ่ายตั้งกองทัพของตนเองมาต่อสู้กัน
เกิดเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ และยุติลงด้วยข้อตกลงว่า นับแต่นี้ไปกษัตริย์จะทำ�อะไรตามใจชอบ
โดยปราศจากขอบเขตไม่ ไ ด้ อี ก แล้ ว การใช้ อำ � นาจรั ฐ จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลตามสมควร
ในครั้งนั้นสภาถึงกับประกาศหลักสำ�คัญอันตรงข้ามกับที่เคยถือกันมาแต่เดิมว่า “L’ Etat ce n’est pas
seule-ment Vous” “ขอเดชะ รัฐมิได้เป็นแต่ของพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ หรอกพระเจ้าข้า” หลังจากนัน้
นักคิด นักเขียนต่างๆ ก็เริ่มขยายความหลักการใหม่เหล่านี้ โดยผนวกเข้าเป็นเรื่องเดียวกับประชาธิปไตย
แม้แต่ค�ำ พิพากษาในหลายคดีกไ็ ด้กล่าวถึงอำ�นาจอันมีขอบเขตของรัฐ เช่น ในคดี Entick v. Carrington7
ลอร์ด แคมเดน แห่งอังกฤษได้วินิจฉัยใน ค.ศ. 1765 ว่ารัฐมิได้มีความชอบธรรมจะทำ�อะไรได้ทุกเรื่อง
ตามใจปรารถนา หากแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งความเป็นธรรมด้วย
1.2 แนวความคิดเรื่องรัฐที่พึงปรารถนา
ในเวลาใกล้เคียงกันยังมีพัฒนาการที่สำ�คัญอีกกระแสหนึ่งเคียงคู่กันมา คือ การพยายาม
แสวงหารูปแบบและวิธีการปกครองที่ดี เป็นธรรม และพึงปรารถนาที่สุดขึ้นมาเสริมหรือทดแทนระบบ
การมีอ�ำ นาจไร้ขอบเขต ความคิดนีม้ มี าตัง้ แต่สมัยโบราณ ดังทีป่ รากฏในจีน อินเดีย กรีก อียปิ ต์ และโรมัน
การที่โสเครติส (Socratis) นักปราชญ์ชาวกรีกไม่ยอมหลบหนีคำ�ตัดสินของศาลเอเธนส์แต่กลับยอมตาย
ตามคำ�พิพากษา เพื่อทำ�ตามกฎหมายดังที่กล่าวกับเพลโตในวรรณกรรมเรื่อง Crito ว่าคนเราต้องทำ�ตาม
กฎหมายเพราะมันสร้างชีวติ เรา กฎหมาย ทำ�ให้พอ่ แม่ได้แต่งงานกันเราจึงเป็นบุคคลทีช่ อบด้วยกฎหมาย
การที่เพลโต (Plato) กล่าวถึงราชาปราชญ์ (philosopher king) ว่าต้องเป็นผู้นำ�ที่ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้อง
ใช้กฎหมายมาแทน การที่อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวถึงการปกครองโดยกฎหมายซึ่งเป็นธรรมกว่า
6
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อัลลัน (T.R.S.Allan) นักกฎหมายคนส�ำคัญของอังกฤษอธิบายว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักแห่งเหตุผล ความเห็นพ้องและลัทธิ
รัฐธรรมนูญนิยม ดู T.R.S.Allan, (1999). The Rule of Law As the Rule of Reason,Consent and Constitutionalism,
115 L.Q.R. 221.
19 St. Tr. 1029 (1765).
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การปกครอง โดยมนุษย์แสดงให้เห็นถึงการหาหนทางสร้างรูปแบบการปกครองในฝันทัง้ สิน้ รวมความแล้ว
ก็คอื ต่างให้ความสำ�คัญแก่คณ
ุ ธรรม คุณงามความดี และกฎเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเป็นธรรมโดยเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ
และน่าวางใจให้เป็นใหญ่ได้มากกว่าอำ�เภอใจของมนุษย์
เมื่อ ค.ศ. 1215 ประเทศอังกฤษมีการตรามหาบัตร (Magna Carta) ขึ้นนอกจากจะ
กล่าวถึงการจำ�กัดอำ�นาจรัฐแล้ว ยังมีการรับเอาความคิดเรื่องการปกครองที่พึงปรารถนามาบัญญัติไว้
ด้วย ในเวลาต่อมานักปราชญ์ชาวสวิส คือ รุสโซ (Jean Jaques Rousseau) ซึ่งมีชีวิตในศตวรรษที่ 18
ก็ได้เสนอความคิดว่า “เราถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัยถึงรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาล โดยไม่ได้พิจารณา
ว่าแต่ละแบบนั้น จะดีที่สุดในบางกรณี และเลวที่สุดในบางกรณี ... ดังนั้น เมื่อเราถามว่าแล้วรัฐบาล
แบบใดคือรัฐบาลที่ดีที่สุด มันก็คือคำ�ถามที่ทั้งตอบไม่ได้และยากจะระบุให้แน่ชัด... ถามตอบดังนี้แล้ว
ก็ไม่ต้องไปหาความหมายมาถกกันมากกว่านี้อีก ทุกอย่างนอกนั้นล้วนไม่สำ�คัญ รัฐบาลที่ไม่ต้องขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอกไม่ต้องอาศัยพลเมืองจากการแปลงสัญชาติ ไม่มีอาณานิคม พลเมือง
เพิ่มขยาย ย่อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุด อย่างไม่พึงสงสัย รัฐบาลที่ประชากรลดจำ�นวนและอับเฉาลงย่อมเป็น
รัฐบาลเลว”8
เห็นได้ว่า รุสโซต้องการส่งสัญญาณว่าการปกครองที่พึงปรารถนาคือการปกครองที่
มนุษย์พึงพอใจ ไม่คิดหลบหนีเคลื่อนย้ายทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นนั่นเอง การที่มนุษย์จะพึงพอใจ
และยินยอมอยู่ร่วมกันก็เพราะเชื่อว่าสังคมนี้มีชีวิตที่ดี มีความสงบสุข ข้อนี้เป็นเหมือนสัญญาซึ่งรุสโซ
เรียกว่า “มีเจตจำ�นงร่วมกัน” ดังที่กล่าวว่า “ตราบใดที่คนหลายคนมารวมกันแล้วถือตนว่าเป็นเสมือน
บุคคลเดียวกัน พวกเขาก็ย่อมมีเจตจำ�นงร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจะดูแลการดำ�รงอยู่และประโยชน์
สุขร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกฟันเฟืองของรัฐก็แข็งแกร่งและเรียบง่าย หลักการแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่มี
ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน ขัดแย้ง ประโยชน์สุขส่วนรวมปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ทั่วไปและแค่มีสติสมบูรณ์
ก็มองเห็นได้... รัฐที่ปกครองในลักษณะนี้ต้องการกฎหมายน้อยมาก”9 ลักษณะเช่นนี้อาจปรับได้กับ
สังคมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “ปฏิรูปเทส” หรือประเทศอันมีความเหมาะสมน่าอยู่อาศัย10
การได้อยู่ในประเทศเช่นนี้ย่อมเป็นมงคลอย่างหนึ่งตามหลักมงคล 38 ประการ11
8
9
10
11

วิภาดา กิตติโกวิท, (2550), สัญญาประชาคม หลักแห่งสิทธิทางการเมืองของ ฌอง ฌาคส์ รูสโซ, (กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์ทับหนังสือ), หน้า 111 และ 143.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 179-180.
มงคลสูตรกล่าวถึงมงคลข้อที่ 4 ว่า “ปฏิรูปเทสวาโส จะ...เอตัมมังคลมุตตมัง”
ประกอบด้วย มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการด�ำเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้
พึงปฏิบตั ิ น�ำมาจากบทมงคลสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาทีถ่ ามว่า คุณธรรมอันใดทีท่ �ำให้ชวี ติ ประสบความเจริญ
หรือมี “มงคลชีวิต” ซึ่งมี 38 ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่
ในถิ่นอันสมควร 5. เคยท�ำบุญมาก่อน 6. การตั้งตนชอบ 7. ความเป็นพหูสูต 8. การรอบรู้ในศิลปะ 9. มีวินัยที่ดี
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สมฤทธิ์ ไชยวงค์

2. แนวคิดหลักนิติธรรมทางตะวันตก
แนวความคิดเรื่อง “หลักนิติธรรม” (The Rule of Law) ตามแนวคิดของเพลโต (Plato)
นักปราชญ์ชาวกรีก เห็นว่า อยากให้ผู้ปกครองรัฐเป็นกษัตริย์นักปรัชญา (philosopher-king) เพราะ
เป็นผู้มีความรู้แท้จริง แต่ว่ากษัตริย์นักปรัชญาที่ดีนั้นหาได้ยาก จึงเสนอกฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดสำ�หรับ
การปกครองรัฐในลำ�ดับถัดมา เนื่องจากเห็นว่า “กฎหมาย” จะวางหลักกลาง ๆ ไว้ และใช้บังคับกับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อมิให้เกิดความลำ�เอียง ต่อมาอริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ชาวกรีก
ลูกศิษย์ของเพลโตก็ได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่า การให้รัฐปกครองด้วยมนุษย์นั้นเป็นสิ่งไม่ดี เพราะ
มนุษย์ย่อมมีอารมณ์สนองตอบ (passion) ตามแต่จะเกิดขึ้น แต่การปกครองโดยกฎหมายนั้นจะเป็น
ไปโดยไม่มีอารมณ์อันมิชอบ (free from passion) การปกครองโดยกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
มากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม ในยุคกลางการกำ�หนดสิทธิเสรีภาพเป็นอำ�นาจ
ของผู้ปกครองรัฐ ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กษัตริย์จึงเป็นที่มาของกฎหมาย (The King was the
source of law) กษัตริย์เป็นผู้ปกครองและอาจออกกฎหมายเช่นใดก็ได้ ดังที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
(ค.ศ. 1638-1715) เคยกล่าวว่า “รัฐนีแ่ หละคือข้า” (L’ Etat c’est moi) ผูป้ กครองรัฐจึงเป็นองค์อธิปตั ย์
(sovereign) ที่อยู่นอกสังคมในการพัฒนามาเป็นระบอบประชาธิปไตยอำ�นาจรัฐได้กลายมาเป็นของ
ประชาชนตามลำ�ดับ และในที่สุดได้กลายเป็น “ประชารัฐ” หรือรัฐเป็นของประชาชน เห็นได้จาก
แมกนา คาร์ต้า (Magna Carta) หรือกฎบัตรอันยิ่งใหญ่ ค.ศ. 1215 เป็นเอกสารที่กษัตริย์อังกฤษ
ยอมจำ � กั ด อำ � นาจของตนลงตามขอบเขตในกฎบั ต รนั้ น การปกครองภายใต้ ก ฎหมายได้ เริ่ ม ขึ้ น
การยืนยันความสูงสุดของกฎหมายในการปกครองของรัฐมีภาพชัดขึ้นเป็นลำ�ดับ และเมื่อหลัง Glorious
Revolution ค.ศ. 1688 กษัตริย์อังกฤษก็ยินยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐสภาและกฎหมายที่ใช้บังคับ
โดยศาล โดยการออกกฎหมาย Bill of Rights 1689 เข้าสู่ยุคสมัยของ “การปกครองโดยกฎหมาย”
(rule of law) ของอังกฤษตามความเป็นจริง ซึ่ง “การปกครอง โดยกฎหมาย” ได้นำ�ไปใช้เรียกร้อง
ในสังคมที่ตกอยู่ภายใต้อำ�นาจเผด็จการเพื่อให้การปกครองเป็นไปตามกฎหมาย มิใช่เป็นไปตาม
ความพึงพอใจโดยอิสระของผู้ปกครอง ต่อมา เจมส์ ฮาร์ริงตัน (James Harrington) เสนอแนวคิดใน
หนังสือ The Commonwealth of Oceana (ค.ศ. 1656) ว่ารัฐจะต้องปกครองโดยกฎหมายที่ทุกคน
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 11. การบ�ำรุงบิดามารดา 12. การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์ภรรยา 14. ท�ำงาน
ไม่ให้คั่งค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธรรม 17.การสงเคราะห์ญาติ 18.ท�ำงานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นจากบาป
20. ส�ำรวมจากการดื่มน�้ำเมา 21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคารพ 23. มีความถ่อมตน 24. มีความสันโดษ
25. มี ค วามกตั ญ ญู 26. การฟั ง ธรรมตามกาล 27. มี ค วามอดทน 28. เป็ น ผู ้ ว ่ า ง่ า ย 29. การได้ เ ห็ น สมณะ
30. การสนทนาธรรมตามกาล 31. การบ�ำเพ็ญตบะ 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจ 34. การท�ำให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36. มีจิตไม่เศร้าโศก 37. มีจิตปราศจากกิเลส และ 38. มีจิตเกษม
ดูเพิ่มเติมใน http://www.dhammathai.org/treatment/poem/poem00.php เข้าถึงข้อมูล เมื่อ 20 พฤษภาคม 2556.
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ในสังคมร่วมกันทำ�ขึ้น และไม่มีใครที่ถูกปกครองโดยผู้อื่นเว้นแต่โดยกฎหมายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน
เพือ่ ให้เป็น “การปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองโดยมนุษย์” ต่อมาจอห์น ล็อค (John Locke)
ได้พฒ
ั นาเป็นแนวคิดทางทฤษฎีของรัฐอิสระทีป่ กครองโดยกฎหมายซึง่ กฎหมายจะเกิดจากความยินยอม
ร่วมกันของสมาชิก ในสังคมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำ�แนกสิ่งที่ถูกและผิดในการตัดสินข้อพิพาท
และใช้เป็นหลักในการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน12
ในสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดย โธมัส เพน (Thomas Paine) กล่าวในหนังสือ
Common Sense (ค.ศ. 1776) ว่า ในอเมริกานั้นมี “กฎหมายเป็นกษัตริย์” การประกาศอิสรภาพ
ของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 ทำ�ให้มีการจัดทำ�รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรขึ้นและเกิดรูปแบบ
ในทางลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่สุดเป็นครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้กฎหมาย (government under
the law) แนวความคิดเรื่อง การปกครองโดยกฎหมายแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา
ปรากฏในรัฐธรรมนูญของมลรัฐแมสซาจูเซทส์ ค.ศ. 1780 มาตรา 30 ซึ่งร่างโดยจอห์น อดัมส์ (John
Adams) ความว่าต้องมีการแบ่งแยกอำ�นาจ (separation of powers) “เพื่อให้ผลที่สุดจะมีการ
ปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองของมนุษย์” (a government of laws and not of men)
คำ�กล่าวที่ว่า “เป็นการปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองของมนุษย์” นี้มีกล่าวไว้หลายแห่ง
ในประวัติศาสตร์อเมริกัน เช่น คำ�กล่าวของจอห์น มาร์แชล (John Marshall) ประธานศาลสูงสุด
สหรัฐอเมริกาในคดี Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (ค.ศ. 1803) เป็นต้น
ในเยอรมัน โยฮันน์ ฟิคเต (Johann Fichte) (ค.ศ. 1762-1814) ได้เสนอความคิดว่ากฎหมาย
จะต้องสอดคล้องกับความยุติธรรม และรัฐต้องปกครองตามบทกฎหมาย โดยมีองค์กรอิสระที่จะ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการประทำ�ของรัฐ อันถือได้ว่าเป็นการเสนอแนวความคิดเรื่อง
“นิติรัฐ” (Rechtsstaat) แต่คำ�ว่า “นิติรัฐ” อันเป็นที่นิยมในเยอรมันมีการใช้ครั้งแรก โดยคาร์ล
ธีโอดอร์ เวลค์เกอร์ (Carl Theodor Welcker) ในหนังสือของเขาเมื่อปี ค.ศ. 1813 และต่อมามี
การใช้โดยบารอน ฟอน อาร์ติน (Baron von Aretin) ใน ค.ศ. 1824 และโดยโรเบอร์ต ฟอน โมล
(Robert von Mohl) ใน ค.ศ. 1829 ความหมายในระยะแรกมีแนวโน้มไปในทางเป็นรัฐที่ปกครอง
โดยกฎแห่งเหตุผล โดยรัฐมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของเอกชนทุกคน อำ�นาจของรัฐจะมีขอบเขตจำ�กัดลงเมื่อ
เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของเอกชน และจะต้องมีองค์กรที่เป็นกลางกำ�กับดูแลการที่รัฐต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จนในปี ค.ศ. 1856 ฟริดริช จูเลียส สตาฮ์ล (Friedrich Julius Stahl) เห็นว่า “นิตริ ฐั ”
มีความหมายมากกว่าการปกครองโดยกฎหมาย แต่ต้องเป็นระบบการปกครองโดยกฎหมายที่เน้น
12

หนังสือที่ระลึกในการปาฐกถาพิเศษ 90 ปี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์/กระทรวงยุติธรรม, (2540), (กรุงเทพฯ :
กระทรวงยุติธรรม), หน้า 23 - 29.
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การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเอกชนด้วย ออตโต้ แบท์ร (Otto Bähr) (ในค.ศ. 1864) และออตโต้ ฟอน
เกียร์เคอ (Otto von Gierke) (ในค.ศ. 1868) เห็นว่ารัฐมีสภาพเสมือนเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ทำ�
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกมิใช่สถาบันของชนชั้นปกครองของผู้ปกครอง รัฐที่จะใช้อำ�นาจกับผู้อยู่
ในอำ�นาจปกครององค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับองค์กรในสหกรณ์
ที่ต้องทำ�ตามกฎระเบียบของสหกรณ์ และเห็นว่าในนิติรัฐจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการกระทำ�ทางปกครองเพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิเสรีภาพของเอกชน โดยศาลนีต้ อ้ งเป็นศาลยุตธิ รรม
ทั่วไปตามปกติ แต่รูดอล์ฟ ฟอน เกไนส์ท (Rudolf von Gneist) (ใน ค.ศ. 1869) กลับเห็นว่ารัฐเป็น
องค์การปกครองตนเอง (self-government) และเป็นการปกครองที่ต้องเป็นไป ตามกฎหมายโดยมี
ขอบอำ�นาจจำ�กัดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด และเห็นว่าควรมีระบบศาลปกครองทีเ่ ป็นอิสระคนละระบบกับ
ศาลยุ ติ ธ รรมโดยเห็ น ว่ า ศาลยุ ติ ธ รรมจะควบคุ ม ดุ ล พิ นิ จ ของฝ่ า ยปกครองได้ ไ ม่ ดี เ พี ย งพอ สรุ ป ว่ า
โดยหลักนิติรัฐ การที่ฝ่ายปกครองจะใช้อำ�นาจแทรกแซงเสรีภาพของเอกชนจะกระทำ�โดยฝ่าฝืน
กฎหมายไม่ได้ กล่าวคือจะต้องมีฐานทางกฎหมายให้ใช้อำ�นาจที่จะกระทำ�เช่นนั้นได้
อัลเบอร์ต เวนน์ ไดซี่ (Albert Venn Dicey) ชาวอังกฤษเขียนหนังสือ The Law of the
Constitution ปี ค.ศ. 1885 ว่าการปกครองโดยกฎหมายหรือกฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดในรัฐ (rule or
supremacy of law) เป็นหลักรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไดซี่กล่าวว่า rule
of law นั้น จะต้องมีหลัก 3 ประการ คือ 1) บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือทำ�ให้เสียหาย เว้นแต่จะมี
การฝ่าฝืนกฎหมายธรรมดาซึ่งยอมรับบังคับใช้โดยศาลธรรมดาหรืออีกนัยหนึ่งจะต้องไม่ให้การปกครอง
มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง 2) บุคคลทุกคนจะต้องอยู่ในบังคับกฎหมายธรรมดาโดยเท่าเทียมกัน
และอยู่ในเขตอำ�นาจของศาลธรรมดาและ 3) สิทธิเสรีภาพจะต้องเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดา
ที่ศาลธรรมดายอมรับมาบังคับใช้ มิใช่มาจากรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร13
จากแนวคิ ด หลั ก นิ ติ ธ รรมในระยะเริ่ ม ต้ น ของนั ก คิ ด ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พอสรุ ป แนวคิ ด ของ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หรือหลักการปกครองโดยกฎหมายของนักปรัชญาในช่วงต้นนี้ได้
13

Lord Clyde and Denis J. Edwards, (2000), Judicial Review (Edinberg : W. Green), p.67. สิทธิหรืออ�ำนาจตาม
กฎหมายธรรมชาติ ในสมัยกลางอ�ำนาจใหม่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อคริสตจักรมีความส�ำคัญจนถึงขนาดเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองในยุโรป เช่น พระสันตะปาปา หรือผู้แทนมีอ�ำนาจสวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ และค�ำสั่งของพระ
สันตะปาปาอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงกฎหมายในรัฐใดก็ได้ หากกษัตริยห์ รือผูใ้ ดขัดขืนแข็งข้อ พระสันตะปาปาสามารถ
สั่งลงโทษในทางศาสนาได้โดยการเรียกคืนอ�ำนาจ (mandatum) หรือคว�่ำบาตร (excommunication) ดังที่กระท�ำต่อพระ
เจ้าเฮ็นรีที่ 8 แห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 15 เพราะทรงหย่าร้างและเสกสมรสใหม่บ่อยครั้ง ขัดต่อค�ำสั่งทางศาสนา การคาน
อ�ำนาจเช่นนี้มีผลดีอยู่มากเพราะศาสนจักรเป็นที่นับถือศรัทธาของมหาชนรวมทั้งผู้ปกครอง จึงเป็นทางบรรเทาทุกข์ของผู้
เดือดร้อนได้และท�ำให้ประชาชนพ้นจากพันธะที่จะภักดีต่อผู้ปกครองนั้นอีกต่อไปตามคตินิยมทางศาสนา หลักนี้เรียกกันว่า
ทฤษฎีดาบสองเล่ม (two-sword theory) คือ ดาบในทางโลกเล่มหนึ่งทางธรรมเล่มหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปเพราะ
การแข็งข้อไม่ยอมอยู่ใต้อ�ำนาจดาบของศาสนจักรก็มีอยู่เสมอจนเกิดความขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ว่า เป็นหลักการที่ต้องการจำ�กัดการใช้อำ�นาจของผู้ปกครองรัฐ ซึ่งไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาวะของเวลา สถานที่ และบุคคล จึงจำ�เป็นต้องมีเครื่องมือที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวสำ�หรับ
บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นก็คือ กฎหมาย

3. หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
แนวคิดทำ�นองเดียวกับหลักนิติธรรมมีเค้าอยู่แล้วในประเทศไทย ในนามของหลักธรรมแต่ที่
ตรงกับความเข้าใจในฝ่ายตะวันตกเพิ่งจะปรากฏเมื่อประมาณกึ่งศตวรรษมานี้ โดยการเผยแพร่ของ
นักกฎหมายไทยที่สำ�เร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ อาทิ ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ได้แปล
บัญญัติเอเธนส์ ค.ศ. 1958 เผยแพร่ในวารสารดุลพาห เมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นเหตุให้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้
และต่างคิดประดิษฐ์คำ�เพื่อใช้เรียกหลักนี้ในภาคภาษาไทย นอกจากนั้นไทยยังได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุม
นานาชาติทางกฎหมายหลายครั้ง เช่น World Peace Through Law, Law Asia หรือแม้แต่การประชุม
ที่สหประชาชาติจัดขึ้นมักมีหัวข้อว่าด้วยการสร้างหลักนิติธรรมในโลก เป็นเหตุให้เราต้องหันมาสนใจ
และให้ความสำ�คัญแก่หลักการนี้บนพื้นฐานของคำ�ศัพท์ ความหมายและขอบเขตเดียวกับที่เข้าใจกันใน
สากลมากขึ้น14 เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517 ได้มีการบรรจุคำ�ว่า “หลักนิติธรรม” ไว้
ในคำ�ปรารภเป็นครั้งแรกในประโยคที่ว่า “จักธำ�รงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมเพื่อให้ราษฎรได้รับความยุติธรรม
อย่างทั่วถึง”
3.1 แนวคิดเดิมเกี่ยวกับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
สำ�หรับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ครั้งแรกมีผู้เสนอให้บัญญัติ
ความในมาตรา 18 ว่ า “ผู้ พิ พ ากษาและตุ ล าการมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี ใ น
พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม”
อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นว่า บทบัญญัติเช่นนี้ค่อนข้างแปลกใหม่สำ�หรับประเทศไทยและ
ไม่น่าจะเหมาะสมหากนำ�มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งใช้แก้ปัญหาในช่วงเวลาอันจำ�กัด
จึงแก้ไขข้อความส่วนท้ายเป็นว่า “ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้” และนำ�
คำ�ว่าหลักนิติธรรมไปบัญญัติไว้ในคำ�ปรารภว่า “โดยคำ�นึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครอง
ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นับได้ว่ามีแนวความคิด
ที่จะนำ�หลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ขณะนั้น
ต่อมาเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เจตนารมณ์
ในการร่างได้ยึดถือแนวทางและแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
14

ธานินทร์ กรัยวิเชียร, (2552), หลักนิติธรรม, การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมแก่เนติบัณฑิตสมัยที่ 61, หน้า 1 และหน้า 6.
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2540 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนี้มากขึ้นใน 4 ประการคือ 1) คุ้มครอง ส่งเสริม
ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ 2) ลดการผูกขาดอำ�นาจรัฐ และเพิ่มอำ�นาจประชาชน
3) การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และ 4) ทำ�ให้องค์กรตรวจสอบมีความเป็นอิสระ
เข้มแข็ง และทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ15 สาระสำ�คัญประการหนึ่ง คือ มีการกำ�หนดที่มาของอำ�นาจ
อธิปไตย และหลักการแบ่งแยกอำ�นาจ ทั้งนี้ การใช้อำ�นาจนั้นต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) จึงกำ�หนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้
และจะใช้อำ�นาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้16 จึงมีการบัญญัติคำ�ว่า
“หลักนิติธรรม” ขึ้นไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
3.2 แนวคิดหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เจตนารมณ์ของการบัญญัติถึงหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550
มาตรา 3 อำ�นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้
อำ�นาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการกำ�หนดทีม่ าของอำ�นาจอธิปไตยและหลักการแบ่งแยก
อำ�นาจ ทัง้ นี้ การใช้อ�ำ นาจนัน้ ต้องสอดคล้องกับหลักนิตธิ รรม เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม (The Rule
of Law) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีแ้ ละบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ คี วามเป็นธรรม
สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อ�ำ นาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายรองรับการใช้
อำ�นาจนั้นไม่ได้ การยกร่างรัฐธรรมนูญมาตรานี้มีหมายเหตุของเจตนารมณ์ไว้ ปรากฏตามรายงานการ
ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/2550 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 255017 ดังนี้
1) วรรคหนึ่ง คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2) หลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
15
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รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (2552), ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, หน้า 4.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 -22.
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ.
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เป็นครั้งแรก โดยเปลี่ยนแปลงคำ�ว่า “มาจาก” เป็นคำ�ว่า “เป็นของ”
ปวงชนชาวไทย
3) หลักนิตธิ รรม (The Rule of Law) มาจากหลักกฎหมายของกลุม่ ประเทศคอมมอนลอว์
(Common Law) เป็นหลักที่จำ�กัดการใช้อำ�นาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตโดยปกครองภายใต้
กฎหมาย
		 หลักนิตริ ฐั (Rechtstaat/Legal State) มาจากหลักกฎหมายของกลุม่ ประเทศซีวลิ ลอว์
(Civil Law) มีความหมายกว้างครอบคลุมมากกว่าหลักนิติธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงหลัก ดังต่อไปนี้
		 (1) หลักการแบ่งแยกอำ�นาจ ซึง่ เป็นหลักการสำ�คัญในการกำ�หนดขอบเขตการใช้อ�ำ นาจ
ของรัฐ
		 (2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
		 (3) หลั ก ความชอบด้ ว ยกฎหมายขององค์ ก รตุ ล าการและองค์ ก รฝ่ า ยปกครองใน
การดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีการกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใด
		 (4) หลักความชอบด้วยกฎหมาย ในเนือ้ หาของกฎหมายนัน้ จะต้องมีความชอบในเนือ้ หา
ที่มีหลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน
		 (5) หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
		 (6) หลักการไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ซึ่งเป็นหลักในทางกฎหมายอาญา (Nullum
crimen nulla poena sine lege)
		 (7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
		 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้สรุปหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐว่ามีความ
คล้ายคลึงกัน 2 ประการ คือ ประการแรก ถ้าไม่มีกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ไม่มอี �ำ นาจกระทำ�การใด ๆ ทัง้ สิน้ เพราะถ้าดำ�เนินการไปแล้วอาจกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ประการทีส่ อง หลักทีว่ า่ เมือ่ กฎหมายกำ�หนดขอบเขตไว้เช่นใด ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขต
นั้น จะใช้อำ�นาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้
		 เห็นได้วา่ การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญได้นำ�เอาคำ�ว่า หลักนิติธรรม มาบัญญัติลงไว้ในบทมาตราของรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก
ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า
		 “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ”
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556
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สมฤทธิ์ ไชยวงค์

3.3 หลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติไว้
ในหมวดอื่น
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 ยังบัญญัติถึงหลักนิติธรรมไว้ในหมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (6) ความว่า
“รัฐต้องดำ�เนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(6) ดำ�เนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน
ของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดำ�เนินการอย่างเป็นอิสระ เพือ่ ให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
มาตรา 78 (6) อยู่ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
จึงมุ่ ง หมายถึ ง หน่ วยงานของรัฐที่ขึ้นอยู่กับฝ่ายที่ มี ห น้ า ที่ บริ ห ารราชการแผ่ นดิ นคื อ คณะรั ฐ มนตรี
“หน่วยงานทางกฎหมาย” ดังกล่าว จึงหมายถึง หน่วยงาน เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสำ�นักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่กล่าวถึงหลักนิติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึง
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้เพราะอยู่ในความหมายของมาตรา 3 วรรคสอง ที่จะต้องปฏิบัติอยู่
แล้วแต่หมายความว่าการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยมี
หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนการดำ�เนินการ
ในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายกันมากว่าสมควรจะรับรองหลักนี้ไว้
หรือไม่ มีความหมายว่าอย่างไร ควรบัญญัติไว้ในที่ใด และควรจะเรียกอย่างไรในต้นร่างครั้งแรกมีผู้เสนอ
ให้ใช้ค�ำ ว่า “หลักนิตริ ฐั ” โดยอ้างความเป็นรัฐ การเป็นระบอบหรือระบบ และการทีไ่ ทยเป็นประเทศทีใ่ ช้
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษร แต่ในทีส่ ดุ ก็เห็นว่า “หลักนิตธิ รรม” เป็นคำ�ทีค่ นุ้ เคยมากกว่าจึงมีมติให้ใช้ค�ำ นี้
ส่วนความหมายนัน้ ได้มกี ารบันทึกเจตนารมณ์ของบทบัญญัตดิ งั กล่าวไว้ดว้ ยว่าการทีบ่ ญ
ั ญัตหิ ลักนิตธิ รรม
ไว้ในมาตรา 3 ซึง่ ว่าด้วยอำ�นาจอธิปไตยเพราะต้องการยึดโยงหลักนิตธิ รรมไว้กบั อำ�นาจอธิปไตยทีว่ า่ เป็น
ของประชาชนชาวไทย และยึดโยงกับหลักการแบ่งแยกอำ�นาจ และการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อว่า
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ ต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มี
ความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อำ�นาจโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รองรับนั้นไม่ได้”18 ครั้งเมื่อร่างมาตรานี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการ
18
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เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, หน้า 2. ในต�ำราค�ำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญของเบลเยีย่ ม
ฉบับ ค.ศ.1831 ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าการอธิบายเรื่องหลักนิติธรรมควรยึดโยงกับหลักอ�ำนาจอธิปไตยและการแบ่งแยก
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ยกร่างรัฐธรรมนูญได้อภิปรายว่า “เรื่องหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐ... มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน...
แม้ว่าจะพูดได้ว่าต่างกัน ก็ต่างกันเล็กน้อย เพราะหลักทั้ง 2 หลักใช้คติตรงกันว่า ในหลักที่ 1 ถ้าไม่มี
กฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ฝ่ายปกครองไม่มีอำ�นาจกระทำ�การใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากเอกชน
เอกชนนั้นถ้าจะดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็สามารถดำ�เนินการได้เสมอ...
หลักที่ 2 ก็คอื แม้มกี ฎหมายบัญญัตใิ ห้ฝา่ ยปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดำ�เนินการได้ ก็จะกำ�หนดเงือ่ นไข
ขอบเขตไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน อย่างไรบ้าง... ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขตนั้น”19
นอกจากการบั ญ ญั ติ รั บ รองหลั ก นิ ติ ธ รรมอย่ า งชั ด แจ้ ง ในมาตรา 3 วรรคสอง และ
มาตรา 78 (6) แล้ว ยังมีการรับรองหลักนิติธรรมโดยปริยายอีกด้วยในมาตรา 74 มาตรา 78 (4) และ
มาตรา 84 (2) โดยถือว่าหลักนิติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นอกจากนั้นยังนำ�เอาเนื้อหา
สาระของหลักนิติธรรมไปบัญญัติไว้ในที่ต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย
หลักนิตธิ รรม และยืนยันสาระของหลักนิตธิ รรม ตามความหมายทีเ่ ป็นสากล เช่น ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 6) ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (มาตรา 7) สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ (หมวด 3) ความเป็นอิสระของศาล (หมวด 10) การบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 178) และการตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐ เป็นต้น

4. การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อได้มีการนำ�หลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ได้มีผู้หยิบยกเอาบทบัญญัติของ
กฎหมายขึ้นโต้แย้งว่าขัดต่อหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสองซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเป็น
องค์กรที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ก็ได้มีการยกเอา
หลักนิตธิ รรมขึน้ มาพิจารณาวินจิ ฉัย ดังจะพอยกตัวอย่างคำ�วินจิ ฉัยทีไ่ ด้มกี ารกล่าวถึงหลักนิตธิ รรม ไว้ดงั นี้
1) กรณีชื่อ-สกุล20 ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิง
มีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” ผู้ร้องอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 30 เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีและไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของหญิงให้เท่าเทียมกับชาย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้ชื่อสกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจำ�แนกตัวบุคคล
เพื่อแสดงถึงแหล่งกำ�เนิดว่ามาจากวงศ์ตระกูลใด อันเป็นการแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของ
19
20

อ�ำนาจ ดู Andre´ Alen, Treatise on Belgian Constitutional Law, p.7
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ครั้งที่ 22/2550, วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550, หน้า 62 - 63.
ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2546 วันที่ 5 มิถุนายน 2546.
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บุคคล โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่า เป็นเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้ รัฐยังคง
มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองบุคคลตามกฎหมายเพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเสือ่ มเสียแก่บคุ คลอืน่ ได้ และถือเป็นหน้าทีข่ องบุคคลทุกคนทีจ่ ะต้องไม่ให้การใช้สทิ ธิในการใช้ชอื่ สกุล
ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน
ในถ้อยคำ�ของบทบัญญัติมาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” นั้น
มีความหมายในลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีตอ้ งใช้ชอื่ สกุลของสามีเท่านัน้ หรือเป็นการให้สทิ ธิแก่
หญิงมีสามีสามารถใช้ชื่อสกุลของสามีได้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ถ้อยคำ�ที่เป็นสาระสำ�คัญ
ของมาตรา 12 คือ คำ�ว่า “ให้ใช้” ซึ่งมีลักษณะเป็นบทบังคับโดยชัดแจ้งในลักษณะเป็นบทบังคับ
เมื่อบทบัญญัติมาตรา 12 มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็น
การลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทำ�ให้ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่าเทียมกันเกิดความ
ไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล จึงวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6
คำ�วินจิ ฉัยดังกล่าว เป็นการรับรองหลักความเสมอภาคตามหลักสากลทีก่ ำ�หนดหลักการปกครองที่
ให้บคุ คลได้รบั การปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และให้มคี วามสอดคล้องกับมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบัติของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และให้มีมาตรการที่สอดคล้องกับหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักนิติธรรม
2) กรณีแป้งข้าวหมัก21 ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทำ�และขายข้าวหมักตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งการขอและต่อใบอนุญาตกำ�หนดให้ผู้ร้องต้องทำ�สัญญาไว้ต่อเจ้าพนักงานของกรมสรรพสามิต ว่าจะ
ต้องจำ�หน่ายและค้าขายแป้งข้าวหมักในสถานที่ที่ตั้งสำ�นักงานของผู้ร้องที่ขอเท่านั้น รวมทั้งจะต้องซื้อ
แป้งข้าวหมักจากร้าน หรือที่ทางการกำ�หนดไว้เท่านั้น และจะต้องลงบัญชีรับจ่ายแป้งข้าวหมักทุกครั้ง
ที่มีการซื้อมาขายไป ทำ�ให้ผู้ร้องไม่สามารถทำ�ธุรกิจค้าแป้งข้าวหมักได้โดยเสรีทั่วประเทศ เพราะติด
ระเบียบของกรมสรรพสามิตว่าด้วยการทำ�และขายแป้งข้าวหมัก พ.ศ. 2524 ผู้ร้องเห็นว่า รัฐธรรมนูญ
บัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนในการประกอบอาชีพ และอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นซึ่งการประกอบธุรกิจผลิตและขายแป้งข้าวหมากถือเป็นการขายภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควร
ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญด้วยจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองกลางมีคำ�พิพากษา
ให้ยกฟ้องผู้ร้องจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นคำ�ร้องที่เกี่ยวข้อง
21
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

กับรัฐธรรมนูญจึงส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย
คดีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 บัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพใน
การประกอบกิจการ ประกอบอาชีพ และแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำ�กัดเสรีภาพในการกระทำ�
เหล่ า นี้ จ ะกระทำ � ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง คำ � ว่ า “เชื้ อ สุ ร า” นั้ น เมื่ อ ดู นิ ย ามของความหมายในมาตรา 4 ของ
พระราชบัญญัติสุรา ระบุให้หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งหมัก หรือเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุ
ของเหลวอื่นแล้ว สามารถทำ�ให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำ�สุราได้ก็ตามแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า
แป้งข้าวหมักมีลักษณะที่ไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเองสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น อาหาร ยา
ดังนั้น การที่มาตรา 24 บัญญัติว่า การทำ�หรือขายเชื้อสุรามีความหมายรวมถึงแป้งข้าวหมักด้วยจึงเป็น
การขัดต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการประกอบกิจการโดยเสรีและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 50 รวมทั้งยังเป็นการขัดรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ และของชาติตามมาตรา 46 อีกด้วย
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพเป็นการรับรอง
หลักนิติธรรมในส่วนของการใช้อำ�นาจตามกฎหมายต้องไม่เกินสัดส่วนความจำ�เป็น กฎหมายจะต้องให้
โอกาสผู้อยู่ในบังคับที่จะปฏิบัติได้ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ประชาชนย่อมมีสิทธิในการประกอบอาชีพ
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ มีสิทธิที่จะรวมตัวกันในการตัดสินใจดำ�เนิน
กิจกรรมในการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
เอาไว้ ตลอดจนในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนั้น ต้องคำ�นึงถึงหลักความเป็นธรรมเป็นสำ�คัญด้วย
3) กรณีพระราชบัญญัตธิ รรมนูญศาลทหาร22 ผูร้ อ้ งคดีนยี้ นื่ หนังสือร้องเรียนต่อผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภาว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ต้องการให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการผู้ที่นั่ง
พิจารณาคดีเป็นผูท้ �ำ คำ�วินจิ ฉัยเท่านัน้ เนือ่ งจากได้เห็นหรือรับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ
ด้วยตนเองโดยตรง การที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม ที่บัญญัติ
ให้ศาลจังหวัดทหารมีแต่อำ�นาจพิจารณา ไม่มีอำ�นาจพิพากษา ศาลจังหวัดทหารนั้นต้องส่งสำ�นวนไป
ให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพเป็นผู้พิพากษาคดี จึงเป็นบทบัญญัติที่ให้อำ�นาจผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่มิได้เป็นผู้นั่งพิจารณาคดีเป็นผู้ทำ�คำ�พิพากษาได้ เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 236 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ได้บัญญัติเป็นหลักการประกัน
สิทธิของคู่ความในการดำ�เนินกระบวนพิจารณาของศาล โดยการนั่งพิจารณาต้องมีผู้พิพากษาหรือ
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ตุลาการครบองค์คณะ และผู้ทำ�คำ�พิพากษาหรือคำ�วินิจฉัยคดีต้องเป็นผู้ที่นั่งพิจารณาคดีนั้นผู้ที่มิได้นั่ง
พิจารณาคดีเป็นองค์คณะไม่อาจทำ�คำ�พิพากษาหรือคำ�วินจิ ฉัยได้ เว้นแต่มเี หตุสดุ วิสยั หรือมีเหตุจ�ำ เป็นอืน่
อันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในข้อยกเว้นนี้ หมายความว่า ผู้ที่มิได้นั่งพิจารณาคดีใด
จะทำ�คำ�พิพากษาหรือคำ�วินิจฉัยคดีนั้นมิได้ นอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำ�เป็นอื่นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้ตามทีก่ ฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้แล้วยังจะต้องเป็นผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการในศาลทีม่ อี �ำ นาจพิจารณา
คดีนั้นด้วย
ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลทหารประจำ�หน่วยทหาร
ต่างก็เป็นศาลชั้นต้นด้วยกัน แต่เมื่อศาลจังหวัดทหารได้ดำ�เนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาใดตาม
อำ�นาจที่ระบุไว้โดยกฎหมายแล้ว หากจะพิพากษาคดีลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้กลับไม่มี
อำ�นาจพิพากษาต้องทำ�ความเห็นส่งสำ�นวนไปให้ศาลชัน้ ต้นประเภทเดียวกัน ได้แก่ ศาลมณฑลทหารหรือ
ศาลทหารกรุงเทพแล้วแต่กรณี เป็นศาลที่ทำ �คำ�พิพากษาตามมาตรา 19 วรรคสาม ซึ่งศาลมณฑล
ทหารหรือศาลทหารกรุงเทพดังกล่าวก็มิได้ดำ�เนินการออกนั่งพิจารณาคดีมาแต่เริ่มแรกแต่ประการใด
ประกอบกั บ มิ ไ ด้ มี บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดบั ญ ญั ติ ถึ ง เหตุ สุ ด วิ สั ย หรื อ มี เ หตุ จำ � เป็ น อื่ น อั น มิ อ าจ
ก้าวล่วงได้ ยกเว้นไว้แต่ประการใด ดังนั้น มาตรา 19 วรรคสาม นี้ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 236 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 335 (5) ได้บัญญัติว่า มิให้นำ�บทบัญญัติมาตรา 236
มาใช้บงั คับกับการพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรมในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
โดยไม่ระบุให้ใช้กับศาลอื่นด้วย ดังนั้น ศาลทหารจึงไม่อาจอ้างบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้
การพิจารณาของศาลทหารจึงต้องใช้บงั คับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 นับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
เป็นต้นไป
คำ�วินิจฉัยดังกล่าวอาจเทียบเคียงกับหลักนิติธรรมในส่วนที่ต้องยอมรับหลักความสูงสุดของ
กฎหมาย ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย บุคคลผู้ใช้กฎหมายจะบังคับใช้กฎหมายนอกเหนือจากที่ได้
มีการบัญญัติไว้มิได้
4) กรณีประกาศของคณะปฏิวตั หิ า้ มขายข้าวต้มในเวลากลางคืน23 ผูร้ อ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจแจ้ง
ข้อกล่าวหาว่าขายอาหารและเครื่องดื่มในเวลาห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำ�ความผิด
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 17 มกราคม 2515 ข้อ 3 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 252 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 1 นั้น ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกล่าวใช้มานานกว่า 30 ปี โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพใช้เป็นแหล่งนัดพบและมั่วสุม
เพื่อประกอบอาชญากรรมโดยมุ่งจำ�กัดเวลาเฉพาะบางสถานที่ แต่ร้านอาหารของผู้ร้องได้ขอใบอนุญาต
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ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิใช่สถานที่อันมีลักษณะเช่นนั้น
ทัง้ ไม่ได้เป็นแหล่งมัว่ สุมของอาชญากรและไม่ได้กระทำ�การทีข่ ดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือทำ�ให้
ประเทศชาติเสียหาย ประกอบกับปัจจุบันมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นจำ�นวนมาก เพราะประชาชนมีการเดินทางทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีต ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจึงไม่อาจนำ�มาใช้บังคับในยุคสมัยปัจจุบันได้ นอกจากนั้น
การห้ามมิให้ผู้ใดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการขัดต่อการใช้ชีวิตประจำ�วันของประชาชน จึงเห็นว่า
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50
ศาลวินิจฉัยว่า การจำ�กัดเสรีภาพในการขายอาหารหรือเครื่องดื่มในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา
ถึง 05.00 นาฬิกา ของแต่ละวันนั้น นอกจากจะเป็นการจำ�กัดโอกาสในการประกอบอาชีพค้าขาย
โดยสุจริตของประชาชนจำ�นวนมากโดยไม่จำ�เป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้ประกอบ
อาชีพสุจริตอื่น ๆ ที่มีความจำ�เป็นจะต้องบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละวัน
โดยไม่มีเหตุผลและความจำ�เป็นสนับสนุนอีกด้วย ถึงแม้จะมีการผ่อนปรนให้ขอรับใบอนุญาตจาก
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ก็ยังคงสร้างเงื่อนไขและภาระแก่การใช้เสรีภาพ
ดังกล่าวโดยไม่จำ�เป็นอยู่นั่นเอง เพราะการที่จะบังคับให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารหรือ
เครื่องดื่มทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องไปขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนั้น เป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นทางให้ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพเหล่านั้นต้องตกอยู่ใต้อำ�นาจครอบงำ�ของ
เจ้าหน้าที่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอีกด้วย การจำ�กัดเสรีภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า มิได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสอง แต่อย่างใด ประกอบกับความจำ�เป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน จึงเป็น
การจำ � กั ด เสรี ภ าพของบุ ค คลที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว้ เ กิ น กว่ า ความจำ � เป็ น และกระทบกระเทื อ น
ต่อสาระสำ�คัญแห่งเสรีภาพนั้น อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพเป็นการรับรอง
หลักนิติธรรมในส่วนของการใช้อำ�นาจตามกฎหมายต้องไม่เกินสัดส่วนความจำ�เป็น กฎหมายจะต้องให้
โอกาสผู้อยู่ในบังคับที่จะปฏิบัติได้ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล อีกทั้งสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นสิทธิใน
ขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายต้องคำ�นึงถึงหลักความเป็น
ธรรมเป็นสำ�คัญด้วย
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5) กรณีพระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง24 ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยว่า พระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลการสันนิษฐาน
ความผิดของจำ �เลย โดยโจทก์ไม่จำ �ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ �หรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของจำ�เลยก่อน เป็นการนำ�การกระทำ�ความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จำ�เลย
มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานว่า ถ้าผู้กระทำ�ความผิดเป็นนิติบุคคล
ก็ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องร่วม
รับผิดกับนิติบุคคลผู้กระทำ�ความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำ�
ความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำ�หรือเจตนาของกรรมการผู้จัดการ
ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลใดที่ รั บ ผิ ด ชอบในการดำ � เนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั้ น ว่ า มี ส่ ว นร่ ว มเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การกระทำ � ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลอย่ า งไร คงพิ สู จ น์ แ ต่ เ พี ย งว่ า นิ ติ บุ ค คลกระทำ � ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้และจำ�เลยเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
ของนิติบุคคลเท่านั้น กรณีจึงเป็นการสันนิษฐานไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้นได้กระทำ�ความผิดด้วย อันมีผลเป็นการผลัก
ภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ และบุคคลที่รับผิดชอบในการดำ�เนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหา
และจำ�เลย ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็น
องค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความผิดทีจ่ �ำ เลยถูกกล่าวหา และยังขัดกับหลักนิตธิ รรมข้อทีว่ า่ โจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระ
การพิสูจน์ถึงการกระทำ�ความผิดของจำ�เลย ให้ครบองค์ประกอบความผิด
นอกจากนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการนำ�บุคคลเข้าสู่กระบวนการดำ�เนินคดีอาญา
ให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและจำ�เลย ซึ่งทำ�ให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูก
จับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระทำ�การ หรือ
มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา บทบัญญัติมาตราดังกล่าวในส่วนที่สันนิษฐาน
ความผิดอาญาของผู้ต้องหาและจำ�เลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหา หรือจำ�เลยได้กระทำ�การ หรือมีเจตนา
ประการใดเกีย่ วกับความผิดนัน้ จึงขัดต่อหลักนิตธิ รรมและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง
คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองหลักการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
กล่าวคือ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไม่มีความผิด เป็นบทบัญญัติที่มุ่ง
คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำ�เลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไม่มี
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ความผิดจนกว่าจะมีคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระทำ�ความผิดอันถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบ
งานยุติธรรมทางอาญาสากล และเป็นหลักการที่สำ�คัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม
6) กรณี ก ารขอสื บ พยานในศาลต่ า งประเทศ 25 โดยอาศั ย อำ � นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41
ศาลรัฐธรรมนูญมีค�ำวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา
พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ซึ่งบัญญัติให้บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย นั้น เป็นบทบัญญัติที่มิได้ก�ำหนด
รายละเอียด ขัน้ ตอน และกระบวนการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ พยานหลักฐาน แต่เป็นบทบัญญัตทิ บี่ งั คับให้จ�ำเลย
ต้องถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาจากการสืบพยานของโจทก์ในศาลต่างประเทศ
ที่จ�ำเลยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีได้อย่างเพียงพอแม้ว่าการรับฟัง
พยานหลักฐานของศาล ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ
มาตรา 227/1 ที่บัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน�้ำหนักพยานหลักฐานที่จ�ำเลยไม่มีโอกาสถามค้าน
ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานดังกล่าวโดยล�ำพังเพื่อลงโทษจ�ำเลยก็ตาม แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มิได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด โดยยังเปิดโอกาสให้ศาลน�ำพยานหลักฐานเช่นนี้ไปใช้
ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ จึงไม่เป็นธรรมแก่จ�ำเลยซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) และ (7)
ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดย
เปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสาร อย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง
และพยานหลักฐานของตน การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม การได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมในการด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม การมีโอกาสในการ
ต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights – ICCPR) ข้อ 14.3 อันเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า สิทธิที่จะต่อสู้
คดีดว้ ยตนเองหรือโดยผ่านผูช้ ว่ ยเหลือทางกฎหมาย สิทธิทจี่ ะซักถามพยานซึง่ เป็นปรปักษ์และสิทธิขอให้
เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน พระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) และ (7) ทั้งไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556.
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สมฤทธิ์ ไชยวงค์

พ.ศ. 2535 มาตรา 41 จึงขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 และมาตรา 40
(2) (3) (4) และ (7)
คำ�วินิจฉัยดังกล่าว ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น
การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่าง
เพียงพอ การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การได้รับ
การปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในการดำ�เนินการตามกระบวนการยุตธิ รรม และการได้รบั ความช่วยเหลือในทางคดี
ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ว่า รัฐต้องยอมตน อยู่ภายใต้กฎหมาย และจะแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อำ�นาจไม่ได้
7) กรณีนิติบุคคลกระทำ�ความผิดกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วม
รับผิดกับนิตบิ คุ คล26 ตามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 เป็นการสันนิษฐานความผิดของ
ผู้ต้องหาและจำ�เลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยว่า มาตรา 74 บัญญัติว่า “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทำ�ความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำ �ผิด
กับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำ �ของนิติบุคคลนั้นได้กระทำ�โดยตนมิได้รู้เห็น หรือ
ยินยอมด้วย” บทบัญญัตดิ งั กล่าวมีวตั ถุประสงค์ให้ด�ำ เนินคดีแก่กรรมการหรือผูจ้ ดั การทุกคนของนิตบิ คุ คล
โดยให้ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ร่ ว มกระทำ � ผิ ด กั บ นิ ติ บุ ค คลด้ ว ย จึ ง เป็ น ข้ อ สั น นิ ษ ฐานตามกฎหมายที่ มี ผ ลเป็ น
การสันนิษฐานความผิดของจำ�เลย โดยโจทก์ไม่จำ�ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�หรือเจตนาอย่างใด
อย่างหนึง่ ของจำ�เลยก่อน เป็นการนำ�การกระทำ�ความผิดของบุคคลอืน่ มาเป็นเงือ่ นไขของการสันนิษฐาน
ให้จำ�เลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานว่า ถ้าผู้กระทำ�ความผิดเป็น
นิติบุคคล ก็ให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลผู้กระทำ�ความ
ผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว
โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำ�หรือเจตนาของกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นว่า
มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดของนิติบุคคลอย่างไร คงพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระทำ�
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจำ�เลยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเท่านั้น กรณีจึง
เป็นการสันนิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่า กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นได้กระทำ�ความผิด
ร่วมกับนิติบุคคลด้วย อันมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการหรือผู้จัดการทุก
คนของนิติบุคคลนั้น บทบัญญัติมาตราดังกล่าว จึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจำ �เลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบ
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ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556.
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดที่จำ�เลยถูกกล่าวหาและยังขัดกับหลักนิติธรรมข้อที่ว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสูจน์
ถึงการกระทำ�ความผิดของจำ�เลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด นอกจากนีบ้ ทบัญญัตมิ าตราดังกล่าว
ยังเป็นการนำ�บุคคลเข้าสู่กระบวนการดำ�เนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำ�เลย ซึ่งทำ�ให้บุคคล
ดังกล่าวอาจถูกจำ�กัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตาม
สมควรในเบือ้ งต้นว่าบุคคลนัน้ ได้กระทำ�การหรือมีเจตนาประการใด อันเกีย่ วกับความผิดตามทีถ่ กู กล่าว
หา บทบัญญัตมิ าตราดังกล่าวในส่วนทีส่ นั นิษฐานความผิดอาญาของผูต้ อ้ งหาหรือจำ�เลยโดยไม่ปรากฏว่า
ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยได้กระทำ�การหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดต่อหลักนิติธรรม
และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง
คำ � วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า ว ได้ รั บ รองและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาหรื อ จำ � เลยในคดี อ าญาเป็ น
การรับรองหลักการสันนิษฐานความผิดของจำ�เลยทีโ่ จทก์ไม่จ�ำ ต้องพิสจู น์ให้เห็นถึงการกระทำ�หรือเจตนา
อย่างใดอย่างหนึ่งของจำ�เลยก่อน อันเป็นการนำ�การกระทำ�ความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของ
การสันนิษฐานให้จำ�เลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา และมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์
ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น จึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของ
ผู้ต้องหาหรือจำ�เลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม
นอกจากนี้ยังมีคดีที่แม้ว่าศาลจะได้วินิจฉัยว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้ให้ข้อสังเกต
เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปรับใช้ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยกตัวอย่างเช่น
8) กรณีเดินสายพาดเสาไฟฟ้า27 ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก�ำหนด
เขตเดินสายส่งไฟฟ้า ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท�ำให้การจัดการและ
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงไป มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จากการที่เสาและสายส่งไฟฟ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างในที่โล่งเสมือนสายล่อฟ้าอาจเป็นอันตรายต่อ
การจับปลาและเลีย้ งสัตว์ในบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ได้อย่างเต็มที่ เป็นการละเมิด
สิทธิชมุ ชนในการจัดการและการใช้ประโยชน์ ในทีด่ นิ ไม่มกี ารเปิดโอกาสให้ผฟู้ อ้ งคดีและชาวบ้านเจ้าของ
ทีด่ นิ ทีอ่ าจได้รบั ผลกระทบเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงก่อนการประกาศก�ำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าค่าทดแทน
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ กู ฟ้องคดี ต�ำ่ เกินสมควร จึงเห็นว่า พระราชบัญญัตกิ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 เป็นบทบัญญัติจ�ำกัดสิทธิของบุคคล ไม่ได้เปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้มีสิทธิรับรู้ข้อมูล วิธีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ จ�ำกัดสิทธิชุมชน
ในการมีสว่ นร่วมกับรัฐในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมไม่ได้บญ
ั ญัติ
27
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ให้มีการส�ำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยในอนาคต
ที่จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนในเขตรัศมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเวนคืนเพื่อพาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ
มีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าทดแทนจึงร้องว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 64 มาตรา 85 และมาตรา 87
คดีนี้แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำ�วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ได้ให้ข้อสังเกต
กับองค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องว่า การปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตดิ งั กล่าวในปัจจุบนั กฟผ. สามารถ ทีจ่ ะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำ�หน่ายไฟฟ้า ปักหรือตัง้ เสา สถานีไฟฟ้า
ย่อยหรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดิน ตามแนวของถนนหรือบนพื้นที่ทางสาธารณะที่มีอยู่ได้ ซึ่งถือว่า
เป็นการช่วยลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเป็นหนทางในการเยียวยาให้กับประชาชน
เพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดได้ นอกจากนี้ กฟผ. อาจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่ม
ความสูงของเสาไฟฟ้าแรงสูง เพือ่ ทำ�ให้เจ้าของพืน้ ทีด่ นิ ทีอ่ ยูใ่ นเขตสายส่งไฟฟ้าดังกล่าวสามารถใช้พนื้ ทีด่ นิ
ด้านล่างได้บ้างตามสมควร และจะเป็นการช่วยลดภาวะความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดต่อสุขภาพ อนามัยและ
ชีวิตของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นได้ กรณีจึงเป็นการบริหารจัดการหรือใช้มาตรการ
ใดๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งแม้ว่าจะมีบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายให้กระทำ�ได้แต่เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการดำ�เนินชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ
หลักความได้สัดส่วนระหว่างมาตรการที่รัฐบังคับใช้กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและการไม่สร้างภาระ
ให้เกิดขึน้ กับประชาชนจนเกินสมควร ทัง้ ยังเป็นการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
ซึ่งเป็นสาระสำ�คัญของหลักนิติธรรม
9) กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด28 ซึ่งรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้น
จะต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไม่ มาตรา 158
ของพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวบัญญัตวิ า่ “ในกรณีทผี่ กู้ ระทำ�ความผิดเป็นนิตบิ คุ คล ถ้าการกระทำ�ความผิด
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เกิดจากการสัง่ การ หรือการกระทำ�ของบุคคลใดหรือไม่สงั่ การ หรือไม่กระทำ�การอันเป็น
หน้าทีท่ ตี่ อ้ งกระทำ�ของกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้
ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำ�หรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่กล่าวถึงว่า
หากนิติบุคคลกระทำ�ความผิดแล้ว กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการของนิติบุคคล
นัน้ ต้องรับโทษสำ�หรับความผิดนัน้ ๆ ด้วย โดยโจทก์ไม่ตอ้ งนำ�สืบว่าบุคคลดังกล่าวได้รว่ มกระทำ�ความผิด
28
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ด้วยหรือไม่ จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมที่ว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมี
ภาระการพิสูจน์ถึงการกระทำ�ความผิดของจำ�เลยให้ครบองค์ประกอบความผิด หรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยว่า เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถ
กระทำ � การใด ๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ ไม่ ส ามารถที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด นิ ติ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลภายนอกได้
หากปราศจากบุคคลผูม้ อี �ำ นาจกระทำ�การแทนนิตบิ คุ คล หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายให้มอี �ำ นาจกระทำ�การ
แทนนิติบุคคลนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ถือเอาพฤติกรรมหรือการกระทำ�ของผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิดการกระทำ�ความผิด
ของนิติบุคคลว่าต้องรับผิดในผลของการกระทำ�ของตนเอง จึงมิใช่เป็นบทสันนิษฐานความผิดของ
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลเป็นผู้กระทำ�ความผิดไว้ก่อน
ตั้งแต่แรกเริ่มคดี หากแต่โจทก์ยังคงต้องมีหน้าที่พิสูจน์ถึงการกระทำ� หรืองดเว้นกระทำ�ตามหน้าที่ของ
บุคคลดังกล่าวก่อนว่าเป็นผู้สั่งการ หรือไม่สั่งการ หรือกระทำ�การ หรือไม่กระทำ�การอันเป็นหน้าที่
ที่ต้องกระทำ�และมีความผิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของความรับผิดทางอาญาที่ผู้กระทำ�
ความผิดจะต้องรับผลแห่งการกระทำ�การ หรืองดเว้นกระทำ�การนั้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็น
ความผิ ด และการกระทำ � หรื อ งดเว้ น กระทำ � การนั้ น ต้ อ งครบองค์ ป ระกอบความผิ ด นอกจากนี้
เมือ่ นิตบิ คุ คลถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิดโจทก์จะต้องพิสจู น์ให้ศาลเห็นโดยปราศจากเหตุอนั ควรสงสัยว่า
การกระทำ�ความผิดนั้นเกิดขึ้นจากการสั่งการหรือการไม่สั่งการหรือการกระทำ�การ หรือการไม่กระทำ�
การของกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดำ�เนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ และภาระพิสจู น์
การกระทำ�ความผิดของบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ศาลจะพิพากษาลงโทษจำ�เลยได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ามีการกระทำ�
ความผิดจริงตามที่กฎหมายบัญญัติ และในกรณีที่มีความสงสัยตามสมควรว่าจำ�เลยได้กระทำ�ความผิด
หรือไม่ ศาลจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำ�เลย และในระหว่างการพิจารณาของศาล
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดำ�เนินงานของนิติบุคคลนั้น ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
จนกว่าศาลมีคำ�พิพากษาอันถึงที่สุดว่าจำ�เลยได้กระทำ�การอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 39 วรรคสอง
ค�ำวินิจฉัยนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยพิจารณาจากการที่นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสมมติขึ้น
ตามกฎหมาย จึงไม่สามารถกระท�ำการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง การกระท�ำของนิติบุคคลเกิดจากพฤติกรรม
หรือการกระท�ำของบุคคลผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น ดังนั้น
บุคคลดังกล่าวจึงต้องรับผิดในผลของการกระท�ำของตนเอง จึงมิใช่เป็นบทสันนิษฐานความผิดของ
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการด�ำเนินงานของนิติบุคคลเป็นผู้กระท�ำความผิดไว้ก่อน
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ตั้งแต่แรกเริ่มคดี ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ค�ำนึงถึงหลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วน
และการชัง่ น�ำ้ หนักในการคุม้ ครองมหาชนระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของบุคคลผูท้ กี่ ระท�ำ
ความผิด โดยศาลเลือกที่จะยึดถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นส�ำคัญกว่า

5. บทสรุป
จากผลของการศึกษาทำ�ให้ทราบว่า หลักนิติธรรมมีสาระสำ�คัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) เป็นหลักที่คำ�นึงถึงความเป็นสูงสุดของกฎหมาย การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
ปกครองประเทศแทนทีจ่ ะใช้ดลุ พินจิ ของผูป้ กครอง การยึดหลักความชอบด้วยกฎหมายของการปกครอง
(administrative legality) การใช้อำ�นาจใด ๆ ของรัฐจะต้องมีกฎหมายที่เป็นฐานให้ใช้อำ�นาจนั้นได้
และต้องใช้อำ�นาจนั้นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากทำ�ไปโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อำ�นาจ
ถือว่าการกระทำ�นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจถูกตรวจสอบเพื่อขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งต้องรับผิดเพื่อ
เยียวยาความเสียหายที่รัฐก่อให้เกิดขึ้นต่อเอกชน
2) มีการแบ่งแยกการใช้อำ�นาจภายในรัฐ (separation of powers) อันเป็นเรื่องของการจัด
กลไกการใช้อ�ำ นาจรัฐ (machinery of government) หลักการแบ่งแยกอำ�นาจเป็นหลักการเบื้องต้น
เพื่อมิให้อำ�นาจรวมอยู่ในองค์กรหรือบุคคลเดียวกัน อันจะเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการใช้อำ�นาจโดย
มิชอบได้ง่าย การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองค์กรของรัฐ (supremacy of law) มีการตรวจสอบ
ถ่ ว งดุ ล ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งอิ ส ระ (checks and balances) และจะต้ อ งไม่ มี อ งค์ ก รใดมี อำ � นาจ
เหนือกฎหมาย
3) มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม
ทุกคนสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีกฎหมายกำ�หนดความผิดก็ไม่มีความผิด การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไป
ตามหลักความได้สัดส่วนในด้านการจัดสรรการใช้อำ�นาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐให้เกิดความเป็นธรรม
มี ห ลั ก ประกั น ในสิ ท ธิ ก ารเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ นในเงื่ อ นไข ขั้ น ตอน
กระบวนการ พิจารณาวินิจฉัยของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การสั่งการของฝ่ายปกครองต้องมี
หลักประกันด้านความโปร่งใส พิจารณาวินิจฉัยหรือสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
ในบริ บ ทของสั ง คมไทยที่ มี พุ ท ธศาสนาเป็ น ศาสนาประจำ � ชาติ เมื่ อ เราแปลคำ � ว่ า “Rule
of law” ว่า “หลักนิติธรรม” แล้ว ความหมายที่เหมาะสมครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ผู้เขียนเห็นว่า
ควรให้ความหมายของหลักนิติธรรมว่า “การใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นคำ�สั้น ๆ และ
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

มีความหมายครอบคลุมทั้งในเชิงที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้ เพราะผู้ปกครองต้องตั้งอยู่ใน
หลักธรรมโดยเฉพาะทศพิธราชธรรม การยกร่างกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมายขององค์กร
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องคำ�นึงหลักนิติธรรมซึ่งถือเป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานที่สำ�คัญยิ่ง
ของประเทศไปแล้ว
จากค�ำวิ นิ จ ฉั ย คดี ข องศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง ที่ ไ ด้ ย กตั ว อย่ า งมาแล้ ว ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า
ศาลรัฐธรรมนูญ มีบทบาทอันส�ำคัญยิ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
มิ ใ ห้ ป ระชาชนถู ก ละเมิ ด โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ โดยกฎหมาย เพื่ อ ให้
การใช้อ�ำนาจรัฐเป็นไปตามหลักนิติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญจะยังคงยืนยันในหลักการนี้ เพื่อให้สมดัง
ปณิธานของศาลรัฐธรรมนูญทีต่ งั้ มัน่ ไว้วา่ “ยึดหลักนิตธิ รรม ค�ำ้ จุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน”
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชน
และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา
และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ*

บทคัดย่อ
สิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยัง่ ยืนได้รบั การรับรองตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มากว่า 15 ปี แต่องค์กรของรัฐยังให้การยอมรับและบังคับใช้สิทธิดังกล่าวไม่เพียงพอ ท�ำให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งในการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงมากขึน้ เป็น
ล�ำดับ
วิจัยฉบับนี้ จึงได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์
บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยพบว่าปัญหาส�ำคัญคือการไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้
โดยเฉพาะออกมาก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทนิยามความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม เงื่อนไขและลักษณะของผู้ทรงสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาความขัดกันแห่งสิทธิระหว่างบุคคลที่รวมตัวกันเป็นชุมชน สมาชิกของชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับ
ชุมชน และชุมชนกับรัฐ หรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างจริงจัง จึงมีความจ�ำเป็นต้องตรา
พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และได้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาของความไม่ชัดเจน
และความขัดแย้งในเรื่องสิทธิดังกล่าวให้หมดสิ้นไป

* ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ABSTRACT

This dissertation has the purpose to study about the fact, problem condition,
defect and vagueness in acceptance and enforcement of right of persons gathering to
be a community in participation for conservation, protection and exploitation of natural
resources, in order to create mutual understanding; so that every sector recognizes about
problems of acceptance and enforcement of right exercising of persons gathering together
to be a community in participation for conservation, protection and exploitation of
natural resources in order to brainstorm from several relevant sections to recommend
suitable concept and measure for solving problems which are obstacles against access
to right and develop principles for acceptance and enforcement of right of persons
gathering together to be a community in participation for conservation, protection and
exploitation of natural resources which is clear and in consistence with domestic law
and international law.
The researcher has studied by using qualitative research, documentary research,
inquiry and factual research interview on relevant persons and experts regarding problems,
obstacles in acceptance and enforcement of right exercising of persons gathering together
to be a community in participation for conservation, protection and exploitation of
natural resources in the nature of private rights and community right. The researcher
brought the information to analyze and brainstorm ideas from relevant sections to find
legal measures to solve problems of certifying community right and right of persons to
participate in conservation, protection and exploitation of natural resources.
The result of this dissertation found that the problems and obstacles in acceptance
and enforcement of right of persons gathering together to be a community in participation
for conservation, protection and exploitation of natural resources, those are, lack of law
stipulated specifically to determine the detail on conditions and nature of right holders
according to the criteria and conditions to access the right, as well as solving problems
of conflict of right among persons, gathering together to be a community, community
members and community, community and community and community and state, or
industrial business sector, so there are problems of snatching natural resources, causing
conflict in society; day by day conflicts will be even intense.
Therefore, it is necessary to have specific laws issued and determined the clear
detail and criteria, which are laws supporting or implementing the provisions in the
constitution of the Kingdom of Thailand, of 2007, Section 66 and Section 67, to determine
the criteria for solving and putting an end to problems of vagueness and conflict of such
right.
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ความส� ำ คั ญ สิ ท ธิ ชุ ม ชน ชุ ม ชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม นิ ติ ธ รรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. สภาพปัญหาการรับรองสิทธิชมุ ชนและสิทธิของบุคคลในการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์
บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องของรัฐแต่เพียงล�ำพัง กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้อำ� นาจรัฐในการดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยล�ำพัง เช่น พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511
พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เป็นต้น กฎหมายบางฉบับได้
ก�ำหนดให้รัฐ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้อ�ำนาจหน่วยงานรัฐในการจัดการ ดูแล และอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ประกาศใช้ การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญของไทย เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของรัฐสวัสดิการ
รัฐยอมจ�ำกัดอ�ำนาจของตนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ตามหลักนิติรัฐ (Legal State) และกฎหมาย
ให้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั จะเข้ามากล�ำ้ กรายสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจ ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดถือว่าหน่วยงานรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ จะกระท�ำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้เฉพาะที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ เท่านั้น
กฎหมาย จึงเป็นรากฐานของการกระท�ำ หรือการใช้อ�ำนาจโดยการกระท�ำหรือการใช้อ�ำนาจนั้น
ต้ อ งชอบด้ ว ยกฎหมาย หากรั ฐ หรื อ องค์ ก รของรั ฐ ฝ่ า ฝื น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น จะต้ อ งมี ก ลไกและ
กระบวนการเรียกร้อง ให้รัฐหรือองค์กรของรัฐรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายได้ โดยกฎหมายมอบภาระนี้
ให้แก่ศาลปกครอง ท�ำให้ประเทศไทยเริ่มมีระบบศาลคู่เป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ
การกระท� ำ ของรั ฐ ตามระบบนิ ติ รั ฐ 1 ท� ำ ให้ ก ลไกในการรั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือเป็น
กฎหมายฉบั บ แรก ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ ร วมตั ว กั น เป็ น ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม และ
สิทธิของบุคคล ในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ในมาตรา 46 2 และ
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มานิตย์ จุมปา. (2546) คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. บริษัทส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, น.71-72
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา 563 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 664 ได้ขยายการรับรองไปยัง
ชุมชน ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม หากแต่ในทางปฏิบตั สิ ทิ ธิของบุคคลทีร่ วมตัวกันเป็นชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองเท่าที่ควร เช่น
ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 62/2545 ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2546 ค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 36/2548 ที่ 52-53/2547 ที่ 5818/2549 ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายแดงที่ ฟ. 13/2547 คดีหมายเลขแดงที่ อ.51/2547 (การท�ำประมงปากน�ำ้ หลังสวน จังหวัดชุมพร)
ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีอาญาหมายเลขคดีแดง 3860/2544 คดีนายมงคล รักยิ่งประเสริฐ
(ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) ค�ำพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่, คดีแพ่ง, คดีหมายเลขแดงที่ 895/2544
คดีนายเท้ง เลาว้าง (ชาวเขาเผ่าม้ง) และค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 คดีหมายเลขแดงที่ 4026/2554
ค�ำพิพากษาเหล่านี้ ไม่ได้ให้การรับรองคุม้ ครองสิทธิชมุ ชน ทัง้ ที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตัง้ แต่
ปี พุทธศักราช 2540 จนถึงฉบับปัจจุบนั ได้ให้การรับรองคุม้ ครองสิทธิชมุ ชนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน
เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้
1.1 ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมาย
สถานการณ์ทางสังคมพบว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 46 และมาตรา 56 ที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของบุ ค คลและชุ ม ชน
ตอนท้ายบัญญัติว่า “...ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ท�ำให้ช่วงปี พุทธศักราช 2540-2550
บทบัญญัติดังกล่าว ท�ำให้ศาลมิได้มีการปรับใช้บทบัญญัติใน มาตรา 46 และมาตรา 56 ดังกล่าว
เนื่องจากไม่มีกฎหมายก�ำหนดรายละเอียดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ดังค�ำวินิจฉัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
3

4

มาตรา 56 สิทธิของบุคคลทีจ่ ะมีสว่ นร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ�ำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ด�ำรงชีพอยูไ่ ด้อย่างปกติและ
ต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระท� ำมิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�ำเนินการ
ดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
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แต่นักวิชาการ เห็นว่า หากไม่มีบทกฎหมายใดรับรองสิทธิ หรือคุ้มครองไว้โดยตรง บุคคลย่อมไม่อาจอ้าง
สิทธิขั้นพื้นฐาน ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างมีข้อสงวน เป็นการตีความที่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นการ
ตีความให้บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญทีม่ งุ่ หมายจะคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล ทีร่ วมตัวกันเป็นชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมโดยแจ้งชัดเป็นอันไร้ผล ทั้งที่ ความมุ่งหมายที่แท้จริงของหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญ5 การตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ ย่อมเป็นการตีความที่เป็นการรับรองสิทธิ
โดยน�ำเอาหลักการเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ ศาลจะ
ไม่พิพากษาโดยอ้างว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่ได้ เพราะการอุดช่องว่างของกฎหมาย
(Filling the Gaps in Law) นักกฎหมายต้องหากฎหมายมาปรับใช้ “การขอไม่ตัดสิน” จึงไม่มีอยู่ใน
หลักกฎหมายไทย หรือหลักกฎหมายสากลใดๆ6 โดยหลักในการตีความกฎหมาย ต้องตีความไปในทาง
ให้เกิดผล ไม่ใช่ตีความไปในทางให้ไร้ผล7 แม้ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 จะตัดค�ำว่า “...ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป
และขยายการรับรองคุ้มครองไปยังชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ดูเหมือนว่า
สิทธิดังกล่าวยังไม่ได้รับรองคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะไม่มีกฎหมายออกมาก� ำหนดรายละเอียด
ในลักษณะของ ผู้ทรงสิทธิ เงื่อนไขและกระบวนการเข้าสู่สิทธิ ลักษณะและการใช้สิทธิ รวมทั้ง
การแก้ปัญหาความขัดแย้งกันแห่งสิทธิ แต่อย่างใด
อีกทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ ตราออกมาใช้บังคับก่อน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ กฎหมายเหล่านี้ จะให้อ�ำนาจหน่วยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคณะกรรมการ ในการดูแลรักษาและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
เด็ดขาดโดยล�ำพัง ไม่ได้ให้สทิ ธิการมีสว่ นร่วมของบุคคลและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้
ในหลายกรณี ที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คงบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ค�ำนึงถึง การมีส่วนร่วม
ของบุคคลและสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ทีไ่ ด้รบั การรับรองไว้ในบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 66 และมาตรา 67
นอกจากนี้ ปัญหาการตีความ ค�ำว่า “ปวงชนชาวไทย” โดยนักกฎหมายกลุม่ รัฐนิยม เห็นว่า
หมวดสิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย ค�ำว่า “บุคคล” หมายถึง เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น บุคคล
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ต่างชาติ ย่อมไม่สามารถอ้างบทบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ในหมวด 3 ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย ยันรัฐได้โดยตรง แต่จะต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไปว่าสิทธินั้นมีลักษณะ
เป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่8 แต่แนวความคิดของกลุ่มนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การตีความค�ำว่า
ชนชาวไทย ควรเป็นไปภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ก�ำหนดว่า “เฉพาะบุคคล
ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทยเท่านั้นที่จะมีสถานะเป็นราษฎรไทย” ดังนั้น มีการเสนอให้ตีความ ค�ำว่า
“ชนชาวไทย” ใน “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ว่า หมายถึง “ราษฎรไทย” กล่าวคือหมายถึง คนสัญชาติไทย และให้รวมไปถึง
คนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยในไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ก็เป็นการตีความแบบประนีประนอม
ระหว่างนักนิตศิ าสตร์สายชาตินยิ มและนักนิตศิ าสตร์สายมนุษย์นยิ ม9 แนวคิดในนักกฎหมายกลุม่ รัฐนิยม
ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่า สิทธิของบุคคลต่างชาติ ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวด ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
ของรัฐธรรมนูญ โดยยอมรับ ค�ำว่า “บุคคล” ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมายถึง
บุคคลต่างด้าวได้ ถ้าเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ ที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน
1.2 ปัญหาความเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 66 และมาตรา 67
ผู้ทรงสิทธิในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 มี 2 ลักษณะ คือ
ประการแรก ผู้ทรงสิทธิ ที่เป็นบุคคลในฐานะที่เป็นปัจเจกชน (Individual Rights) ที่เข้า
มามีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐ
ประการที่สอง ผู้ทรงสิทธิ ที่เป็นบุคคลที่รวมตัวกันเป็นหมู่คณะ (Collective Rights)
เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ส�ำหรับ การใช้สิทธิปัจเจกชน (Individual Rights)
คงไม่มีปัญหาในลักษณะของผู้ทรงสิทธิ เพราะกฎหมายเอกชน ได้ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกชนไว้
อย่างชัดเจน แต่ผู้ทรงสิทธิ ที่เป็นการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ (Collective Rights) เป็นชุมชน ชุมชน
ท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการรับรองว่า เป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 เป็นกฎหมายมหาชน แต่ไม่มีกฎหมายก�ำหนดใน
รายละเอียดมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ว่าลักษณะของผู้ทรงสิทธิ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน ระหว่าง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ความสามารถของ
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ผู้ทรงสิทธิเหล่านี้ ด�ำเนินการหรือกระท�ำนิติสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหน และผู้ใดบ้างที่สามารถด�ำเนิน
กิจการ หรือท�ำนิติสัมพันธ์ แทนชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จะใช้กฎหมายใด ในการ
ก�ำหนดความสามารถและความรับผิดของชุมชน
1.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนในเนื้อหาแห่งสิทธิ
ในการศึกษาวิจัย สถานการณ์ทางสังคม พบว่า ในแต่ละชุมชน มีการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทีแ่ ตกต่างกันไป ตามฐานของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นชุมชน
และลักษณะเขตพืน้ ทีท่ ชี่ มุ ชนตัง้ อยู่ รวมถึง กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ย่อมก่อให้เกิดความไม่ชดั เจน
ในเรื่องเนื้อหาแห่งสิทธิ เช่น พื้นที่ป่าชุมชนทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จังหวัดล�ำพูน อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ย่อมมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 250710
ย่อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่แตกต่างจากชุมชนต�ำบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ในอุทยานแห่งชาติ
แม่ยม ที่ต้องมีการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา ป่าสักทองผืนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้คงอยู่กับ
ชุมชนต่อไป โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ที่ใช้บังคับกับพื้นที่11 หรือพื้นที่ชุมชนเกาะพระทอง อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเขตอุทยาน
เหมือนอย่างเช่นเกาะสุรินทร์และเกาะสิมิลัน ทางทะเลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
และ พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2490 มีการอนุรักษ์ เต่าทะเล ปะการัง และประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ12
เห็นได้ว่า ในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงของชุมชน
แตกต่างกันไป ตามลักษณะของ ทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่มีผลต่อการใช้บังคับในพื้นที่นั้นๆ
จึงท�ำให้เนื้อหาแห่งสิทธิ การเข้าสู่สิทธิและเงื่อนไขในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน
1.4 ปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิ
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิทธิเชิงซ้อน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐ ชุมชน และบุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน หรือสมาชิกของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันท�ำให้เห็นว่า รัฐ เปรียบเหมือนชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีชุมชนย่อยๆ
10
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ลักคณา พบร่มเย็น. (2554) รายงานผลการศึกษา การยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ. ภายใต้โครงการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนวทางและมาตรการรับรองสิทธิชุมชนที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาวะของ
ประชาชน เสนอต่อส�ำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สกว.)
ลักคณา พบร่มเย็น. รายงานการวิจัยมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินของชาวเขา ในอ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่.
สนับสนุน โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ตุลาคม 2553, น.101-137.
ปุณิกา จุฑา. รายงานผลการศึกษาการยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในพื้นที่ภาคใต้. ภายใต้โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้
เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอแนวทางและมาตรการรับรองสิทธิชมุ ชนทีเ่ ป็นการปกป้องคุม้ ครองสุขภาวะของประชาชน. 2554, น.22-28.
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อยู่ภายใต้รัฐ รัฐ จึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีอ�ำนาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชนชาวไทย
ส่วนชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมดุลและยั่งยืน โดยบุคคลในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนมีสทิ ธิในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน การทับซ้อนกัน
แห่งสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิขึ้นมา
(1) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่
กรณีชุมชนต้องการจัดการและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่ แต่ใน
บางพืน้ ทีร่ ฐั หรือหน่วยงานของรัฐต้องการคุม้ ครองหรืออนุรกั ษ์พนื้ ทีน่ ไี้ ว้ เพือ่ ความมัน่ คงแห่งรัฐ หรือเพือ่
ประโยชน์สาธารณชนในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน หรือบางกรณีชุมชนต้องการอนุรักษ์
บ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน แต่รัฐ
ต้องการสร้างเขื่อนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอื่นๆ ในการป้องกันน�้ำท่วม เช่น กรณีโครงการสร้าง
เขื่ อ นแก่ ง เสื อ เต้ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาอุ ท กภั ย และการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง แต่ชุมชน ต�ำบลสะเอียบ อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่ต้องการให้มีการสร้าง
เขือ่ นแม่ยม เพราะเป็นการท�ำลายป่าสักทองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ทีช่ มุ ชนได้รว่ มกันอนุรกั ษ์รว่ มกันมาเป็นเวลานาน
ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ รัฐจะสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาในชุมชน รัฐ จะน�ำหลักเกณฑ์ใด มาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป
(2) ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งชุ ม ชนหนึ่ ง กั บ อี ก ชุ ม ชนหนึ่ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีหลายกรณี กล่าวคือ ปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งแนวเขตพืน้ ทีข่ องชุมชนในการจัดการ
และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนข้างเคียงส่งผลต่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมดุลและยั่งยืน เช่น
		ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนบริเวณข้างเคียงใกล้ (ชุมชนเอ) ได้ด�ำเนินการฟ้องร้องชุมชน
ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชุมชนบี) ต่อศาลปกครอง ที่ไม่ยินยอมให้มีการสร้างถนนเลียบ
ชายฝัง่ ทะเล ตามโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลตะวันตกจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง ท�ำให้ชุมชนบีปิดกั้นความเจริญและการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เข้ามาสู่ชุมชนเอ แต่ชุมชนบี ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างถนนผ่านชุมชนของตน เนื่องจากจะท�ำให้
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงเปลี่ยนไป ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้
		ตัวอย่างที่ 2 กรณีความขัดแย้งระหว่างชุมชนบริเวณจังหวัดนนทบุรี กับชุมชนใน
กรุ ง เทพมหานคร ชาวนนทบุรีเรียกร้องผู้ว่าการกรุ ง เทพมหานคร เร่ ง เปิ ดประตู ร ะบายน�้ ำ คลอง
มหาสวัสดิ์ ทุกประตู 1 เมตร แต่คนในชุมชนกรุงเทพมหานคร กดดันไม่ให้มีการเปิดประตูระบายน�้ำ
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คลองมหาสวัสดิ์13 จนกระทั่งคนในชุมชน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยื่นฟ้องศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อขอให้ศาลปกครองกลาง มีค�ำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราว และให้ระงับค�ำสั่งของ ศปภ. ที่สั่งให้กู้ถนนสาย 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) และทางหลวง
พิเศษ หมายเลข 9 (ถ.กาญจนาภิเษก) ช่วง อ.ไทรน้อย และ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และให้กทม. ระงับ
การปิดประตูระบายน�้ำในคลองมหาสวัสดิ์ ศาลปกครองกลาง จึงมีการไต่สวน และออกค�ำสั่งให้ ศปภ.
และกทม.ไปร่วมกันพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการเปิด-ปิด ประตูระบายน�้ำคลองมหาสวัสดิ์ เพิ่มขึ้น
เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่รับผิดชอบ14
		ตัวอย่างที่ 3 ชุมชนที่อยู่บริเวณเขื่อนล�ำน�้ำปาว อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
มีปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างกรณี กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนบ้านท่ากอก ต�ำบลเก่าย่าดี
อ�ำเภอแก้งคร้อ กับ กลุ่มผู้ใช้น�้ำบ้านนาแก ต�ำบลนาหนองทุ่ม อ�ำเภอแก้งคร้อ เรื่องการแย่งชิงน�้ำ และ
กรณีชาวบ้านหนองเบ็น แย่งชิงน�้ำเพื่อการเกษตร กับผู้มีอิทธิพลต้องการพื้นที่ส�ำหรับเลี้ยงควาย และ
กรณีกลุ่มชาวบ้านผู้ใช้น�้ำเพื่อการเกษตรบ้านนาแก ต�ำบลนาหนองทุ่ม แย่งชิงน�้ำกับการประปา
อ�ำเภอแก้งคร้อ เพื่อผลิตประปาจ�ำหน่ายให้กับคนเมือง
		 ตัวอย่างที่ 4 การแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปัญหาความขัดแย้ง
มาจนถึงปัจจุบัน โดยในหลายพื้นที่รัฐให้ด�ำเนินการมีการปิดประตูแถวคลองรังสิตและกั้นกระสอบทราย
รวมถึง Big Bag ในพื้นที่เขตรังสิต ดอนเมือง เพื่อมิให้น�้ำเข้าท่วมในพื้นที่ของชุมชนในกรุงเทพมหานคร
โดยไม่ได้มีการวางแผนในการระบายน�้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์น�้ำ ที่จะเคลื่อน
ตัวลงมาสูพ่ นื้ ทีต่ ำ�่ ท�ำให้เป็นการปิดกัน้ ประตูและการไหลของน�ำ้ ก่อให้เกิดน�ำ้ ท่วมขังสูงมากกว่าปกติ และ
ก่อให้เกิดมวลน�้ำก้อนใหญ่ ที่มีศักยภาพในการท�ำลาย สิ่งกีดกั้น ไม่ว่าจะเป็น ประตูน�้ำ กระสอบทราย
หรือ Big Bag ในหลายจุด15 ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

13
14

คนนนท์สุดทนบุกทวงผู้ว่าฯ เร่งน�้ำท่วม. Online Available : 9 April 2012, http://www.tnews.co.th/html/read_
headnews.php?hilight_id=1907
สั่งศปภ.-กทม.ร่วมเปิด-ปิดประตูคลองมหาสวัสดิ์. เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 Online Available : 9 April
2012, http://www.dailynews.co.th/thailand/1220

15

สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์,ดร. จุดอ่อนต่อการพิบัติของกระสอบทรายและคันกั้นน�้ำ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 ตุลาคม 2554.
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ดั ง นั้ น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ ชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มคี วามสมดุลและยัง่ ยืน ต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้
เกิดความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการท� ำงาน และแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล�ำดับ
(3) ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งบุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
		 เมื่อการจัดการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืนของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เกิดจากสมาชิกของชุมชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วม ดอกผลที่ได้รับจากการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน
ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน โดยบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น
ดัง้ เดิม อาจจะมีความเห็น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการทรัพย์สนิ ของชุมชนทีข่ ดั แย้ง
กันหรือแตกต่างกัน เช่น การจัดการล�ำเหมืองสาธารณรัฐของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง หมู่ 1 ต.แม่วิน
อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นการขุดล�ำเหมืองดินตามธรรมชาติ มีน�้ำไหลตลอดเวลาทั้งปี ต่อมา
มีงบประมาณของหน่วยราชการให้ก่อสร้างล�ำเหมือง สมาชิกชุมชนเสียงข้างมาก เห็นด้วยกันการรับ
งบประมาณก่อสร้าง สมาชิกชุมชนเสียงข้างน้อย ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก จะท�ำให้ปลาและสัตว์น�้ำต่างๆ
ไม่สามารถอยู่ได้ เมื่อก่อสร้างตามเสียงข้างมาก กลับกลายเป็นการกีดขวางกัน้ ทางน�ำ้ ท�ำให้นำ�้ ทีเ่ คยมีอยู่
ตลอดทั้งปีในล�ำรางสาธารณะ กลับไม่มีน�้ำอยู่อีกเลย
ภาพเปรียบเทียบการจัดการล�ำเหมืองสาธารณะ

ล�ำรางสาธารณะเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

ล�ำรางสาธารณะที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
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		 ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ จะน�ำหลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน หากปล่อยให้เสียงข้างมากด�ำเนินการตามความพอใจ จะก่อให้
เกิ ด ปั ญ หาการใช้ สิ ท ธิ ชุ ม ชนโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ในการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ปัญหาการแบ่งปันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของชุมชนให้บุคคลในชุมชน
และความรับผิดของบุคคลในชุมชนทีม่ ตี อ่ บุคคลภายนอก รวมทัง้ ปัญหาความขัดแย้งของบุคคลในชุมชน
ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน หากเกิดปัญหา จะใช้หลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ฎหมายได้
บัญญัติขึ้น
(4) ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ระหว่ า งชุ ม ชนกั บ บุ ค คลภายนอกชุ ม ชนในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
		 บุคคลภายนอกชุมชนอาจเกิดความขัดแย้งกับชุมชน อาจเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ
หรือได้รับความเสียหายจากการกระท�ำของชุมชน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจเป็นผู้กระท�ำการ
ละเมิดกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน เช่น
		ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนหมู่บ้านกระดานถีบ ต�ำบลบางขุนไทร ต�ำบลหนึ่งในอ�ำเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้ “กระดานถีบ” เครือ่ งมือหากินของชาวบ้าน ทีส่ ะท้อนถึงความเคารพ
และเป็นมิตรกับธรรมชาติ เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยสองมือสองเท้าอย่างพอเพียง และรบกวนธรรมชาติ
ให้น้อยที่สุด เป็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแบบชาวบ้าน ต่อมาได้มีเรือคราดหอยของ
บุคคลภายนอก รุกล�้ำ เข้ามาจับหอยแครง ปริมาณ 30 กิโลกรัม/30 นาที ชาวบ้านในชุมชน จึงออกกฎ
ชุมชน ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการเก็บหอยแครง โดยจะต้องเก็บด้วยมือเปล่าเหมือนที่ปู่ย่าตายายเคย
ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเท่านัน้ ป้องกันการสูญพันธุ์ มีขอ้ ตกลงร่วมกันว่า พืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลระยะทางจากชายฝัง่
3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร ให้ถือเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายประมง
		 ตัวอย่างที่ 2 ชุมชนหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์
หรือโพล่ว ตั้งอยู่ในเขตติดต่อทุ่งใหญ่นเรศวร เขตต�ำบลนาสวน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ และต�ำบลชะแล
อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รบั ความเสียหายจากการรัว่ ไหลของหางแร่จากบ่อกักเก็บตะกอน
กากแร่ของโรงแต่งแร่คลิตี้ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่รับแร่ดิบมาจากเหมือง
หาบบริเวณแหล่งแร่บ่องาม ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง คนในชุมชนได้ฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมและศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดี
สิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขแดงที่ 3426/2550
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

		 ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ หากคนในชุมชนต้องการใช้สิทธิรวมกลุ่ม (Collective
Rights) ผู้ใดบ้างมีสิทธิฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีกับบุคคลภายนอก หากบุคคลภายนอกต้องการเข้ามาใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ต้องด�ำเนินการอย่างไร เพราะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นของรัฐ ที่ถือไว้แทน
ประชาชนทั้งประเทศ หากบุคคลภายนอกไม่เคารพกฎเกณฑ์ของชุมชน จะด�ำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้
จึงเป็นปัญหาที่ต้องการความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้สังคมมีปัญหาในการแย่งชิงการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
1.5 ปัญหาการรับรองกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชนของหน่วยงานรัฐ
ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ข้อบังคับ กฎของชุมชน ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
การรับรู้กฎเกณฑ์ ในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถท�ำได้ง่าย โดยหลักการแล้วข้อตกลงร่วมกันของชุมชน
ข้อบังคับ กฎของชุมชน ที่ออกมาใช้บังคับภายในชุมชนนั้นๆ ไม่สามารถน�ำออกไปบังคับแก่ชุมชนอื่นให้
ปฏิบัติตามได้ อีกทั้ง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้บังคับกับคนทั่วไป ท�ำให้
หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก อาจไม่ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน
จะท�ำให้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อาจถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
หน่วยงานของรัฐ เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนต�ำแหน่งไปจากชุมชน เช่น
ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนบ้านห้วยปูเลย หมู่ 10 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่
ชุมชนบ้านย่าหมี อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ออกข้อบังคับชุมชนในการมีสิทธิตัดไม้ในป่า ไปใช้
ประโยชน์เพือ่ การใช้สอยได้ มีเงือ่ นไขในการเข้าถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ทตี่ า่ งกัน กรณีนี้ หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐและหน่วยงานของรัฐไม่ยนิ ยอมให้ตดั ไม้ ชุมชนจะด�ำเนินการอย่างใด เพือ่ ให้สทิ ธิในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรับรองคุ้มครอง จะน�ำหลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐให้เกิดข้อยุติลง
ตัวอย่างที่ 2 บุคคลภายนอกชุมชน อ้างสิทธิความเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ของชุมชน กรณีเช่นนี้ ชุมชนมีสทิ ธิบงั คับ
บุคคลภายนอก ให้เคารพต่อกฎเกณฑ์ของชุมชน ได้หรือไม่ อย่างใด เนื่องจาก ปัญหาด้านกฎเกณฑ์ หรือ
ข้อตกลงของชุมชน ไม่ใช่กฎหมาย ที่สามารถใช้บังคับได้ทั่วไป และกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชนมี
ความแตกต่างกันไป ในแต่ละพืน้ ทีข่ องชุมชนจะมีมาตรการอย่างใดให้หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และ
บุคคลภายนอก ยอมรับเคารพกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืนต่อไป
1.6 ปัญหาการก�ำหนดนโยบายและระงับข้อพิพาท ในจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
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การไม่มีกฎหมายตราขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อก�ำหนดรายละเอียดรองรับการใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ท�ำให้ไม่มีหน่วยงาน
ของรัฐ เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการก�ำหนดนโยบาย หรือแผนงานชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทีม่ ผี ลกระทบต่อชุมชน ท�ำให้แต่ละชุมชนอ้างสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องตน โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ พื้ น ที่ ข องชุ ม ชนอื่ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างชุมชน ท�ำให้เกิดการเดินขบวนประท้วงหน่วยงานภาครัฐ ให้ยอมรับ
สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนมากยิ่งขึ้น เช่น
ตัวอย่างที่ 1 ปัญหาระหว่างชุมชน ในการจัดการทรัพยากรน�้ำ ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย
ครั้งยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 ที่มีปัญหาความขัดแย้งในหลายชุมชน การป้องกันน�้ำท่วม ให้แก่ชุมชน
กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้น�้ำผ่านกรุงเทพมหานคร โดยการกั้น Big Bag ก่อให้เกิดผลกระทบ
น�้ำท่วมสูงในพื้นที่ดอนเมือง รังสิต ปทุมธานี ชุมชนบริเวณคลองรังสิตขอให้เปิดประตูน�้ำมากขึ้นเพื่อให้
น�้ำระบายออกไป จนในที่สุดมีหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านออกมารื้อ Big Bag ออกไป เช่น ชุมชนล�ำลูกกา16
ชุมชนดอนเมือง17 เป็นต้น ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชน ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ในหลายชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดนน�้ำท่วมเป็นเวลานาน จนได้รับ
ความเสียหายอย่างหนัก แต่ได้รับค่าเสียหายเยียวยาเท่ากับชุมชนที่ท่วมเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึง
การจัดการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ชุมชน
ที่โดนน�้ำท่วมในพื้นที่ห่างไกลและยากแก่การเข้าถึง
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการรวมตัวกันเป็น
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ไม่มกี ฎหมายก�ำหนดรายละเอียดไว้ ท�ำให้ประชาชนพยายาม เข้าถึงสิทธิดงั กล่าว
โดยใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีสภาประชาชน 4 ภาค เครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.)
น�ำชาวบ้านบุกรุกทีด่ นิ ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หรือ บสท. ในพืน้ ทีบ่ า้ นแม่นนท์ ต.โนนสูง อ.เมือง
จ.อุดรธานี จ� ำนวน 200 ไร่ บ้านหนองใหญ่ เขตเทศบาลนคร จังหวัดอุดรธานี จ� ำนวน 52 ไร่
บ้านค�ำกลิ้ง ต.บ้านจั่น จ�ำนวน 80 ไร่ และบ้านนาทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จ�ำนวน 64 ไร่
รวม 218 ไร่18 บริเวณบ้านโคกจักจั่น-ดงสีโท ต.บุ่ง อ.เมืองอ�ำนาจเจริญ จ�ำนวน 129 ไร่ โดยจัดสรรที่ดิน
16
17
18

68

Online Available : 9 April 2012, http://news.sanook.com/ 1074252/ชาวล�ำลูกการื้อบิ๊กแบ็กแยกคปอ.10-เมตร
แล้ว1/
Online Available : 9 April 2012, Online Available : 10 July 2013, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000144867
เคลีย์ สอส.รุกที่ดิน บสท.อุดรฯไม่คืบ: Online Available : 7 July 2013, http://76.nationchannel.com/playvideo.
php?id=108921)
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ให้อยู่อาศัยและท�ำกินคนละ 100 ตารางวา19 การบุกรุกที่ดินของเอกชน ที่มีเอกสารสิทธิในจังหวัดล�ำพูน
และที่ดินน�ำมาค�้ำประกันหนี้เสีย โดยคนในชุมชนเข้าไปจัดที่ดินท�ำกิน ในที่สุด ถูกศาลพิพากษาจ�ำคุก
ข้อหาบุกรุก20 การบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนได้ขยายตัวไปในหลายจังหวัด เช่น กรณีบุกรุก
สวนปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี21 จังหวัดกระบี่22 เป็นต้น ท�ำให้ในแต่ละพื้นที่ ต้องเผชิญกับปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน นับวันจะมีจ�ำนวนมากขึ้นเป็นล�ำดับ
จากสถานการณ์ปัญหาความไม่ชัดเจน ถึงกระบวนการและเงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิในการ
มีส่วนร่วมของบุคคลและสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ลักษณะแห่งสิทธิ การใช้
สิทธิ การแก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิ ท�ำให้ประชาชนพยายามเข้าสู่สิทธิดังกล่าวโดยใช้กระบวนการ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้มีการอ้างสิทธิ
หรือใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน
ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลที่เข้ามารวมตัวเป็นชุมชน ที่ไม่เข้าใจในกฎหมาย มีการเลือก
การต่อสู้เรียกร้อง เพื่อให้เข้าสู่สิทธิในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมดุลและยั่งยืน โดยวิธีประท้วง กดดันรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ มากกว่าจะใช้กระบวนการทางการ
ยุติธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคม ต่อไป

2. แนวทางและมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษาวิจยั ในปัญหาและอุปสรรค การรับรองสิทธิชมุ ชนและสิทธิของบุคคลในการมีสว่ นร่วม
ในการอนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในหลายปัญหา
การศึกษาวิจัยนี้ จึงได้เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
2.1 มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้และตีความกฎหมาย
การใช้และตีความกฎหมาย ต้องอาศัยหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 บัญญัติว่า การจ�ำกัดสิทธิ
19
20
21
22

จนท.บุกจับ 16 แกนน�ำบุกรุกที่ บสท. : Online Available : 7 July 2013, http://www.esanclick.com/newses.
php?No=22057)
Online Available : 11 June 2013, http://prachatai.com/journal/2012/05/40774
ปมสวนปาล์มสุราษฎร์ฯ 1,486 ไร่ นายทุน-ชาวบ้าน ใครบุกรุกใคร?. Online Available : 7 July 2013, http://prachatai.
com/journal/2013/07/47463
จนท.ป่าไม้ควบคุมสวนปาล์มกระบี่รื้อบ้านพัก ป้องกันบุกรุกซ�้ำ. Online Available : 7 July 2013, http://www.thairath.
co.th/content/region/314172
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และเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได้
ดั ง นั้ น การใช้ แ ละการตี ค วามที่ ไ ม่ ถู ก รั บ รองสิ ท ธิ ไว้ ต ามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ย่อมก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องต่อ
ศาล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 วรรคสาม และมาตรา 67 วรรคท้าย เพื่อให้สิทธิชุมชนและสิทธิของ
บุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
รับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หากบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 บทบัญญัติ
นั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ และกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำ ไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์
สูงกว่าได้
นิ ติ วิ ธีในการใช้และตีความกฎหมาย จึ ง เป็ นสิ่ ง ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ นที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
หน่วยงานทางปกครอง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องใช้ให้ถูกต้องตาม
หลักนิติธรรม ราษฎรในชุมชน ควรที่จะได้ทราบถึงสิทธิดังกล่าว และกลไกของกฎหมายในการใช้และ
ตีความกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้โดยง่ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
และชอบธรรม หากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้การรับรองสิทธิตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 อาจก่อให้เกิด
ความรับผิดในทางละเมิดทางปกครองต่อไป ดังนั้น นิติวิธี ในการใช้และตีความกฎหมายจึงมีความส�ำคัญ
เป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในสังคม ต้องท�ำความเข้าใจให้เกิดความกระจ่าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม การใช้และการตีความอันจะส่งผลให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 ย่อมไม่สามารถท�ำได้
2.2 มาตรการในการสร้างความชัดเจนของการผู้ทรงสิทธิชุมชน
การเป็นผูท้ รงสิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิน่ และชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ทีไ่ ด้รบั การรับรองให้
เป็นผู้ทรงสิทธิทางกฎหมาย เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ขยายการรับรองไปยังชุมชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถ
เข้าถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จ�ำเป็นต้องจ�ำกัดนิยามความหมายของ
ค�ำว่า ชุมชน ชุมชนท้องถิน่ และชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ คือ
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

“ชุมชน” หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันของบุคคลเป็นหมู่คณะ หรือคณะบุคคล ซึ่งด�ำเนิน
วิถชี วี ติ อยูร่ ว่ มกันในท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่ หรือมีความผูกพันทางสังคมระหว่างกัน ไม่วา่ จะเป็นการมีวถิ ชี วี ติ
จารีตประเพณี หรือแบบแผนในการอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติ และมีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ที่เป็น
กิจจะลักษณะและชัดเจนถึงขนาดเป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนได้
“ชุมชนท้องถิ่น” หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันของบุคคลเป็นหมู่คณะ หรือคณะบุคคล
ซึ่งด�ำเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง มีความผูกพันกันในทางพื้นที่ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
ในการด�ำรงชีวิต
“ชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม” หมายถึง กลุม่ ชนทีอ่ ยูร่ วมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิน่ เพือ่ เป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการด�ำรงชีพโดยมีวธิ กี ารจัดการและบ�ำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืนตัง้ แต่
อดีต และปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต จารีตประเพณี และความเป็น
อยู่แบบดั้งเดิมไว้ จึงมีสิทธิจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ในการด�ำรงชีพ
ของตน ตลอดจนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ประชาชน23
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ควรให้นิยามความหมายของ “ราษฎรไทย หมายถึง ประชาชนชาวไทยที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนราษฎรไทย (ทร.14) ได้แก่ คนสัญชาติไทย และบุคคลต่างด้าวที่มีใบส�ำคัญประจ�ำตัว
คนต่างด้าวซึ่งถือว่ามีถิ่นถาวรในประเทศไทย” ดังนั้น บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่เข้ามารวมตัวเป็นชุมชน
ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการอนุรักษ์
บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน บุคคลที่สามารถกล่าวอ้าง
สิทธิดงั กล่าวได้ตอ้ งเป็นราษฎรไทย หรือชุมชน ชุมชนท้องถิน่ และชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิม ทีม่ คี วามกลมกลืน
กับสังคมไทยแล้ว
(1) เงื่อนไขในการเข้าเป็นผู้ทรงสิทธิ
		 การศึกษาวิจัย ถึงการเป็นผู้ทรงสิทธิ ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ
มาตรา 67 มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		 ประการที่ 1 บุคคลที่เข้ามีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน เป็นการใช้สิทธิอย่างปัจเจกใน
การใช้ สิ ท ธิ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชน ในการอนุ รั ก ษ์ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
23

ส�ำนักงานเลขาสภาผูแ้ ทนราษฎร.(2555). สิทธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญ. กลุม่ ผลิตเอกสาร ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงาน
เลขาสภาผู้แทนราษฎร. น.59.
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		 ประการที่ 2 บุคคลเข้ารวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
เป็นการใช้สิทธิแบบรวมกลุ่ม (Collective Rights) ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
		 การใช้สิทธิอย่างปัจเจกชน ไม่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ให้การรับรองสภาพบุคคล สามารถเข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิได้
แต่การเป็นผู้ทรงสิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย เท่านั้น
		 ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มี
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ คือ
		 (1) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ต้องด�ำเนินการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา
และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีข้อตกลง
หรื อ กฎเกณฑ์ ร ่ ว มกั น ของบุ ค คลในชุ ม ชนที่ ชั ด เจน ให้ เ ห็ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์
บ� ำ รุ ง รั ก ษาให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ ต ่ อ ไป ไม่ ใช่ เ ป็ น การท� ำ ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
		 (2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค�ำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาตินั้น โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ เช่น ความสมดุลในเขต
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ที่ ต กอยู ่ ภ ายใต้ พ.ร.บ.อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต้ อ งมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ส มดุ ล และยั่ ง ยื น
ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จะมากกว่าการอนุรักษ์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
หากกฎหมายมีข้อจ�ำกัด ไม่ให้ด�ำเนินการใช้ประโยชน์ เช่น พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ห้ามตัดไม้
ในป่า หากชุมชนต้องการใช้ประโยชน์โดยกฎเกณฑ์ชุมชน หรือข้อตกลงร่วมกันให้ตัดไม้ได้ ปีละ 2 ต้น
ต้องเจรจากับหน่วยงานรัฐ หรือใช้กลไกการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐขอด�ำเนินการ
ดังกล่าว หากคณะกรรมการพิจารณาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรือ่ งนีไ้ ด้ เพราะ พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมาย ที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่ารัฐธรรมนูญ การบังคับใช้กฎหมาย ต้องเคารพ
สิทธิทใี่ ห้รบั รองตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามหลักนิตวิ ธิ ใี นการใช้และตีความ
กฎหมาย ที่กล่าวมาข้างต้น
		 (3) ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ที่หลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์
การฟื้นฟู การพัฒนาการควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในหลายจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมผูกพันอยู่กับการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เช่นมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 เรือ่ ง แนวนโยบายในการฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ ชาวกะเหรีย่ ง
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให้ส่งเสริมและ
ยอมรับระบบไร่หมุนเวียนเป็นวิถีวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง ที่เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ
วิถีชีวิตพอเพียง
		 (4) การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ ชุ ม ชน และบุ ค คล ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน
สิทธิในทรัพยากรรัฐเป็นผู้ดูแลแทนประชาชน ไม่ใช่เรื่องของกรรมสิทธิ์เด็ดขาด โดยชุมชนจะมีสิทธิใน
การจัดการ ดูแล รักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน และบุคคลในชุมชน เป็นผู้ได้
ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลัง สามารถด�ำรงชีวิตและใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่นกัน
(2) การด�ำเนินการของผู้แทนชุมชน
		 ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เกิดขึ้นโดยสภาพตามธรรมชาติ ไม่ได้
รับการรับรองว่า มีตัวตนเฉกเช่นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนแต่อย่างใด แต่ได้รับ
การรับรองการเป็นผูท้ รงสิทธิ หรือประธานแห่งสิทธิ ตามบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ดังนั้น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จึงไม่สามารถด�ำเนินการ หรือกระท�ำนิติสัมพันธ์
ได้ด้วยตัวเอง
		 ดังนั้น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม สามารถด�ำเนินการ หรือท�ำ
นิตสิ มั พันธ์ ผ่านผูแ้ ทนชุมชนทีเ่ ป็นบุคคล หรือกลุม่ บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนของชุมชน เพือ่ ด�ำเนินกิจการตาม
ที่ได้รับมอบหมาย หรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่กฎหมายและจารีตประเพณีให้การรับรองไว้ แต่ต้อง
อาศัยฐานแห่งสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย จารีตประเพณี กฎเกณฑ์ของชุมชน หรือข้อเท็จจริงว่าตัวแทน
ของชุมชน มีความผูกพันเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมหรือ
มีส่วนได้เสียเป็นการเฉพาะ ตัวแทนของชุมชน ต้องด�ำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ให้การรับรองไว้เท่านั้น แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และ
ฟืน้ ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มคี วามสมดุลและยัง่ ยืน หรือส่งเสริมจารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม ความหลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุม
ดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ชุมชน และบุคคล
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน ถ้าตัวแทนของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ท� ำ การนอกวั ต ถุ ป ระสงค์ หรื อ เจตนารมณ์ ข องบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
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ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

		 การด�ำเนินกิจการ หรือการท�ำนิติสัมพันธ์ของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากของชุมชน เว้นแต่ จะมีข้อตกลงหรือจารีตประเพณีภายในชุมชน
เป็ น อย่ า งอื่ น ถ้ า การกระท� ำ ตามหน้ า ที่ ข องตั ว แทนของชุ ม ชน หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจท� ำ การแทนชุ ม ชน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ชุมชนนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย ถ้าความเสียหายเกิดจากการกระท�ำที่
ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองไว้ ถือว่า
ไม่ใช่การกระท�ำของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
2.3 มาตรการในการสร้างความชัดเจนแห่งสิทธิในการอนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 66 และมาตรา 67
สิทธิของบุคคล ในการมีสว่ นร่วมและสิทธิชมุ ชนในการอนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิทธิเชิงซ้อนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
รัฐ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิเข้า
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน ต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ร่วมกัน
มาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนที่ชัดเจน บุคคลที่เป็นสมาชิกในชุมชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษาให้สมดุลและยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ จนกลายเป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่ต้องเป็นการใช้เพื่อการด�ำรงชีพ รักษาความ
สมดุลและยั่งยืน
เงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน มีดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
(2) บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ
(3) ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจน
กฎเกณฑ์ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของชุ ม ชน ในการร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ
(4) การอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่นั้นๆ
74

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิทธิ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 66 และ
มาตรา 67 เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายมหาชน หากวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ไม่มีความ
ผูกพัน หรือเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป
บุคคลที่เข้ารวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ได้รับสิทธิในการ
อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อาจสิ้นไปซึ่งสิทธิ ในการได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีดังนี้
(1) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อพยพโยกย้าย ออกนอกพื้นที่ ไม่ได้
มีการจัดการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป
(2) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การด�ำรงอยู่
แบบคนเมือง ไม่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไป หรือมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ผูกพันหรือเชื่อมโยง
กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นอีกต่อไป
(3) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จัดการทรัพยากรธรรมชาติไปในทาง
ที่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
อีกต่อไป ท�ำให้หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถปฏิเสธสิทธิ ในการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้
เพื่ อ คุ ้ ม ครอง อนุ รั ก ษ์ บ� ำ รุ ง รั ก ษา และฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ให้ มี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น
เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน และคนรุ่นหลังให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2.4 หลักเกณฑ์ทใี่ ช้ในการแก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง รัฐ เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิใ์ นทรัพยากรธรรมชาติแทนบุคคลทัง้ ประเทศ
โดยชุมชน เป็นผู้มีอ�ำนาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ร่วมกับรัฐ ความเป็นรัฐและชุมชน ต้องมีองค์ประกอบ คือ ตัวบุคคลที่เข้ามารวมตัวกันเป็นชุมชน
หรือประชาชน ที่อยู่ในดินแดนของรัฐเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ เห็นได้ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ ชุมชน และบุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน
(1) แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิระหว่างรัฐกับชุมชน
		 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ มาตรา 67
รั ฐ ต้ อ งให้ ก ารรั บ รอง คุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ เข้ า รวมตั ว กั น เป็ น ชุ ม ชน
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือสิทธิการรวมกลุ่ม ในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถ้ารัฐ มีเหตุจ�ำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ไม่สามารถใช้
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วิธกี ารอืน่ ใดได้ เพือ่ รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน หรือความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัย
ของคนในชุมชน หรือประโยชน์ของสาธารณะของคนส่วนใหญ่ รัฐจะปฏิเสธสิทธิในการอนุรักษ์ บ�ำรุง
รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมสามารถท�ำได้
(2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชน
		 จารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิทธิการรวมกลุ่มที่ถือปฏิบัติมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
จึงท�ำให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ทรงสิทธิ และหากยังคงถือปฏิบัติติดต่อกันมา
สิทธิตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ย่อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติ เท่าที่ไม่ขัดกันต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หากจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมขัดและแย้งกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกมาบังคับใช้
ในภายหลัง ถ้าบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่มีบทบัญญัติยกเลิกสิทธิตามจารีตประเพณี สิทธิดังกล่าว
ยังคงมีอยู่ ถ้ามีความขัดแย้งกันระหว่างชุมชน ตั้งแต่ 2 ชุมชน ให้คุ้มครองชุมชน ที่อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทสี่ มดุลและยัง่ ยืนทีด่ กี ว่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย โดยเคร่งครัด
(3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในชุมชน
		 ถ้าไม่ได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สินของชุมชน
ร่วมกันในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน การจัดการทรัพย์สินของชุมชน ให้ถือเสียงข้างมากของบุคคลในชุมชน
เป็นส�ำคัญ เว้นแต่ จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากการจัดการทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
ชุมชนต้องให้สมาชิกของชุมชนให้ความเห็นชอบร่วมกันทุกคน จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น บุคคลใน
ชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพย์สินของชุมชนร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ประการ คือ
		ประการทีห่ นึง่ การจัดการทรัพย์สนิ ของชุมชนตามธรรมดา เจ้าของรวมสามารถตกลง
กันโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของรวมทั้งหมด ถ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นจากคนในชุมชนที่
เป็นเสียงข้างมาก เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ สามารถจัดการทรัพย์สินของชุมชนตามธรรมดาได้
		ประการที่สอง การจัดการทรัพย์สินของชุมชนอันเป็นสาระส�ำคัญ ต้องตกลงกันโดย
คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของรวม และคะแนนเสียงข้างมากต้องมีสดั ส่วนไม่ตำ�่ กว่าครึง่ หนึง่ แห่งมูลค่า
ทรัพย์สินของชุมชน
		ประการทีส่ าม การจัดการทรัพย์สนิ ของชุมชน ทีเ่ ปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของชุมชน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชนทุกคน

76

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ำรุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

2.5 มาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบุคคลภายนอก
การจัดการทรัพย์สินของชุมชน เพื่อต่อสู้กับบุคคลภายนอก หากบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
ชุมชนคนหนึ่งคนใด อาจใช้สิทธิที่มีอยู่ในทรัพย์สินของชุมชนต่อสู้กับบุคคลภายนอก ถือเป็นการใช้สิทธิ
ชุมชน หรือใช้สิทธิแทนบุคคลอื่นที่เข้ามารวมตัวกันเป็นชุมชนด้วย หากมีการเรียกร้องเอาทรัพย์สิน
ของชุมชนคืน ให้ใช้หลักกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับ ลูกหนี้เจ้าหนี้มาบังคับใช้ โดยบุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน
เป็นชุมชนในแต่ละคนมีสิทธิใช้สอยและจ�ำหน่ายทรัพย์สินของตน และดอกผลแห่งทรัพย์สิน โดยมีสิทธิ
ในการติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้า
เกีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าบุคคลภายนอกรบกวนการครอบครองทรัพย์สนิ
ของชุมชน มีผสู้ อดเข้าเกีย่ วข้องในทรัพย์สนิ ของชุมชน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชุมชน ย่อมสิทธิฟอ้ งศาล
ขอให้ปลดเปลื้องการรบกวนทรัพย์สินของชุมชนได้ 	
ถ้าชุมชน เกิดการวิตกกังวลว่า น่าจะมีการรบกวนทรัพย์สินของชุมชนอีก ชุมชน สามารถ
ที่จะใช้สิทธิของตน ยื่นค�ำร้องต่อศาลขอปลดเปลื้องการรบกวน เพื่อให้ศาลมีค�ำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
มีค�ำสั่ง ห้ามมิให้บุคคลภายนอกผู้รบกวนทรัพย์สินของชุมชน กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างได้ โดยต้องด�ำเนินการยื่นค�ำฟ้อง ขอให้ปลดเปลื้องการรบกวน ภายในปีหนึ่ง นับแต่วันที่
ที่ถูกรบกวน เป็นไปตาม บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337
ส�ำหรับ สิทธิเรียกร้องของชุมชน ที่ได้รับความเสียหายย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลในนาม
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ ในนามของชุมชน ซึ่งเป็น
สิทธิการรวมหมู่ (Collective Rights) และใช้สิทธิอย่างปัจเจกชน ในการฟ้องคดี ร่วมกันเข้ามาแบบ
Class Action ก็ได้
2.6 มาตรการบังคับใช้กฎเกณฑ์ของชุมชน
มาตรการบังคับ เพือ่ ให้บคุ คลภายนอกรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงของชุมชน
ต้องติดตั้งป้ายกฎของชุมชนไว้ในสถานที่ส�ำคัญที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในบริเวณหมู่บ้าน
เพื่อให้บุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาในชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎของชุมชน อันเป็นหลักฐาน
ส�ำคัญที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
รับรู้ในการบังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน
นอกจากนี้ ต้องสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือหนังสือราชการ แสดงให้เห็นถึง
การรับรู้ในกฎเกณฑ์และข้อตกลงของชุมชน เช่น การน�ำข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน บรรจุ เข้าสู่
วาระการประชุ ม ในระดั บ หมู ่ บ ้ า น ต� ำ บล หรื อ อ� ำ เภอ ที่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย หรือน�ำข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน ออกเป็นข้อบัญญัติขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ปรากฏใน
ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ให้ยอมรับและบังคับใช้
ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน และอาจใช้วิธีการ ในการท�ำสัญญาทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หน่วยงานของรัฐ ในการมีสว่ นร่วมกับรัฐ เพือ่ อนุรกั ษ์ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมดุลและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน ได้รับการยอมรับในสังคม และ
มีผลบังคับใช้ต่อไป

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67
จะประสบผลส�ำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ได้รับ
การยอมรับและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งตรากฎหมาย
ที่มีสภาพบังคับเป็นการเฉพาะขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความกฎหมายให้เกิดผล
ในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้มีสภาพบังคับ เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชน สิทธิ
ของบุคคล ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และ ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้วิจัย ขอเสนอแนะให้มีการตรากฎหมายขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมี
ส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน พุทธศักราช....”
ใช้บังคับเพื่อก�ำหนดรายละเอียดในลักษณะของผู้ทรงสิทธิ ลักษณะแห่งสิทธิ การใช้สิทธิ การก�ำหนด
วิธีการชั่วคราว การให้อ�ำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ การรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน�้ำหนัก
พยานและหลักฐานแห่งข้อพิพาท วิธีการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ การท�ำ
ค�ำวินิจฉัยชี้ขาด การท�ำค�ำสั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาท หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา การขัดกัน
แห่งสิทธิของรัฐ ชุมชน และบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ผู้วิจัย เสนอให้มี
คณะกรรมการ ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการ และระงับข้อพิพาท จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใช้ชอื่ ว่า “คณะกรรมการบริหารและระงับข้อพิพาทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชาติ และระดับจังหวัด” เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความชัดเจน อันเป็นกลไกที่ส�ำคัญ ที่จะท�ำให้กระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาระงับข้อพิพาท เกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่บัญญัติรับรองไว้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ มาตรา 67 ให้หมดสิ้นไป.
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)
อดิเทพ อุยยะพัฒน์*
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ โดยเกิดขึน้ จากแรงผลักดันและการเรียกร้องทีม่ งุ่ หวังให้มอี งค์กรอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีส่ ง่ เสริม คุม้ ครอง
และพิทกั ษ์สทิ ธิเสรีภาพของประชาชนให้มผี ลปรากฏเป็นจริง ตามทีม่ กี ารบัญญัตริ บั รองสิทธิเสรีภาพอย่าง
กว้างขวาง ซึง่ ต่อมาก็ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น โดยกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ กระบวนการ
สรรหาและแต่งตั้ง ซึ่งอาจถือได้ว่าองค์กรดังกล่าว เป็น “ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน”
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงให้มีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ แต่ได้ยา้ ยไปอยูใ่ นหมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 องค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ
โดยกำ�หนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำ�นาจหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการตรวจสอบความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2 กรณี1 ดังนี้
1) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน
ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))
* ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว), นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขามหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิต ส�ำนักฝึกอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย
1
สามารถดูตารางเปรียบเทียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท้ายบทความนี้
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2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ
คำ�สั่ง หรือการกระทำ�อื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3))
การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) เป็นวัตถุแห่งการศึกษาในบทความนี้ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ผู้ร้องเรียน” 2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุซึ่งถูก
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 3. ข้อพิจารณาเกีย่ วกับการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 4. ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาในการเสนอปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 6. ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ผู้ร้องเรียน”
ผู้ เขี ย นขอนำ � เสนอเนื้ อ หาสาระแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 1.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ 1.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2)2
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญยังมิได้มกี ารตราขึน้ เป็นกฎหมาย3 แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 300 วรรคห้า ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด
2

3

80

มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบรรจุเพื่อพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 1
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

เกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้...” ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกข้อก�ำหนดว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวในข้อ 17 (19)4
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และข้อก�ำหนดว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้างต้น ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่า “ผู้ร้องเรียน” คือใคร ดังนั้น ผู้เขียน
จึงมีความเห็นว่า ควรให้ความหมายเพื่อให้ครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ตราขึ้น
ซึ่งต้องการให้มีการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจากนั้น ก็ต้องมีขอบเขตที่จ �ำกัด
เฉพาะแต่ผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ ด้วย
ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า “ผู้ร้องเรียน” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับของบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย อันส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
1.2 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3)5
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542 ยังไม่มบี ทบัญญัตทิ ใี่ ห้อ�ำนาจแก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะเหมือน
กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา6 ซึ่งมีการบัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 1987
4

5

6

7

ข้อ 17 ศาลมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้ …
ฯลฯ
ฯลฯ
(19) คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ตามค�ำร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด
ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา 43 ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท�ำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42
มาตรา 198 ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระท�ำใดของ
บุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อม
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จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3)
ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่า “ผู้ร้องเรียน” คือใคร เช่นเดียวกับกรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรให้ความหมายเพื่อให้
ครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ตราขึ้นซึ่งต้องการให้มีการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย นอกจากนั้น ก็มีขอบเขตที่จ�ำกัดเฉพาะแต่ผู้ร้องเรียนซึ่งต้องได้รับผลกระทบจากกฎ
ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองนั้น ๆ ด้วย
ผู ้ เขี ย นจึ ง เห็ น ว่ า “ผู ้ ร ้ อ งเรี ย น” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ ง (3) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎ ค�ำสั่ง หรือ
การกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครอง อันส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
อนึ่ง ผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) และกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3) อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ก็ได้ และมีความหมายถึงทั้งผู้ร้องเรียน
ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ร้องเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
คงจะมีสทิ ธิรอ้ งเรียนก็เพียงแต่สทิ ธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญาทีป่ ระเทศไทยมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
เท่านั้น อันเป็นกรณีที่จะคุ้มครองบุคคลทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด
ในหัวข้อ 3. ต่อไป

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุซึ่งถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผู ้ เขี ย นขอน�ำเสนอเนื้ อ หาสาระแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 2.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งใช้ค�ำว่า “บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย” และ 2.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งใช้ค�ำว่า “กฎ” “ค�ำสั่ง” หรือ “การกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง” ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์วา่ ด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี
ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่ชักช้า
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

2.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งใช้ค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”8
นอกเหนื อ จากการบั ญ ญั ติ ค วามหมายของค�ำว่ า “บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย” ไว้ ใ น
มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว ยังพบว่า
ยังมีบัญญัติอยู่ในมาตรา 2119 มาตรา 21210 และมาตรา 24511 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 นี้ด้วย กล่าวคือ
เมื่อพิจารณาค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว ทั้ง
4 มาตรา แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามีการใช้ถ้อยค�ำที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ย่อมจะมีความหมาย
ที่เหมือนกันด้วย อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญเคยได้มีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ให้ความหมาย
ของค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ดังนี้
ความหมายของ “กฎหมาย” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่หนึ่ง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่ฝ่ายบริหารตราขึ้นตาม
กระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายนั้นมีศักดิ์และฐานะเทียบเท่า
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชก�ำหนด ตามมาตรา 218 และ
มาตรา 220 และพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 วรรคห้า โดยที่กฎหมาย
เหล่านั้นตราขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกฎหมายล�ำดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ
แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
8

สุพจน์ เวชมุข. (2552). “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 75-78.
9
มาตรา 211 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความ
โต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายนัน้ ต้องด้วยบทบัญญัตมิ าตรา 6 และยังไม่มคี �ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้น ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย
ในระหว่างนั้นให้ศาลด�ำเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีค�ำวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ”
10
มาตรา 212 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้”
11
มาตรา 245 บัญญัติว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
(1) บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
			
ฯลฯ
ฯลฯ”
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ประเภทที่สอง กฎ ข้อบังคับและพระราชกฤษฎีกานอกจากที่จัดอยู่ในประเภทที่หนึ่ง
ที่ฝ่ายบริหารหรือองค์กรของรัฐออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป เป็นต้น
และเนื่อ งจาก กฎ ข้ อบั งคั บและพระราชกฤษฎีก าดังกล่า วออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญ ญั ติ
แห่งกฎหมายจึงต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายแม่บท กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎ ข้อบังคับ
และพระราชกฤษฎีกานั้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บทและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญด้วย
รัฐธรรมนูญ มาตรา 6 มาตรา 29 วรรคสาม มาตรา 57 มาตรา 64 มาตรา 198 วรรคหนึ่ง
และมาตรา 200 (2) บัญญัติถึง “กฎหมาย” “กฎ” และ “ข้อบังคับ” คือ กฎหมายทั้งสองประเภทตาม
ที่กล่าวข้างต้น ในขณะที่มาตรา 264 ได้เฉพาะกรณีที่ “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เพียงอย่างเดียว
จึงอนุมานได้ว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์จ�ำกัดขอบเขตของมาตรา 264 ไว้เฉพาะกรณีที่ “บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย” มีปญ
ั หาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านัน้ ฉะนัน้ สิง่ ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจวินจิ ฉัยได้
ตามมาตรา 264 จะต้องเป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เป็นกฎหมายประเภท
ที่หนึ่งตามที่กล่าวข้างต้น
หากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
มาตรา 264 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามาตรา 211 ต่างก็ใช้ค �ำว่า
“บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เหมือนกัน ดังนั้น จึงน่าจะใช้แนวค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544
ต่อไปได้
นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 8
วรรคสอง ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชก�ำหนด หรื อ กฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ที ย บเท่ า
พระราชบัญญัติ
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ค�ำว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น จึงหมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งตรากฎหมายออกมาใช้บังคับแก่ประชาชน
โดยใช้อ�ำนาจอธิปไตยตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดและเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจโดยให้ รัฐสภา
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้เทียบเท่าพระราชบัญญัติ เช่น พระราชก�ำหนด และประกาศ
คณะปฏิวัติ เป็นต้น
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

2.2 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งใช้ค�ำว่า “กฎ” “ค�ำสั่ง” หรือ “การกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง”
การกระท�ำของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย
โดยอาจเป็นการกระท�ำที่มุ่งผลในทางกฎหมาย เช่น การออกกฎหรือค�ำสั่งทางปกครอง ซึ่งเรียกกันว่า
นิติกรรมทางปกครอง หรืออาจเป็นการกระท�ำที่มุ่งผลในทางข้อเท็จจริง อันเป็นการกระท�ำที่มิได้มุ่งผล
ให้มีการเคลื่อนไหวในนิติสัมพันธ์ แต่เป็นการกระท�ำเพื่อให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลได้ในทาง
ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “การกระท�ำอื่น” ของฝ่ายปกครอง12 ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
ของวัตถุทถี่ กู ตรวจสอบผูเ้ ขียนจึงขออธิบาย ค�ำว่า “กฎ” “ค�ำสัง่ ” หรือ “การกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครอง”
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(1) “กฎ” 13
		 “กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ข้อก�ำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมี
การปฏิบัติตาม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง14
		 แต่ถ้าหากพิจาณาความหมายตามกฎหมายปกครองมีการให้บทนิยาม ค�ำว่า “กฎ”
ในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 และ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้บทนิยามไว้ในท�ำนองเดียวกัน
ว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
		 นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
ข้อ 10 วรรคสอง ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่ไม่อาจเทียบเท่าพระราช
บัญญัติและมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
		 หากพิจารณาบทนิยามนี้โดยถี่ถ้วนแล้วจะพบว่าบทนิยามที่แท้จริงของ “กฎ” นั้น คือ
ถ้อยค�ำที่ว่า “บทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
12
13
14

ปารวี พิสิฐเสนากุล. การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำอื่น. Admincourt. 2011 (January 27) [Online]
URL : http://www.admincourt.go.th/00_web/09_academic/document/13012554.pdf. หน้า 1.
วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และ เจตน์ สถาวรศีลพร. (2551). ต�ำรากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครอง.
หน้า 185-187. และปารวี พิสิฐเสนากุล. เรื่องเดียวกัน. 1-3.
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556). หน้า 3.
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เป็นการเฉพาะ” ส่วนข้อความที่ว่า “...พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ...” นั้น เป็นเพียงตัวอย่างของ “กฎ” เท่านั้น
		 ลักษณะของ “กฎ” จากบทนิยามข้างต้น จะเห็นได้วา่ เป็นบทบัญญัตหิ รือข้อความเป็น
ข้อ ๆ ในเอกสารที่เรียกว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือในเอกสารที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
		 โดยข้อความที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด
เป็นการเฉพาะนั้น จะมีลักษณะเป็นข้อความที่ก�ำหนดบังคับให้บุคคลโดยทั่วไป ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นการเฉพาะ กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ห้ามมิให้กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ หรืออนุญาตให้กระท�ำ
การอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีทั่วไป ไม่ใช่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ
		 ดังนั้น จึงอาจจ�ำแนกลักษณะส�ำคัญของ “กฎ” ออกได้เป็น 2 ประการ ด้วยกัน15 คือ
		 ก. บุคคลที่อยู่ใต้บังคับให้กระท�ำการ ถูกห้ามมิให้กระท�ำการ หรือได้รับอนุญาตให้
กระท�ำการ ต้องเป็นบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภท ซึ่งอาจจะมีจ�ำนวนคนเป็นหมื่นคนเป็นพันคน หรือ
เป็นสิบคนก็ได้ เช่น ผู้เยาว์ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว ข้าราชการพลเรือน
ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ ฯลฯ ดังนั้น เราจึงไม่อาจทราบจ�ำนวนที่
แน่นอนของบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อความทีก่ �ำหนดให้กระท�ำการ ห้ามมิให้กระท�ำการ หรืออนุญาต
กระท�ำการได้เลย
		 ข. กรณีที่บุคคล ซึ่งถูกนิยามไว้เป็นประเภทอยู่ใต้บังคับให้กระท�ำการ ถูกห้ามมิให้
กระท�ำการ หรือได้รับอนุญาตให้กระท�ำการ ต้องเป็นกรณีที่ถูกก�ำหนดไว้อย่างเป็นนามธรรม เช่น
บังคับให้เขากระท�ำการ ห้ามมิให้เขากระท�ำการ หรืออนุญาตทุกวันที่ 1 ของเดือน ทุกวันจันทร์ ฯลฯ
ทุกครั้งที่มีกรณีตามที่ก�ำหนดไว้เกิดขึ้น บุคคลประเภทนี้มีหน้าที่ต้องกระท�ำการ งดเว้นกระท�ำการ หรือ
มีสิทธิกระท�ำการซ�้ำ ๆ ซาก ๆ
		 ตัวอย่างของ “กฎ” เช่น ห้ามมิให้ผใู้ ดสูบบุหรีบ่ นรถโดยสารประจ�ำทาง หรือข้าราชการ
ครูต้องแต่งเครื่องแบบมาท�ำงานทุกวันจันทร์ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
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Jean Rivero .Jean Waline. Droit administartif. 20 éd.. Paris. Dalloz. 2004. p.339. ; Michel D.
Stassinopoulos. Traité des actes administartifs. Athènes. I’Institut français d’ Athènes. 1954. p.65.
อ้างถึงใน วิษณุ วรัญญู ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร. เรื่องเดิม. หน้า 186-187.
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

(2) “ค�ำสั่ง”
		 “ค�ำสั่ง” ในที่นี้ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะหมายถึง “ค�ำสั่งทางปกครอง”16 ซึ่งในพระราช
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้บทนิยาม ค�ำว่า “ค�ำสั่งทางปกครอง”
หมายความว่า
		 1) การใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ มี่ ผี ลเป็นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ขนึ้ ระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่วา่ จะเป็นการถาวรหรือชัว่ คราว เช่น การสัง่ การ การอนุญาต การอนุมตั ิ การวินจิ ฉัยอุทธรณ์
การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ
		 2) การอื่นที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง17
		 ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ข้างต้น
ที่ว่า “การใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว... แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” คือ บทนิยามของ “ค�ำสั่งทาง
ปกครอง” ส�ำหรับข้อความที่ว่า “...เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การ
รับรอง และการรับจดทะเบียน…” นั้น เป็นแต่เพียงการให้ตัวอย่างของ “ค�ำสั่งทางปกครอง” ไว้เท่านั้น
		 อันที่จริงแล้ว ทั้ง “ค�ำสั่งทางปกครอง” และ “กฎ” ล้วนแต่เป็นการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลทั้งสิ้น เช่น การที่สภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
มีความว่า “ในการแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
16

วิษณุ วรัญญู, ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ และเจตน์ สถาวรศีลพร. เรื่องเดิม. หน้า 187-190.
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อาศัย
อ�ำนาจตามความใน (2) ของบทนิยาม “ค�ำสั่งทางปกครอง” ในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรี โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้การด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นค�ำสั่งทางปกครอง
1. การด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (1) การสั่งรับหรือไม่รับค�ำเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
		 (2) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
		 (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค�ำเสนอหรือการด�ำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
		 (4) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
2. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
17
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และไม่เกิน 22 หน่วยกิต” เป็นการใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของ
สภามหาวิทยาลัยที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ที่
มหาวิทยาลัยและนักศึกษามีต่อกันและกัน เหมือน ๆ กันกับการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วยวินยั นักศึกษา ออกตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกค�ำสั่งให้ถอนชื่อนักศึกษาที่กระท�ำทุจริตในการสอบไล่ออกจากทะเบียน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย18
		 เนือ่ งด้วยทัง้ กฎและค�ำสัง่ ทางปกครองต่างเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ
มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 จึงต้องบัญญัติข้อความว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ” เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างค�ำสั่งทางปกครองกับกฎไว้ในนิยามของค�ำสั่งทางปกครอง
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด
(3) “การกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง” 19
		 การกระท�ำของฝ่ายปกครองซึง่ เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายนัน้ หากเป็นการกระท�ำ
ที่มุ่งผลในทางข้อเท็จจริง อันเป็นการกระท�ำที่มิได้มุ่งผลให้มีการเคลื่อนไหวในนิติสัมพันธ์ แต่เป็นการ
กระท�ำเพื่อให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลได้ในทางข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “การกระท�ำอื่น”
ของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน จึงขอยกตัวอย่างในค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่
อ. 123/2543 ซึง่ ศาลปกครองได้แสดงให้เห็นว่าการจัดท�ำโครงการปลูกยางพาราในทีส่ าธารณประโยชน์
โดยท�ำการขุดดินเปิดป่าและไถหน้าดินเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว เป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย
ซึ่งมุ่งผลในทางข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะของ “การกระท�ำอื่น” ซึ่งเป็นการกระท�ำทางปกครองที่
นอกเหนือไปจากนิติกรรมทางปกครอง
		 นอกจากนั้นยังอธิบายให้ทราบว่า การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม
ทางปกครองมีความแตกต่างกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำอื่น กล่าวคือ
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิตกิ รรมทางปกครองจะกระท�ำได้โดยวิธกี ารยกเลิกหรือเพิกถอน
นิติกรรมนั้นเพื่อมิให้มีผลใช้บังคับอีกต่อไป เนื่องจากนิติกรรมทางปกครองเป็นการกระท�ำที่มุ่งผลในทาง
18
19
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วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. (2545). กระท�ำการทางปกครอง ในอาจริยบูชา รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

กฎหมาย แต่ส�ำหรับการกระท�ำอืน่ ซึง่ เป็นการกระท�ำทีม่ งุ่ ผลในทางข้อเท็จจริง การควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายไม่ได้มุ่งไปสู่การลบล้างการกระท�ำนั้นเป็นส�ำคัญเพราะการเยียวยาแก้ไขความเสียหายของ
การกระท�ำอื่นมีลักษณะที่ “เปิดกว้าง” กว่าการลบล้างผลของการกระท�ำที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึง
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานรั ฐ ความเสี ย หายที่ เ อกชนได้ รั บ และประโยชน์ ส าธารณะ
ประกอบกันดังเช่นข้อพิพาทในคดีนี้ ซึ่งศาลไม่ได้ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยการก�ำหนด
ค�ำบั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานทางปกครองไปด�ำเนิ น การปรั บ สภาพที่ ดิ น ให้ ก ลั บ คื น สู ่ ส ภาพเดิ ม ใน
ลักษณะเดียวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครอง เพราะฝ่ายปกครองมีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะด�ำเนิน
โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะและยังสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือหาข้อยุติได้โดยอาศัยกลไก
ของระบบบริหารโดยด�ำเนินการขอเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายต่อไปได้
ถึงแม้การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจะท�ำให้เอกชนผู้ใช้ประโยชน์อยู่เดิมได้รับ
ความเสียหายอยู่บ้าง แต่การด�ำเนินโครงการต่อไปก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าแต่ถ้า
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ได้กจ็ �ำเป็นทีจ่ ะต้องยกเลิกการกระท�ำนัน้ เพือ่ มิให้เอกชน
ได้รับความเสียหายจากการใช้อ�ำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ
กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ต่างมี
ข้ อ พิ จ ารณาในเรื่ อ ง “กระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” เหมื อ นกั น ดั ง นั้ น ผู ้ เขี ย นขอน�ำเสนอเนื้ อ หา
แบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 3.1 ความหมายของค�ำว่า “กระทบ” 3.2 ความหมายของ
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” และ 3.3 ความหมายของค�ำว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 ความหมายของคำ�ว่า “กระทบ”
เนื่ องด้วยไม่มีค�ำนิยามความหมายไว้ เ ป็ นการเฉพาะ ในเบื้ อ งต้ นจึ ง พิ จารณาได้ จาก
ความหมายทั่วไป20 หมายความว่า โดน ถูกต้อง ปะทะ พูดหรือท�ำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่น เช่น
พูดกระทบเขา ตีวัวกระทบคราด ทั้งนี้ค�ำดังกล่าวมักจะน�ำมาใช้ในทางที่เป็นผลร้าย21 เช่น ค�ำว่า
“มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ” หมายความถึง ท�ำให้สภาวะทางเศรษฐกิจตกต�่ำ หรือค�ำว่า “มีผลกระทบ
ต่อชื่อเสียง” หมายความว่า ท�ำให้ชื่อเสียงของบุคคลนั้นได้รับความเสียหาย เป็นต้น
20
21

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. เรื่องเดิม. หน้า 41.
สุพจน์ เวชมุข. เรื่องเดิม. หน้า 75-78.
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ดังนั้น ค�ำว่า “กระทบ” ในความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) จึงน่าจะหมายถึง การท�ำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
จากการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น22
3.2 ความหมายของคำ�ว่า “สิทธิมนุษยชน”
ค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) นั้น มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (Office of the High Commisssioner of
Human Rights) ได้ให้ความหมายว่า “สิทธิมนุษยชน”23 คือ สิทธิซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยของมนุษย์
ไม่ว่าจะมีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ เพศ ถิ่นก�ำเนิดสัญชาติหรือเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษาใดๆ หรือสถานะอื่นใด
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการกีดกัน สิทธิเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน
ขึ้นอยู่ต่อกันและกันและไม่สามารถแบ่งแยกได้
นพนิธิ สุริยะ เห็นว่า24 ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” เริ่มปรากฏหลังจากสมัชชา
สหประชาชาติได้ผ่านมติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ให้มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แม้ในตัวปฏิญญาฯ มิได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้ แต่หากพิจารณาเนื้อความแห่งบทบัญญัติก็พอจะทราบได้ว่า
สิทธิมนุษยชนได้แก่ ความเท่าเทียมกัน สิทธิในการด�ำรงชีวิต ในเสรีภาพ ในร่างกาย และในทรัพย์สิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึง พ.ศ. 2534 ได้น�ำ
เนือ้ ความแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาบัญญัตไิ ว้ดว้ ย แต่ไม่มคี �ำว่า “สิทธิมนุษยชน” อยูเ่ ลย
ค�ำว่ า “สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน” ถู ก น�ำมาบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยเป็ น ครั้ ง แรกใน
พุทธศักราช 2540 ซึ่งก็มิได้ให้ความหมายเอาไว้ แต่หากตีความตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดโดย
ไม่อาศัยกฎหมายอื่นมาประกอบ อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนหมายถึง
1) สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งน�ำมาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2492 จนถึงพุทธศักราช 2534 ที่ปรากฏเด่นชัดคือ ความเสมอภาค
2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 4
มาตรา 26 และ มาตรา 28
22
23

24
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เรื่องเดียวกัน. หน้าเดียวกัน.
Ohchr. 2009 (June 30) [Online] URL : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
อ้างในเสาวนีย์ อัศวโรจน์. (2553. มกราคม – มีนาคม). สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

3) ขอบเขตแห่งสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 200
นิยามค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” จึงยังมีข้อถกเถียงกันว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งส่งผลถึง
การท�ำความเข้าใจของผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการ
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเช่นกัน ซึ่งถ้าพิจารณาจากตราสารระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จะไม่พบว่ามีทใี่ ดให้นยิ ามศัพท์ไว้ แต่จะระบุลกั ษณะของสิทธิทตี่ อ้ งการ
คุ้มครอง เช่น ในข้อ 3 ของปฏิญญาสากลฯ บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิในการด�ำรงชีวิต ในเสรีภาพ และ
ในความมั่นคงแห่งร่างกาย” ดังนั้น ผู้ใช้กฎหมายอาจรู้ความหมายโดยอ่านหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติ
ในแต่ละมาตราจะทราบว่าสิ่งที่กฎหมายคุ้มครอง คือ สิทธิมนุษยชน ซึ่งตามตัวอย่างในข้อ 3 ของ
ปฏิญญาสากลฯ ได้แก่ สิทธิในการด�ำรงชีวิต เป็นต้น
อนึ่ง ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ความหมายในทางกฎหมายที่กล่าวอ้างไว้อย่างชัดแจ้ง
เพื่อน�ำมาประกอบพิจารณา คือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 3 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ได้มีการให้
“หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง
หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”
การให้ความหมายค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ25
ระดับแรก สิทธิที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนแก่กันได้ไม่จ�ำเป็นต้อง
มีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ด�ำรงอยู่ เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
ระดับทีส่ อง สิทธิทตี่ อ้ งได้รบั การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือแนวนโยบายพืน้ ฐาน
ของรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับความเป็น
มนุษย์ เช่น สิทธิในการได้รับสัญชาติ สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการท�ำงาน ตลอดจนสิทธิมนุษยชน
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว
25

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คู่มือเพื่อด�ำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) ส�ำหรับองค์กร
เครือข่ายสิทธิมนุษยชน. หน้า 17.
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7 ฉบับ ได้แก่26
1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)
		 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2519 และประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดย
การภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยท�ำถ้อยแถลงตีความข้อ 1
เกี่ยวกับสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิให้ตีความรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือ
เอกภาพทางการเมือง
2) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights ICCPR)
		 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2519 และประเทศไทยเข้าเป็นภาคี โดยการ
ภาคยานุวัติและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยมีถ้อยแถลงตีความ 4 ประเด็น ได้แก่
เรือ่ งการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเอง โดยมิได้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง
(ข้อ 1) โทษประหารส�ำหรับผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 17 ปี ข้อ (6) การน�ำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่การพิจารณาคดีโดย
พลัน ข้อ (9) และการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อท�ำสงคราม ข้อ (20)
3) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW)
		 มีผลบังคับใช้เมื่อ 3 กันยายน พ.ศ. 2524 และประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการ
ภาคยานุวัติ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยตั้งข้อสงวนไว้ 7 ข้อ คือ ข้อ 7
ความเสมอภาคทางการเมืองต�ำแหน่งทางราชการ ข้อ 9 การถือสัญชาติของบุตร ข้อ 10 ความเสมอภาค
ทางการศึกษา ข้อ 11 สิทธิโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน ข้อ 15 การท�ำนิติกรรม ข้อ 16 การสมรสและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อ 29 ซึ่งต่อมาได้ถอนข้อสงวนออกรวม 5 ข้อ คือ ข้อ 11 และ 15 ในปี 2533
ข้อ 9 ปี พ.ศ. 2535 ข้อ 7 และ 10 ปี พ.ศ. 2537 คงยังเหลือข้อสงวนไว้ 2 ข้อ คือ ข้อ 16 และ 29
เกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวและการระงับข้อพิพาท
4) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International,
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-ICERD)
		 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2532 และประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดย
ภาคยานุวตั ิ และมีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยท�ำถ้อยแถลงตีความ
ไว้วา่ จะไม่รบั พันธกรณีเกินกว่าทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทยบัญญัตไิ ว้ รวมทัง้ มี
26
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

ข้อสงวน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ในเรื่องการด�ำเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จ�ำเป็น และ ข้อ 22 ใน
เรื่องการเจรจาตกลงในเรื่องข้อพิพาทที่ไม่สามารถตกลงกันได้และเสนอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
พิจารณา
5) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)
		 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 และประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดย
การภาคยานุวัติโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีข้อสงวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7
ว่าด้วยการจดทะเบียนเกิดและการได้สัญชาติของเด็ก ข้อ 22 ว่าด้วยการร้องขอสถานะผู้ลี้ภัยของเด็ก
และข้อ 29 ว่าด้วยการจัดการศึกษาของเด็ก ซึง่ ต่อมาได้ถอนข้อสงวนข้อที่ 29 ซึง่ มีผลเมือ่ วันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2540 จากการแจ้งของส�ำนักเลขาธิการสหประชาชาติ ในปัจจุบันจึงยังคงเหลือข้อสงวน 2 ข้อ คือ
ข้อ 7 และ 22
6) อนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment) อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2530
		 ประเทศไทยได้ เข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานและการประติ บั ติ ห รื อ
การลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม โดยอนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป โดยมีการจัดท�ำถ้อยแถลงตีความจ�ำนวน 3 ข้อ และ
ตั้งข้อสงวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อบทที่ 1 เรื่องค�ำนิยามของค�ำว่า “การทรมาน” เนื่องจากประมวลกฎหมาย
อาญาของประเทศไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติจ�ำกัดความโดยเฉพาะประเทศไทยจึงตีความ
ความหมายของค�ำดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาทีใ่ ช้บงั คับในปัจจุบนั ข้อบทที่ 4 เรือ่ งการก�ำหนด
ให้การทรมานทัง้ ปวงเป็นความผิดทีล่ งโทษได้ตามกฎหมายอาญาและน�ำหลักการนีไ้ ปใช้กบั การพยายาม
การสมรู้ร่วมคิดและการมีส่วนร่วมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายอาญาที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ข้อบทที่ 5 เรื่องให้รัฐภาคีด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจ�ำเป็น
เพื่อให้ตนมีเขตอ�ำนาจเหนือความผิดที่อ้างถึงตามข้อบทที่ 4 โดยประเทศไทยตีความว่าเขตอ�ำนาจ
เหนือความผิดดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ข้อสงวนตาม
ข้อบทที่ 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซึ่งระบุให้น�ำข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การตีความหรือการน�ำอนุสัญญาฯ ไปใช้ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ) ซึ่งการจัดท�ำข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอ�ำนาจ
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป
		 อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์ในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมทั้งป้องกันมิให้
องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการใดที่เป็นการยุยง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ ข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญที่จะ
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เป็นการทรมานโดยเจตนาที่ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทางกายหรือ
ทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อความมุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อสนเทศหรือค�ำสารภาพจาก
บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม รวมทั้งการบังคับขู่เข็ญและการลงโทษบุคคลนั้นส�ำหรับการกระท�ำซึ่งบุคคล
นั้นหรือบุคคลที่สามกระท�ำ หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�ำ
7) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities – CRPD)
		 ประเทศไทยได้ ล งนามอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร
ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้
มีการลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว และเมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบให้ประเทศไทยลงสัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิคนพิการ และได้ยื่น
สัตยาบันสารเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แต่ให้มีการจัดท�ำถ้อยแถลงตีความต่อข้อ 17 ของ
อนุสัญญาฯ โดยมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
		 สาระส�ำคัญของอนุสัญญาฯ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
คนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงการก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับ
ความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายส�ำหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าท�ำงาน
การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันกับ
บุคคลทั่วไป ทั้งนี้รัฐภาคีจะต้องก�ำหนดผู้ประสานงาน (focal points) และกลไกประสานงานในรัฐบาล
เพื่ อ เป็ น กลไกหลั ก ในการผลั ก ดั น และตรวจสอบการอนุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาฯ โดยจะต้ อ งเปิ ด โอกาสให้
ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเต็มที่และรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องเผยแพร่
อนุสัญญาฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง โดยรวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบที่คนพิการใน
ด้านต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ รัฐภาคีต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการภายใน
2 ปี นับวันที่อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น ๆ
3.3 ความหมายของค�ำว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน”
ด้วยความหมายของค�ำว่า “กระทบ” และค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติว่า “หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

ปฏิบัติตาม” ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ที่ต้องการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอ�ำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอให้นิยามของค�ำว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน”
หมายความว่า “การท�ำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีผลต่อสิทธิที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่เกิด
หรือสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้”

4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีความเป็นกฎหมาย
สูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) สามารถน�ำเสนอเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 4.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
และ 4.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2)
การตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรื อ ไม่ นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากตั ว บทของมาตรา 257 วรรคหนึ่ ง (2) ที่ บั ญ ญั ติ ว ่ า “เสนอเรื่ อ ง
พร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที่ เ ห็ น ชอบตามที่ มี ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายใดกระทบต่อสิท ธิมนุษยชนและมีปัญ หาเกี่ ย วกั บความชอบด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญ ...” เห็ นว่ า
รั ฐ ธรรมนู ญ ก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ มี อ�ำนาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ ทั้ ง ในประเด็ น
บทบัญญัติของกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
ประเด็ น แรกในเรื่ อ งบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ ก ล่ า วไปแล้ ว ในหั ว ข้ อ
ที่ผ่านมา อนึ่งในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาของกฎหมายต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2) รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น
ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 3) กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี
รายละเอียด27 ดังนี้

27

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2553). ค�ำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ. หน้า 107-150.
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1) เนื้อหาของกฎหมายต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 ด้วยรัฐสภาต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ตัวเองออกไป โดยที่รัฐสภาจะ
ท�ำการใดให้ขดั ต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทีต่ วั เองออกไปไม่ได้ หลักนีเ้ ป็นการบอกว่ารัฐสภาไม่ได้สงู สุด
กฎหมายและรัฐธรรมนูญต่างหากที่สูงสุด
		 ในส่วนนี้เกี่ยวกับเนื้อหาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 มาตรา 26 และมาตรา 27 ดังนี้
		 1.1) มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญั ติว่ า “อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้”
		 1.2) มาตรา 6 บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
		 1.3) มาตรา 26 บัญญัติว่า “การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”
		 1.4) มาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดย
ปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”
2) รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 2928 โดยมี
เงื่อนไข 3 ประการ คือ
		 ประการแรก กฎหมายนั้นจะต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่ามาตราใดให้อ�ำนาจในการจ�ำกัด
สิทธิเสรีภาพ29
28

29
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มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดไว้และเท่าที่จ�ำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดย
อนุโลม
รายละเอียดโปรดดูจากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้
สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

		 อนึ่ง ในปัจจุบันการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมาย
ดังกล่าวไว้ในค�ำปรารภ เช่น ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จะใช้ถ้อยค�ำว่า
“พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตาม
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
		 ประการทีส่ อง กฎหมายนัน้ ต้องใช้เป็นการทัว่ ไปไม่เจาะจงแก่คดีใดคดีหนึง่ คนใดคนหนึง่ 30
		 อนึ่ง เคยมีค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551 ได้อธิบายในกรณีนี้ว่า “...ส�ำหรับ
ปัญหาว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการท�ำ
หน้าที่ของ คตส. บุคคลที่จะได้รับผลกระทบในการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐย่อมได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้อ�ำนาจรัฐ คือ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทีม่ ีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท�ำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระท�ำการที่
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระท�ำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ บุคคลใดที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว
ย่อมเข้าข่ายที่ถูกตรวจสอบได้ ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่
มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง
เป็นการเจาะจง…”
		 ประการที่สาม การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพต้องท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและจะไปกระทบกระเทือน
ต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้
		 อนึ่ง ในหลักประการที่สามเป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญได้น�ำหลักความได้สัดส่วน
ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อจ�ำกัดการใช้
อ�ำนาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอ�ำเภอใจ ดังนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน กฎหมายหมายนั้นจึงต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน ซึ่งมีหลักย่อย 3 หลัก31 คือ
		 ก) หลักความเหมาะสม หมายความว่า มาตรการทีอ่ งค์กรนิตบิ ญ
ั ญัตติ ราขึน้ เป็นกฎหมาย
จะต้องอยู่ในวิสัยที่จะท�ำให้วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายนั้นสามารถบรรลุผลได้
		 ข) หลักความจ�ำเป็น หมายความว่า มาตรการที่องค์กรตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้นจะต้อง
เป็นมาตรการที่จ�ำเป็นแก่การที่ด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยองค์กรนิติบัญญัติ
จะต้องน�ำมาตรการทีเ่ หมาะสมหลาย ๆ มาตรการมาเปรียบเทียบกันว่ามาตรการใดทีม่ ผี ลกระทบต่อสิทธิ
30
31

เคยมีตัวอย่างเช่นการออกประกาศคณะปฏิวัติสมัย จอมพลถนอม กิติขจร มีผลท�ำให้นายอุทัย พิมพ์ใจชน และนายอนันต์
ภักดิ์ประไพ มีความผิดถึงจ�ำคุก ซึ่งถือว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้บังคับในขณะนั้นก็เป็นการกระท�ำที่ขัดรัฐธรรมนูญ
บรรเจิด สิงคะเนติ. (2547). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ. หน้า 318-319.
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และเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด และเลือกเอามาตรการนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อจ�ำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน
		 ค) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หมายความว่า มาตรการที่องค์กร
นิติบัญญัติตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้น นอกจากจะเป็นมาตรการที่เหมาะสมและจ�ำเป็นแล้ว การที่องค์กร
นิติบัญญัติจะน�ำเอามาตรการนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมาย องค์กรนิติบัญญัติจะต้องชั่งน�้ำหนักระหว่าง
ประโยชน์ที่มหาชนจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไปเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว หากมาตรการใดถ้าปรากฏเมื่อมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการนั้นแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์
กับมหาชนน้อยกว่าประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไป องค์กรนิติบัญญัติจะต้องละเว้นไม่ใช่มาตรการ
นั้นไปบังคับกับประชาชนแม้ว่ามาตรการนั้นจะมีความเหมาะสมหรือจ�ำเป็นก็ตาม
3) กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 กล่าวคือ หากรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการตรากฎหมายไว้เช่นไร ก็ตอ้ งด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ มิเช่นนั้น ก็จะท�ำให้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 อนึง่ การตรวจสอบในขัน้ ตอนการตรากฎหมายของรัฐสภาคงตรวจสอบได้เฉพาะในกรณี
ที่ยังเป็นร่างกฎหมายเท่านั้น หากมีสภาพเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ย่อมไม่สามารถตรวจสอบ
กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาได้อีก ดังปรากฏในค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551 ที่วาง
หลักไว้ว่า “...ตามหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายตาม
มาตรา 211 ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ศาลทีพ่ จิ ารณาคดี เสนอเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยได้วา่ บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็น
ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ได้อีก…”
		 แม้ในค�ำวินิจฉัยฉบับนี้จะได้กล่าวถึงการวินิจฉัยในกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าก็น่าจะน�ำมาปรับใช้กับ
กรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ได้ด้วย
		 ดังนั้น ในกรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) จึงไม่อาจจะเข้ามาตรวจสอบในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วย
รัฐธรรมนูญได้แต่ประการใด
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

4.2 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3)
ในกรณีนี้การตรวจสอบว่ากฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา วรรคหนึ่ง 257 (3) ได้ก�ำหนดให้เป็นกรณีที่สามารถ
ตรวจสอบทั้งกรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและปัญหาความชอบด้วยกฎหมายด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ขอจ�ำกัดในการอธิบายในงานเขียนนี้เฉพาะปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
เท่านั้น ดังนั้น จึงย่อมมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาของกฎ ค�ำสั่ง
หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2) รูปแบบของกฎ ค�ำสั่ง หรือ
การกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ต้องออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 3) กระบวนการออกกฎ ค�ำสั่ง
หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) เนือ้ หาของกฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
		 ฝ่ายปกครองต้องออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ
		 ในส่วนนี้เกี่ยวกับเนื้อหาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 มาตรา 26 และมาตรา 2732
2) รูปแบบของกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ต้องออกโดยชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 29
วรรคสาม33 ก�ำหนดให้น�ำมาใช้กับ “กฎ” ด้วย ซึ่งมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ
		 ประการแรก กฎนั้นจะต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่ามาตราใดให้อ�ำนาจในการจ�ำกัดสิทธิ
เสรีภาพ34
		 อนึง่ ในปัจจุบนั การอ้างบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อ�ำนาจในการออกกฎดังกล่าวไว้
ในค�ำปรารภ เช่น ในกฎกระทรวงก�ำหนดทุนขั้นต�่ำและระยะเวลาในการน�ำหรือส่งทุนขั้นต�่ำเข้ามา
ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 จะใช้ถ้อยค�ำว่า “อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 14 และ
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มี
32
33
34

อ้างแล้วในหัวข้อที่ 4.1
อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 25
รายละเอียดโปรดดูจากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้
สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง
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บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 33 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
		 ประการทีส่ อง กฎหมายนัน้ ต้องใช้เป็นการทัว่ ไปไม่เจาะจงแก่คดีใดคดีหนึง่ คนใดคนหนึง่
		 ประการที่สาม การจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพต้องท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและจะไปกระทบกระเทือน
ต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้
		 อนึ่ง ในหลักประการที่สามเป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญได้น�ำหลักความได้สัดส่วน
ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อจ�ำกัดการใช้
อ�ำนาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอ�ำเภอใจ ดังนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน กฎหมายหมายนั้นจึงต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน35
3) กระบวนการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ
		 หากรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกระบวนการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทาง
ปกครองไว้เช่นใด ก็ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ มิเช่นนั้น ก็จะท�ำให้ไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เช่น
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บัญญัติว่า
“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย”
		 ตัวอย่างกรณีที่กฎหมายได้ก�ำหนดกระบวนการออกกฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดใน
ทางปกครองไว้ เช่น
		 3.1) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
พ.ศ. 2522 มาตรา 5 บัญญัติว่า
			 “มาตรา 5 ในกรณี ที่ จ�ำเป็ น หรื อ สมควรเพื่ อ ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้...”
			 ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5
ก็ย่อมต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ด้วย
35

บรรเจิด สิงคะเนติ. เรื่องเดิม. หน้า 318-319.
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

		 3.2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3 บัญญัติว่า
			 “มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�ำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต�่ำกว่า
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้
			 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ที่ก�ำหนดในกฎหมาย”
			 ดั ง นั้ น การเตรี ย มการและการด�ำเนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ จั ด ให้ มี ค�ำสั่ ง
ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด�ำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก�ำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ
ไม่ต�่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จะไม่ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์
หรือโต้แย้งที่ก�ำหนดในกฎหมาย

5. ข้อพิจารณาเกีย่ วกับกฎหมายวิธพี จิ ารณาในการเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู ้ เขี ย นขอน�ำเสนอเนื้ อ หาสาระแบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ 5.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึง่ (2) : พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และ 5.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
แม้ว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)
บัญญัติว่า “(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน
ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” แต่เนื่องจากว่า
ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดบทเฉพาะกาล มาตรา 300 วรรคห้า
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ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี อ�ำนาจออกข้ อ ก�ำหนดเกี่ ย วกั บ วิ ธี พิ จ ารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัยได้...” และในปัจจุบันได้มีการออกข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำ
ค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ซึ่งก�ำหนดไว้ในข้อ 17 (19) ก�ำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัย
คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามค�ำร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 257
วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ
การยื่นค�ำร้องข้างต้นต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินจิ ฉัย พ.ศ. 2550 ข้อ 18 ทีก่ �ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะผูร้ อ้ งต้อง
ท�ำเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง
(2) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในค�ำร้อง
(3) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) ค�ำขอที่ระบุความประสงค์จะให้ศาลด�ำเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดย
ชัดแจ้ง
(5) ลงลายมือชือ่ ผูร้ อ้ ง แต่ในกรณีทเี่ ป็นการท�ำและยืน่ หรือส่งค�ำร้องแทนผูอ้ นื่ ต้องแนบใบ
มอบฉันทะให้ท�ำการดังกล่าวมาด้วย
การจัดท�ำ การยื่น และรายละเอียดของค�ำร้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาล
ก�ำหนด ทัง้ นี้ ในแบบพิมพ์ของศาลตามข้อ 2 ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหากประสงค์
จะยื่นเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญให้จัดท�ำตามแบบพิมพ์ของตามข้อ 1 (1) โดยทางผู้ยื่นสามารถจัดท�ำ
แบบพิมพ์ขึ้นเองได้โดยจัดท�ำต้นฉบับพร้อมส�ำเนารวมจ�ำนวน 9 ชุด
5.2 กรณี ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3) : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
แม้ว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3)
บัญญัติว่า “(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง” แต่เนือ่ งจากว่ายังไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมตราพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณา
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้มีเนื้อหาไว้โดยเฉพาะดังเช่นกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งในมาตรา 43
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

บัญญัตวิ า่ “ในกรณีทผี่ ตู้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่ากฎหรือการกระท�ำใดของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ฟ้องคดีตามมาตรา 42” ดังนั้น จึงมีปัญหาว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีอ�ำนาจเสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ได้หรือไม่
ผู้เขียนพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ได้ เนื่องจากกรณี
ดังกล่าวได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสามารถเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดังนัน้ ย่อมเป็นกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญ
ได้ก�ำหนดให้กรณีนอี้ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจศาลปกครอง ซึง่ ศาลปกครองย่อมมีเขตอ�ำนาจทีจ่ ะพิจารณาพิพากษา
หรือมีค�ำสั่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3)
โดยตรง ในส่วนว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอย่างไรนั้น
แม้จะมิได้มีการก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น
ผู ้ มี สิ ท ธิ ฟ ้ อ งคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 42 เหมือนในกรณีที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตาม แต่ผู้เขียนก็เห็นว่ากรณี
ดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ฟ้องคดีตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้แล้วเช่นกัน และก็สามารถยื่นค�ำฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้น�ำ
ความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ ในส่วน
ที่สามารถบังคับใช้ได้ กล่าวคือ
การยื่ น ค�ำฟ้ อ งก็ ต ้ อ งยื่ น ตามที่ ศ าลปกครองก�ำหนดไว้ โดยในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 45 ก�ำหนดให้ค�ำฟ้องให้ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ
และต้องมี
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
(2) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
(3) การกระท�ำทัง้ หลายทีเ่ ป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี พร้อมทัง้ ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท�ำดังกล่าว
(4) ค�ำขอของผู้ฟ้องคดี
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(5) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้
ฟ้องคดีมาด้วย
อนึ่ง ในกรณีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติย่อมมีฐานะเป็นผู้ฟ้องคดี แต่ก็ต้อง
กระท�ำภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ คือ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าว ย่อมเป็น
กรณี ที่ เ ที ย บเคี ย งกั บ ลั ก ษณะในพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1) ที่บัญญัติว่า “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ค�ำสั่งหรือการกระท�ำอื่นใดเนื่องจาก
กระท�ำโดยไม่มีอ�ำนาจหรือนอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการกระท�ำนั้นหรือโดยไม่สุจริต
หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จ�ำเป็น
หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
มาตรา 42 ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า่ “...และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยุตขิ อ้ โต้แย้ง
นั้น ต้องมีค�ำบังคับตามที่ก�ำหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” ประกอบกับทาง
ศาลปกครองย่ อ มมี อ�ำนาจก�ำหนดค�ำบั งคั บ ได้ ต ามมาตรา 72 ที่ บั ญ ญั ติว ่ า “ในการพิ พ ากษาคดี
ศาลปกครองมีอ�ำนาจก�ำหนดค�ำบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือค�ำสั่ง
หรือสั่งห้ามการกระท�ำทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�ำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” ดังนั้น ในการยื่นค�ำฟ้อง
ต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยอ่ มต้องมีการค�ำขอท้ายฟ้องเพือ่ ให้ศาลปกครอง
มีค�ำบังคับตามที่ก�ำหนดในมาตรา 72 ด้วย

6. ข้อเสนอแนะ
จากเนื้อหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในเรื่องการเสนอปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ด้วยกัน
2 ประการ ได้แก่ 6.1 มาตรการทางกฎหมาย และ 6.2 มาตรการทางการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

6.1 มาตรการทางกฎหมาย
เนื่องด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความในการเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองยังไม่ได้มี
การบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงต้องน�ำเอาวิธีพิจารณาที่ใช้กับเรื่องทั่วไปมาปรับใช้
จึงอาจท�ำให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่มีแนวทางในการเสนอเรื่องที่ชัดเจน
ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอให้มกี ารยกร่างกฎหมายวิธพี จิ ารณาความไว้เป็นการเฉพาะในกรณีของ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญทีจ่ ะยกร่างน�ำเสนอต่อรัฐสภา
หรือแก้ไขเพิ่มเติมในข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
หรือแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนไว้เป็นการเฉพาะส�ำหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไป
นอกจากนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองควรก�ำหนดแบบพิมพ์
ของศาลให้มลี กั ษณะเฉพาะ โดยก�ำหนดให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กรอกรายละเอียด
ในส่วนที่เกี่ยวกับ 1) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ผู้ร้องเรียน” 2) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุซึ่งถูกตรวจสอบ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 3) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และ 4) ข้อพิจารณา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อใช้ใน
การประกอบการพิจารณา
อนึ่ง ผู้เขียนขอน�ำเสนอร่างกฎหมาย ดังนี้
1) ร่างวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ
		 ในเบือ้ งต้นผูเ้ ขียนเสนอให้ยกร่างวิธพี จิ ารณาความของศาลรัฐธรรมนูญขึน้ ใหม่ในรูปของ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		
1.1) หลักการ
			 ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
		
1.2) เหตุผล
			 โดยทีบ่ ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ ห้มพี ระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้เป็นวิธพี จิ ารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ
ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามที่บัญญัติให้อ�ำนาจไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงจ�ำเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
		
1.3) ร่างกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจ
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติ
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แห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)))
			 “มาตรา .. ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี �ำนาจเสนอเรือ่ งพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบ
ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
			 การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งจะถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และปัญหา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
2) ร่างวิธีพิจารณาความของศาลปกครอง
		 ในเบื้องต้นผู้เขียนเสนอให้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
		
2.1) หลักการ
			 ให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาความในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอปัญหาความชอบด้วยกฎหมายต่อศาลปกครอง
		
2.2) เหตุผล
			 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257
วรรคหนึ่ง (3) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังนั้น สมควรก�ำหนดวิธีพิจารณาคดีใน
กรณีดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
		
2.3) ร่างกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำ
อื่นใดในทางปกครอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ( รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) )
			 “มาตรา .. ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่
มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้
ในการเสนอความเห็นดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่ง
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42
			 การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน กฎ ค�ำสั่ง
หรือการกระท�ำอื่นใดในทางปกครองซึ่งจะถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชน และปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”
6.2 มาตรการทางการบริหาร
ผู้เขียนเห็นว่าควรมีมาตรการทางการบริหารเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านการประชาสัมพันธ์
		 จากการศึกษาสถิติคดีพบว่า การเสนอเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มายังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในปัจจุบันค่อนข้างน้อย ทั้งที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้เปิดช่องทางให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถน�ำคดีขึ้น
สู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้โดยผ่านช่องทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอที่ควรจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
จัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือในช่องทางนี้ให้มีความเข้มข้น
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อไป
2) ด้านการประสานงานระหว่างองค์กร
		 ผู้เขียนเห็นว่าควรให้มีการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างทางศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลปกครอง กับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเรื่องการท�ำงานที่ต้องด�ำเนินการร่วมกัน
ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยอาจจะก�ำหนดให้มกี ารประชุมร่วมกันเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตลอดจนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำมาปรับปรุงการท�ำงาน
โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3) ด้านการท�ำงานแก่เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ
		 ผู้เขียนเห็นว่าควรจัดให้มีคู่มือการท�ำงานแก่เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่
ศาลปกครองในการพิจารณาคดีแต่ละประเภท โดยเฉพาะในกรณีของเรือ่ งการเสนอปัญหาเกีย่ วกับความ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) เพื่อให้เป็น
แนวทางในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพเดียวกัน
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ตารางเปรียบเทียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ผลการเปรียบเทียบ
2540
2550
มาตรา 199 คณะกรรมการสิทธิ
มาตรา 256 คณะกรรมการสิทธิ ความในวรรคแรกเหมือนกัน
มนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการ มนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่ง
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการ วุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์
ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
ให้ประธานวุฒสิ ภาลงนามรับ
ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็นผู้ลงนามรับ ความในวรรคสองแก้ไขถ้อยคําเล็กน้อย
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ ความในวรรคสามตัดคําว่า “การสรรหา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
สรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
สรรหา การเลือก การถอดถอน และการกําหนด
การเลือก” ไปกําหนดในรัฐธรรมนูญแห่ง
ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
256 วรรคห้า
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี ความในวรรคสี่เหมือนกัน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540
2550
วาระการดํารงตําแหน่งหกปีนับแต่วันที่
วาระการดํารงตําแหน่งหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
เพียงวาระเดียว
ให้นําบทบัญญัติมาตรา 204 วรรค
สาม มาตรา 206 มาตรา 207 และมาตรา 209 (2)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา 243
ให้มีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 200 คณะกรรมการสิทธิ
มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
มนุษยชนแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานการ
(1) ตรวจสอบและรายงานการ
กระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิด กระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี
สิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ
ไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่
บุคคลหรือหน่วยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทํา
เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทําหรือ
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ความใน (1) เหมือนเดิม

ความในวรรคแรกตอนต้นเหมือนเดิม

ความในวรรคหกเพิ่มเติมให้มีสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความในวรรคห้าเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่อง
คณะกรรมการสรรหา

ผลการเปรียบเทียบ
การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540
2550
ละเลยการกระทําดังกล่าวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ ดังกล่าวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการ
ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอ ให้รายงาน ดําเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ต่อรัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป
ดําเนินการต่อไป
(2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้
ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อ
สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้
ร้องเรียนว่า กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง
(4) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทน
ผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและ
เป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
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เพิ่มเติมความใน (4) กรณีการฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

เพิ่มเติมความใน (3) กรณีการเสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง

เพิ่มเติมความใน (2) กรณีการเสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ผลการเปรียบเทียบ
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(4) ส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอืน่ ในด้านสิทธิมนุษยชน
(5) จัดทํารายงานประจําปีเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(6) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึง

(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอืน่ ในด้านสิทธิมนุษยชน
(8) จัดทํารายงานประจําปีเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(9) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคํานึงถึง
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ความเหมือนเดิม

ความเหมือนเดิม

ความเหมือนเดิม

ความเหมือนเดิม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ผลการเปรียบเทียบ
2550
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(2) เสนอแนะนโยบายและ
แก้ไขถ้อยคําเล็กน้อย
(5) เสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ หรือ
ข้อบังคับ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
(3) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
ความเหมือนเดิม
และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540

29
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน
ประกอบด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
ผลการเปรียบเทียบ
2550
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชน
ประกอบด้วย
ความเหมือนเดิม
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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‘Justice’: a comparative study between Plato and John Rawls’ Theory

‘Justice’: a comparative study between Plato
and John Rawls’ Theory*
Sumaporn Srimoung**

I. Introduction

Justice is a word that has been defined in several different ways and has also
been applied in different contexts in every society. Generally, justice as an idea is not
only distinct from justice according to the law. It is also different form how justice
is implemented in practice; in other words, justice as “what it ought to be” and
justice as “what it is” may not be very similar approaches. There have been continuous
discussions about the meaning and understanding of justice for a long time. One may
claim that might is right as Thrasymachus in Plato’s Republic argues, saying that justice is
the interest of the strong or one might say that justice involves the notion of reciprocity
or justice can be seen as fairness.
In this essay, we start by explaining the concept of Plato’s justice as laid out in
the Republic, followed by a description of John Rawls’ theory of justice. After that, the
views are contrasted and compared with regards to their concepts with a focus on the
original position of justice, whether equality is justice or not and how to obtain social
consensus. Finally, we apply and analyse the concepts of justice from Plato and Rawls
using Thailand as a case study.

II. Justice in Plato’s Republic
Plato’s thoughts were represented in the Socrates dialogue in the Republic
which is not only related to politics but it is also a familiar kind of Socratic dialogue
about justice. The concept of Plato’s justice’s could be divided into four concepts,
the first being the Athenian concept of justice argued for by Cephalus. The second is
* A paper submitted in partiat fulfillment of the requirement for Approaches to Legal Theory Module.
** B.A. (Political Science) Chulalongkorn University, LL.B. (second class hons.) Thammasat University, Grad.
Dip. in Public Law Thammasat University, LL.M. in UK Human Rights and Pubilc Law, University of Essex,
/ UK.
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conventional justice as argued for by Polemarchus, the third concept of justice is argued
for by Thrasymachus and the last is Plato’s concept, namely justice as harmony.
According to the first definition, “justice as fidelity”, Cephalus said that “justice
is to speak the truth and to give back what one has taken from another”1 but Socrates
objected to this definition by raising the issue that there is not always enough time to tell
the truth and reciprocate this. A just man should not return a knife that belongs to madman because it may harm others. For this reason, this is not a good definition of justice.
The second definition is argued for by Polemarchus, who holds that justice
means helping friends and harming enemies2. Although this view is a common notion of
reciprocity, or ‘pay-back’ in the Greek Army, it is not an exact meaning of justice due to
the fact that fixed definitions of friend and enemy are unclear in reality. Thrasymachus’s
concept of justice comes next, which asserts that might makes right or, in other words,
justice is what is advantageous to the ruler. It seems clear that those in positions of
stronger power (in the political structure) will wish to decide upon and enact the law in
order to determine what is right. This implies that justice in practice varies depending on
the type of government so justice is not absolute.3 Although Socrates did not disagree
with this view, he held that this meaning could not fully explain the concept of justice.
Plato looks at justice on a large scale, such as the city, because it may be easier
to analyse its ideal state by seeking to form and organize the state before applying
it to personal life. It can be argued that Plato was an idealist who proposed that the
real world should be shaped to comply with a better ideal reality which is open to
the understanding of human reason.4 In the Republic, Plato set up a model of an ideal
society. He described a city whose inhabitants were organised into three social classes
which work in a hierarchical order, namely command, military and Guardians who rule
by following the three elements of the virtues and the respective parts of the body;
(1) The guardian or ruler represents the head which is responsible for making
decisions for governing the entire city so that a ruler must have skills such as the virtue
1
2
3
4

Plato The Republic: the Comprehersive Student Edition, translated and edited by Andrea Tschemplik
(Maryland : Rowman and Littlefied Publishers, 2005), Republic Book I, 331 C
Ibid., 332 a-b.
David Roochnik, “the political Drama of Plato’s Republic” in Stephen Salkever eds. Ancient Greek Political
Thought, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p.161 -162.
Hilaries McCounbrey and Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, 3rdedn. (Oxford: Oxford University
Press, 1999), p.62.
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of wisdom, being a lover of truth, and having the ability to make rational decisions. These
qualifications relate to the reasoning part of the soul. This class is the highest class of
the three natural abilities. However, Socrates states that nature is not enough to produce
guardians; it requires good education which allows them to learn about the Good and to
learn to control themselves so that they can develop just souls. Even though exercise
for physical training and music and poetry for the development of the soul could be
taught, philosopher kings would rarely be found, since there are very few people who
fit those qualifications.
(2) Military represents the chest which has a duty to defend the city from
enemies and maintain peace in society. Because of their duties, they must have the
virtue of courage in order to accomplish their mission which is to face danger without
fear. This qualification relates to the spirit part of the soul.
(3) Command, or the rest of people, represents the abdomen which consists
of the workers, merchants, farmers and other occupations. They must follow the rules
that are determined by their ruler. This class provides the commodities that the state
needs. The personal desires of this class are strong so their virtue is self-control or the
limitation of their desires in order to keep society well-ordered. This qualification relates
to the desire part of the soul.
All three social classes are needed in an ideal state. Only a ruler or philosopher
king whose virtue is wisdom will know and shape the best for the state. At this point, it
would be argued that human beings are not born equal because a few persons may be
more intelligent than others or some groups may be stronger than others. Based on the
distinct virtues of individuals, Plato believes that each class should perform its own role
and must not try to discharge the functions of another class. Their performance will be
smooth and exhibit harmony in the city which is the meaning of justice. In other words,
justice in Plato’s definition means the political arrangement in which each individual
performs in the appropriate role based on their virtue.
Plato did not believe that most people were intelligent enough to manage their
own affairs in society’s best interest. He proposed the noble lie with which the rulers
could persuade their citizens to maintain harmony in society.5 The noble lie has two
parts; the first part aims to create solidarity among citizens then diminish factionalism
and rebellion in the city. This is done by telling them the myth that people are siblings
5

Supra, note1, 414 b.
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because they were born from the earth not from a mother and father. He claimed that
this process will bring individuals to understand their own interests as being identical to
those of the city.6 The second part provides a justification for the origin of the tripartite
class structure, namely that all citizens were born with a certain metal in their souls.
God created a few with gold, others silver and the worst is iron. It intends to socialise
individuals into believing that each social class is unchangeable. Since they believe
the myth, radical alterations in the power structure would not happen. It could not be
denied that the lie is necessary in order to keep political stability.7
It is clear that Plato did not view justice as equality; he seeks to divide society.
Only an elite group can properly govern and hold the dominant position needed to
make decisions for the state. In Republic, laws impose reason on people whose rational
side is not strong enough to rule their soul. That is the aim of laws. Especially in Crito,
Socrates’ dialogue precisely shows that we must obey the laws even when it brings
unjust judgment. Socrates was wrongfully convicted and sentenced to death. After his
trial, Socrates refused to escape even when presented with the opportunity, because
he believed that his escape would violate the moral principles to which he had always
adhered. It is essential for an individual to obey an obligation that results from gratitude
to the law for maintaining a system in which one has chosen to reside and already knows
its authority.8

III. John Rawls’ Theory of Justice
Although the term justice is used in a many different contexts, justice as fairness
is a fairly narrow understanding, according to the Theory of Justice. Rawls points out
that “Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought,”9
meaning that justice is the structural rule of society, as its fundamental construction.
Generally, members of a society will seek to achieve many different goals and projects.
These differences in the understanding of the Good may tend to lead them to conflict
with each other, at least since social resources are inadequate to every demand. Social
institutions can manage these conflicts. Thus, participating in social institutions where we
6
7
8
9

Supra, note 3, p. 166.
Ibid.
Supra, note4, p.65
John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Belknap Press, 1971), p. 3.

116

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

‘Justice’: a comparative study between Plato and John Rawls’ Theory

associate with others would be better for achieving our various purposes. This is enough
to establish the importance of basic social justice.
In any case, Rawls disagrees with Utilitarianism, which seeks the greatest happiness
of the greatest number of people and ignores minority groups in the society and the
liberty of an individual comes second when compared with the interests of majority. This
contrasts with Rawls’ view that the rights and liberty of individuals cannot be interfered
with by the larger sum of advantages of a majority because everyone is free and equal;
they do not need to suffer because of decisions concerning the whole society. Rawls
argues that Utilitarianism neglects the distinctness of people10.
Like the concept of the social contract, Rawls paints a picture of a group of
rational individuals who have agreed with a set of principles that will control the basic
structure and institutions of their society. First, people choose these principles based
on their rational self interest and they already know that all the principles they have
chosen will be binding upon them.11 In this point, they make decisions based on the
perception that everyone is equal and they only have general information such as human
psychology and the laws of science.12 Rawls used the concept of the veil of ignorance,
behind which people are in the “original position”, whereby people make decisions
without the knowledge of all the features that make one person different from another
such as race, religion, class, sex or other specific aspects of their lives. This is done so
that people would believe that the conditions imposed upon them are fair since their
rational choices were made under such fair conditions and so the resulting principle
will also be just.
Rational persons13 in the original position will choose two principles of justice as
Rawls set up in the first principle, or liberty principle, that “Each person is to have an
equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for all”
and the second principle is that Social and economic inequalities are to be arranged
according to two conditions so that they are both (a) attached to offices and positions
10
11
12
13

Nigel Simmonds, Central Issues in Jurisprudence 3rdedn. (London: Sweet & Maxwell, 2008), p.62.
Ibid., p.53
J.W. Harris, Legal Philosophies 2nd edition, (Oxford: Oxford University press, 2004), p.283
Rawls assume that people have moral personality in two moral powers as first is the capacity for a sense
of right and justice (the capacity to be reasonable) and second is the capacity for a conception of the
good (the capacity to be rational). He believed that the basic liberties are essential to the exercise and
development of the two moral powers.
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must be open to everyone under conditions of fairness and equality of opportunity,
also known as the principle of fair equality of opportunity, and (b) to be of the greatest
benefit to the least-advantaged members of society, consistent with the just savings
principle14 or the different principle.
The first principle has more importance and takes priority over the second; it
means that the second principle will apply to all once the state has completed the
first principle by satisfying its citizens. The first principle explains that individuals should
be as free as possible to carry out their own way of life. There are five rights and liberties, namely the basic right, which is equal political liberties; liberty of conscience and
freedom of thought; the right and liberties that protect the integrity and freedom of the
person; and the right and liberties covered by the rule of law15 or primary goods that
every rational man or woman wants. There is no right or any privilege to give up or take
away the liberties needed to define a citizen as a free and equal person. This is one of
several ways justice as fairness differs from libertarianism16 because it focuses on liberty
of property. However, liberty can be restricted but only for the sake of liberty itself.17
The second principle has two parts; fair equality of opportunity and the difference
approach. In general, unequal opportunities would not work to everyone’s advantage
so that the first part requires a fair equality of opportunity because all citizens must
have a fair chance to access various social positions in society without discrimination
based on their social class, race, religion, gender or other qualities. Nevertheless, there
is a problem of interpretation regarding the phrase “open to all”. Rawls opposed the
idea that the less demanding interpretation requires at least the same legal rights of
access to all social positions. In the second part, structural inequality could be just if it
works to the advantage of the least advantaged position. In other words, for a structure
of inequality to be just and permissible, all social positions must benefit from it, even
if they do not need equally all benefit.18 For example, some higher salaries for certain occupations, such as doctors or judges, would be accepted by others since those
14
15
16
17
18

Supra, note 9, p.60-61
Ibid., p, 61.
Samuel Freeman, “Introduction John Rawls – An Overview” in Samuel Freeman eds. The Cambridge
Companion to Rawls, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.6.
Supra, note9, p.244.
Jon Mandle, Rawls’s A Theory of Justice: an introduction, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009),
p.15.
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occupations serve to improve the standard of living for everyone even the poor. It aims
to eliminate structural inequality in the distribution of primary goods except when a
structural inequality works to everyone’s advantage relative to a baseline of equality.
However, the first part of the second principle takes priority over the second part.
In terms of distributive justice based on these two principles, the first principle,
applied to primary goods, mentions basic liberty, which should be protected in a
Constitutional law or Bill of rights. Basic liberties have been distributed equally to
everyone. Primary goods in the second principle are defined as non-basic rights and
prerogatives that are associated with special positions in society, especially political
positions as representative, as well as including income and wealth. In this case, unequal
distribution should be accepted for the least advantaged group in society. In other words,
it not only strongly correlated to welfare, it also provides a prerogative to some positions
that improve and maintain justice in society.
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Referring to figure19, this could be an interpretation of Rawls’ first principle. Each
person should be equal with regards to basic rights because even though three persons
could not enter a stadium to watch the baseball match they still have the basic liberty of
the right of movement to watch the sport outside the fence. The first principle is based
on the concept that man has freedom and is equal. It also provides a guarantee system
for all, which is equal access to basic liberty. Everyone who just chose to stay at the
fence is behind the veil of ignorance because no one thought about the natural physical
difference between short or tall. In addition to the first part of the second principle, all
of them have an equal chance to watch the game as each person already has a box to
stand on and that seems to be equal for all. Proceeding to the second part, it distributes
the benefit to the disadvantage of some because, as seen in the right picture, a box is
allocated from the tallest to the shortest. This seems fair because the tallest person
will still be able to watch the game, and he does not feel that he has been interrupted
or has had to make a sacrifice to others. Furthermore, if someone took the box from
the middle it would take an opportunity away from him as a result of injustice. Rawls
thinks that each person should not be derogated a basic right from others. This thinking
is applied to the idea of providing social welfare as financial support or a tax refund.
The richest man will not lose out if his tax payment is used to financially support the
poor and this does not affect the middle class or at least they do not feel any effect.
To sum up, Rawls’ view neither sees people as moral saints or perfect altruists20
because we do not have to sacrifice our primary goods or be too strict egalitarians, whilst
its concern for disadvantages is directed at those who cannot access fundamental rights
or primary goods. The purpose of justice as fairness is to give a fair distribution, not a
strict equal distribution. Unlike Hobbes, for whom the concept means absolute altruism
because he thinks that man is power hungry and cannot make rational choices.

IV. Comparing and Contrasting Plato and Rawls
After having explained the main concepts Plato and Rawls’ ideas of justice,
we will start our comparison with the original idea of justice. Plato looks at individual
justice by using an analogy with justice on a large scale in the state. The justice of the
individual is not thought of as primarily involving conformity to just institutions and
19
20

This figure is available from http://www.kulfoto.com/funny-pictures/37187/equality-does-not-mean-justice
Supra, note16, p.3
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laws.21 As a result of different virtues, reflected by the parts of the soul, a just person
is able to control their passion and ambition. Plato believes that egalitarianism is not
a value in the beautiful city.22 An ideal state is comprised of three social classes;
a philosopher king is the only person who can provide justice to make a stable state.
This is different from Rawls, whose view of justice is concerned primarily with the justice
of institutions or the basic structure of society: justice as an individual virtue is derivative
from justice as a social virtue defined via certain principles of justice.
With regards to the virtue of reason, Plato specified that this virtue only belonged
to Guardians or philosopher kings who know what is good for citizens. He asserts that the
soul of each human being is composed of three parts: reasonable, spirited and desirable.
Although each of them is necessary and valuable for a happy life, the reasonable part
should be more important because it rules the other two parts. Command has more
of the desirable part; they tend towards criminality and being unrestrained. While the
solider has more of the spirited part and leans to uprising and violence. Hence if person
has more of the reasonable part and properly develops it, he has the capacity to gain
access to the Good. Because of the capacity of the reasonable part, such a person will be
able to moderate desires and soothe spirits. Rawls assumes that all members of society
have two moral powers which are the capacity for a sense of justice and the capacity for
a conception of good. The first moral requirement is to understand, apply and act for
the sake of principles of justice which characterises the fair terms of social co-operation.
The second moral requirement is the capacity to form, revise and rationally pursue a
rational plan of life. In Rawls’ perspective, all individuals have the virtue of reason and
can improve themselves and cooperate with other members in society. Plato feels that
the reasonable part is a treasure that only a few can obtain, which is incompatible with
Rawls’ belief that everyone has and can control it.
Furthermore, the three parts of the soul and the three social classes address
the issue of equality; Plato is not an egalitarian. It can be concluded that not all human
beings are able to achieve the knowledge of the just man and those who cannot are
those who must be subject to the rule of one who understands what the Good is and
can control his desires and passions so as to pursue it effectively. For Plato, a state is
just when all the classes and individuals in it perform their due functions in the proper
21
22

Slote, Michael, “Justice as a Virtue”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), available from: http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/justice-virtue/
Supra, note6, p.166.
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way. The greatest regime in Plato’s view is aristocracy because it is ruled by Philosopher
kings whose rule is based on reason and wisdom while Democracy is one of the worst
forms because a ruler elected by the people will not necessarily know what is best for
the masses. This precisely in contrast with Rawls, who affirms that each person is equal
and free based on his first principle. In addition to his second principle, he guarantees
a fair equality of opportunity. Not only with regard to their respective talents and skills
but also preventing them from being obstructed due to their class, race and gender.
Moreover, the difference principle restricts inequalities to special positions which work
maximally to the advantage of the worst-off group.
According to Plato, a lie is necessary in order to keep and control a state in a
stable social structure; this is the noble lie. This concept could be compared with Rawls’
veil of ignorance. This is a concept for a decision-making device whereby in the initial
situation of decision making the relevant parties are without information as to their
burdens or benefits, such as their social class or their level of wealth. Thus, it prevents
us from making decisions based on natural advantages. However, people are not completely ignorant of facts; they still know all kinds of general facts. At this point, it could
be argued that a lie is acceptable for both of them. Plato and Rawls have a difference
approach to establishing and maintaining political stability; Plato points out that not every
act of truth telling would be just, as in the initial conversation between Cephaluds and
Socrates. Plato’s approach of lying creates belief using a myth in order to keep citizens
in their own class and avoid rebellion. Rawls assumes that people know the facts but
not at all of them in the initial situation and from this they can make mutual agreements.
Plato is absolutely not a social contract theorist so consent in terms of a social
contract or a social obligation has not occurred. In other words, citizens have no choice
and just follow the ruler who knows what the good of the state is. Meanwhile each
person has equal basic rights and also has the opportunity to all positions in Rawls’
view. Their agreement comes from mutually acceptable principles made in the original
position. In making these choices, people will agree to social principles which will give
them the best chances of achieving their life plan as they are guided only by rational
self-interest. People would always choose without thinking of special interest so they
are objectively just.23

23

Supra, note12, p.283.
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V. Analysis of justice from Plato and Rawls’ thoughts in use in transitional
justice in Thailand
After the discussion of the contrast conception between Rawls and Plato, we
shall attempt to apply their concepts to the case of Thailand. Thailand has established
the rule of law which was removed from the Constitution in 1997. It is the first Constitution of Thailand which was written by people so that the intention of the constitution
tended to be interpreted incorrectly in the early years of its promulgation. Nevertheless, the army took over the Government by a bloodless coup d’état in 2006, declared
the 1997 Constitution abrogated and after that drafted and promulgated the new
Constitution in 2007. So it is interesting to observe justice in the period of transitional
democracy in Thailand
In particularly, the case of disabled persons who do not have equal access to
some careers can refer their cases to the Constitutional Court. In fact there are two
lawyers who are disabled due to polio and had applied to the position of assistant
judges in 1999. Consequently, the Judicial Committee and the Sub-Committee for the
Examination of Qualifications considered that both candidates had deficient physical
conditions under the provisions of the Act24 and their applications were thus declined.
Although the Constitution of Thailand laid down the principle of equality whereby all
persons are equal before the law25, the Court found that this provision did not affect the
essential substances of rights and liberties. Such provisions were not intended to apply
to any particular case or person so this is not unjust discrimination and not contrary to
the Constitution.26 After a decade, only one complainant from the previous case had
applied to be an assistant judge for the year 2010 and his application was rejected again
by the Judicial Committee under the same act. Although this case had been ruled, the
preceding decision was based on the 1997 Constitution which did not have a specific
24

25

26

section 26(10) of the Rules on judicial Officials of the Courts of Justice Act, B.E. 2543 (2000) states that
“(10) not being an incompetent, a quasi-incompetent, an insane or mentally disordered person or having
physical or psychological conditions unsuitable for a judicial official or having a disease specified in the
rules of the Judicial Committee”
Section 30 of the Constitution 1997 provide that “all persons are equal before the law and shall enjoy
equal protection under the law; that men and women shall enjoy equal rights; and that unjust discrimination
against a person on the grounds of the difference in origin, race, language, sex, age, physical or health
condition, personal status, economic or social standing, religious belief, education or constitutionally
political views, shall not be permitted.”
ruling No. 16/2545 (2002)
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article for disabled persons like the 2007 Constitution.27 The Court decided that this
provision of the Act did constitute discrimination prohibited by the Constitution.28
If we apply Plato’s ideas to this case, we could say that the claimant should
obey the law that had been given by the Judicial Committee since it is the ruler who
rules with authority and so they will know how to maintain order in the community,
and must implement justice in all affairs. Thus, the judgment of the Committee that
makes decisions about the law and the Constitutional Court must make a decision according to the Constitutional law by applying the literal rule to interpret this case. It is
just in Plato’s view for them to oblige the claimant and other disabled persons to act
in a certain way. Moreover, Plato does not believe all men are created equal so if the
claimant was born disabled, he must come under the class system of command and
not cross into another class.
In contrast with Rawls, the first ruling is unjust because it is incompatible with
most basic liberties and does not provide everyone with a fair and equal opportunity to
obtain desirable offices and positions according to the second principle. The reason for
this is that the Act restricts disabled persons from applying to be a judge on the grounds
of their physical condition or state of health which could get in the way of their work.
The Committee also mentioned that disability is not an appropriate characteristic or
appearance for those working in a highly regarded position. On the other hand, the last
ruling of the Constitutional Court is based on Rawls because it was found that the Act
is unjust discrimination if the opportunity is not open to all.

VI. Conclusion
Fundamentally Plato’s ideas are based on Idealism as a general concept of
classical natural law. He considered the definition of justice by focusing on states as
an analogy to the individual. The beautiful city is made up of imperfect humans while
Rawls is the realist whose theory of justice is described by an experiment in the original
position and focuses on social institutions upon which people have reasonable decided
and made their society. They have accepted the underlying principles of their society by
unanimous agreement. The equality perspective is in precise contradiction between Rawls
27
28

In the Constitution 2007, section 30 para3 imposes that the unjust discrimination also included disability
which did not appeared in the prior Constitution.
ruling No. 15/2555(2012)
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and Plato. Plato not only divides the social classes but also divides through the parts
of the soul and body. He believes that a Philosopher King in an Aristocracy is the best
form of government and assumes that people do not have enough reason. While Rawls
believes each person has reason and is equally capable of reaching a social agreement
in a liberal society. He gives priority to liberty and equality. Inequalities are acceptable
unless there are no mutual advantages from social cooperation.
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หลักนิตธิ รรมกับหลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาคดี

หลักนิติธรรมกับหลักความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี
ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน*
“นิติธรรม” (Rule of Law) เป็นคำ�ที่ปรากฏขึ้นควบคู่กับทฤษฎีว่าด้วยรัฐ การถือกำ�เนิด
ของทฤษฎีดังกล่าว เป็นเหตุตามธรรมชาติของระบบกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายนั้น คือ กฎเกณฑ์
(ที่ไม่ว่าจะเป็น “กฎตามธรรมชาติ” หรือ “กฎที่มนุษย์สร้างขึ้น”) ที่กำ�หนดว่าการกระทำ�ใดเป็นความผิด
และผูฝ้ า่ ฝืนย่อมได้รบั ผลร้าย (กล่าวคือ ได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายบัญญัต)ิ และเป็นกฎเกณฑ์ทตี่ ราขึน้ โดย
รัฏฐาธิปัตย์ (ตามแนวคิดของนักกฎหมายบ้านเมือง)
ทั้งนี้ เกิดความเข้าใจสับสนบ่อยครั้งระหว่าง คำ�ว่า หลักนิติธรรม (Rule Of Law) และ
หลักนิติรัฐ (Legal State) จึงขออรรถาธิบายโดยสังเขปว่า
ในประเทศทีใ่ ช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) โดยหลักการหรือนิตวิ ธิ ใี นการ
พิจารณาและพิพากษาคดีนนั้ หลักกฎหมายทีน่ �ำ มาใช้เกิดจากคำ�พิพากษาของศาลทีไ่ ด้เคยพิพากษาไว้แล้ว
ในเรื่องเดียวกัน จนกระทั่งมีความเป็นทั่วไป (common) สามารถยอมรับได้ว่าเป็นหลักการที่ยุติธรรม
และสามารถแก้ไขข้อพิพาทของบุคคลในสังคมได้ แนวคำ�พิพากษาจะถูกยึดถือเป็นหลักในการพิจารณา
และพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นต่อมาในภายหลัง เว้นแต่ว่าเรื่องใดยังไม่เคยเกิดกรณีพิพาทเช่นว่านั้นขึ้นจึง
จะต้องนำ�เอาหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับ จากที่กล่าวมา การพิจารณาพิพากษาคดีทุกเรื่องโดย
หลักการย่อมต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานหรือการยึดมัน่ ใน “หลักนิตธิ รรม” มิเช่นนัน้ แล้ว อำ�นาจตุลาการของรัฐย่อม
เสือ่ มถอยลง และก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชน จนกระทัง่ เป็นความวุน่ วายของบ้านเมืองในท้ายทีส่ ดุ
ส่วนประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
กล่าวคือ แนวคิดและนิติวิธีของระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับระบบ
กฎหมายจารีตประเพณี โดยเริ่มต้นจากรัฐในฐานะของผู้ปกครองที่มีอำ�นาจเหนือเป็นผู้ใช้อำ�นาจ
นิติบัญญัติออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้บังคับกับประชาชน นิติวิธีคือการพิจารณาว่า
การกระทำ�มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาจากหลักกฎหมายทั่วไปในกรณี
ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จึงก่อให้เกิด “หลักนิติรัฐหรือรัฐที่ปกครองภายใต้กฎหมายขึ้น”
* รองประธานศาลอุทธรณ์ / ผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ว่ า จะเป็ น รั ฐ ที่ ป กครองด้ ว ยระบบกฎหมายใด เป็ น ที่ สั ง เกตชั ด เจนว่ า
ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปกครองภายใต้กฎหมายได้ รัฐใดก็ตามที่ผู้ใช้อำ�นาจปกครองใช้อำ�นาจของตนตาม
อำ�เภอใจ (รวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้สำ�หรับปกครองรัฐตามอำ�เภอใจ โดยไม่คำ�นึงถึงคุณธรรมทาง
กฎหมาย) ย่อมเป็นเหตุนำ�ความเสื่อมมาสู่ตนเองในท้ายที่สุด ดังจะเห็นตัวอย่างได้นับครั้งไม่ถ้วน
นอกจากนั้นแล้ว ไม่ว่าทั้งหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ เมื่อนำ�มาใช้กับอำ�นาจปกครองแล้ว
ย่อมหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง หลักว่าด้วยการแบ่งแยกอำ�นาจและหลักความเป็นอิสระ มิได้
หลักการแบ่งแยกอำ�นาจและหลักความเป็นอิสระนั้น เป็นแนวคิดว่าด้วยการปกครองที่
สร้างสรรค์โดยนักกฎหมายยุคกรีกโบราณ นามว่า “อริสโตเติล” โดยมีแนวคิดว่า การปกครองที่ดี
อำ�นาจอธิปไตยจะต้องไม่รวมอยูท่ บี่ คุ คลคนเดียว เพราะจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้อ�ำ นาจ
ของผู้ปกครองได้ ดังนั้น การปกครองที่ดีจึงควรแบ่งแยกอำ�นาจออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. อำ�นาจบริหาร
2. อำ�นาจนิติบัญญัติ
3. อำ�นาจตุลาการ
โดยอำ�นาจทั้งสามจะทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check And Balance) ซึ่งกันและกัน
ดังที่กล่าวข้างต้น
หากแต่เพียงว่าจะสามารถถ่วงดุลอำ�นาจซึ่งกันและกันได้จำ�ต้องแยกอำ�นาจในแต่ละส่วน
ออกจากกันตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จึงขอกล่าวถึง “หลักการแบ่งแยกอำ�นาจ” ไว้เพียงสังเขปว่า
อำ�นาจรัฐนั้น เป็นอำ�นาจเหนือประชาชนผู้อยู่ภายใต้ปกครอง เพื่อให้การใช้อำ�นาจปกครองของรัฐอยู่
ภายในขอบเขตและสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้ (Check and Balance) ย่อมต้อง
แบ่งแยกอำ�นาจการปกครองรัฐออกจากกันเพื่อมิให้อำ�นาจรวมอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว
(อั น จะเป็ น ลั ก ษณะของการปกครองแบบเผด็ จ การหรื อ การปกครองแบบเบ็ ด เสร็ จ ) จึ ง ได้ มี ก าร
แบ่งแยกออกเป็น “อำ�นาจบริหาร อำ�นาจนิติบัญญัติ และอำ�นาจตุลาการ” นั่นเอง และอาจกล่าวได้ว่า
หลักสำ�คัญแห่งการของการแบ่งแยกอำ�นาจนั้น ย่อมต้องมี “หลักความเป็นอิสระ” เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญด้วย
ส่ ว น “หลั ก ความเป็ น อิ ส ระ” นั้ น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งโดยตรงจากการเกิ ด ขึ้ น ของหลั ก การ
แบ่งแยกอำ�นาจ กล่าวคือ เมือ่ มีการแบ่งแยกอำ�นาจดังทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้ว ผูใ้ ช้อ�ำ นาจแต่ละฝ่ายจะต้องมี
ความเป็นอิสระจากกันและกัน รวมทั้งเป็นอิสระจากอำ�นาจครอบงำ�ภายนอกอื่นๆ เพื่อให้สามารถทำ�
หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้นั่นเอง
ในการนี้ ย่อมเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การปกครองหรือการบริหารรัฐที่ดีนั้น ต้องยึดมั่นในหลักการ
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หลักนิตธิ รรมกับหลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาคดี

ของกฎหมาย อันถือว่าเป็น “จิตวิญญาณของกฎหมาย” ที่เป็นพื้นฐานแห่งกฎหมายโดยทั่วไปก็ว่าได้
ดังนัน้ ในส่วนต่อไปนีจ้ ะขอกล่าวให้เห็นโดยชัดเจนต่อไปว่า หลักการข้างต้นมีความสำ�คัญต่อการพิจารณา
และพิพากษา รวมทั้ง กระบวนการยุติธรรมทางศาลและตุลาการของประเทศไทยอย่างไร

หลักนิติธรรมกับหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีของประเทศไทย
ดังที่กล่าวข้างต้น หลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระ เป็นหลักการสำ�คัญในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด ย่อมเห็นได้จากการที่ รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศต่างๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นำ�เอาหลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระ
มาบัญญัติรับรองไว้โดยชัดเเจ้ง จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น หลักการ
ทั้งสองประการดังกล่าว เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการปกครองประเทศให้อยู่ในความสงบสุขนั่นเอง
สำ�หรับประเทศไทย ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ได้ให้ความสำ�คัญกับหลักการทั้งสองประการอย่างยิ่ง
เห็ น ได้ จ ากการที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย แทบทุ ก ฉบั บ บั ญ ญั ติ ร องรั บ หลั ก การทั้ ง สอง
โดยเฉพาะหลักการแบ่งแยกอำ�นาจการปกครองโดยหลักความเป็นอิสระอย่างชัดแจ้ง จนกระทัง่ ปรากฏ
พัฒนาการสำ�คัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติรองรับหลักนิติธรรม
ไว้โดยชัดแจ้งเป็นฉบับแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักนิติธรรม
มาตรา 78 บัญญัติว่า รัฐต้องดำ�เนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังต่อไปนี้
(6) ดำ�เนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความเห็นเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของรัฐตาม
กฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำ�เนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
แต่รฐั ธรรมนูญกลับมิได้ให้ค�ำ นิยามหรืออธิบายหลักนิตธิ รรมไว้แต่อย่างไร รวมทัง้ มิได้มบี ทบัญญัติ
กรณีทกี่ ารปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทัง้ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของ
รัฐมิได้เป็นไปตามหลักนิตธิ รรมจะมีผลเช่นไร และองค์กรใดจะเป็นผูช้ วี้ า่ การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการบริหาร
ราชการแผ่นดินดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ คงมีเพียงบทบัญญัติตามมาตรา 6 มาตรา 211
และมาตรา 216 วรรคห้า ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
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กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนิ นั้ เป็นอันใช้บงั คับมิได้ โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นองค์กรที่ทำ�หน้าที่วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว คำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ และให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือน
ถึงคำ�พิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เท่านั้น
หากพิ เ คราะห์ จ ากแนวคิ ด ของนั ก ปราชญ์ โ บราณและแนวคิ ด ของนั ก กฎหมายในระบบ
คอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ อาจสรุปได้ว่า หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ (ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน)
เป็ น หลั ก พื้ น ฐานของกฎหมายซึ่ ง ต้ อ งรั บ รองหรื อ ประกั น สิ ท ธิ เ สรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความพอสมควรแก่ เ หตุ ต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ หลั ก ความเสมอภาค ต้ อ งมี ค วามชั ด เจน
แน่นอน เพียงพอที่จะทำ�ให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้ รวมทั้งต้องไม่ใช้บังคับย้อนหลังอันเป็นผลภัย
ต่อประชาชน หรือย้อนหลังใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและยุติลงแล้วก่อนกฎหมายจะใช้บังคับ
การปกครองบ้านเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม การใช้อำ�นาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ และที่สำ�คัญต้องมีฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระควบคุมตรวจสอบการใช้
อำ�นาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้นำ�หลัก
นิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ อย่างชัดแจ้งโดยรับรองและ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย ความเสมอภาคของบุคคลโดยบุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยบุคคล
ไม่ตอ้ งรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระทำ�การอันกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นเวลาทีก่ ระทำ�นัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิด
และกำ�หนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่
กระทำ�ความผิดมิได้ ส่วนในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไม่มีความผิด ก่อนมี
คำ�พิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำ�ความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำ�
ความผิดมิได้ รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำ�นาจรัฐโดยมีการตรวจสอบทรัพย์สิน
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตรวจสอบการกระทำ�ทีเ่ ป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง การถอนถอนจากตำ�แหน่งของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ
พนักงานอัยการ หรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งระดับสูง ตลอดจนการดำ�เนินคดีอาญาผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทางการเมือง
โดยเฉพาะมีบทบัญญัติตามมาตรา 197 วรรคสอง ว่า ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นต้น
หลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาจึงเป็นสาระสำ�คัญส่วนหนึง่ ของหลักนิตธิ รรมในการปกครอง
บ้านเมือง กล่าวคือ ผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้
กฎหมาย(นิติรัฐ) เพื่อให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการสามารถดำ�รงตนให้เป็นกลางในการดำ�เนินกระบวน
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พิจารณาต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ สามารถวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพือ่ พิพากษาคดีหรือออก
คำ�สั่งได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาโดยปราศจากการแทรกแซงหรือสั่งการจากบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น
ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือตุลาการดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอก
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติการสั่งการจากบุคคลอื่น และจากภายในตัวผู้พิพากษาหรือตุลาการโดยต้อง
พิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากอคติทงั้ ปวง หากมีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับทีก่ �ำ หนดให้ผพู้ พิ ากษา
หรือตุลาการต้องอยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา หรือสัง่ การของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพือ่ ให้ตดั สินคดีหรือออก
คำ�สั่งให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกคำ�สั่งดังกล่าว ย่อมเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น

หลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีกับการจ่ายสำ�นวน
การเรียกคืนสำ�นวนและการโอนสำ�นวน
จากที่ได้กล่าวข้างต้น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐนั้นย่อมต้องอาศัยหลักนิติธรรมใน
การปกครอง แต่หากจะกล่าวในรายละเอียดให้ชดั เจนแล้ว อำ�นาจตุลาการเป็นผูใ้ ช้อ�ำ นาจในการพิจารณา
และพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยในการทำ�
หน้าทีพ่ จิ ารณาและพิพากษาคดีของผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการนัน้ อาจมีขอ้ ครหาได้ และเป็นทีม่ าสำ�คัญของ
ความวุน่ วายในสังคม อำ�นาจในการจ่ายสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาคดีโดยกำ�หนดผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการเจ้าของสำ�นวนรับผิดชอบ รวมทัง้ การเรียกคืนสำ�นวนคดี
และการโอนสำ�นวนคดีให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการอืน่ รับผิดชอบแทน หากไม่มรี ะเบียบกำ�หนดวิธี
ปฏิบตั ติ ามลำ�ดับขัน้ ตอนไว้โดยชัดแจ้ง อาจเป็นช่องทางให้มกี ารแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษา
หรือตุลาการเพือ่ ให้ได้ผลของคดีหรือคำ�สัง่ ตามทีผ่ มู้ อี �ำ นาจจ่ายสำ�นวนคดีตอ้ งการ อันเป็นการกระทำ�โดย
มิชอบด้วยหลักนิติธรรม และเป็นผลร้ายต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหลาย
การจ่ายสำ�นวนคดีของศาลยุติธรรม
สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรม พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5 และมาตรา 32
วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ประธานศาลฎีกาวางระเบียบในการจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำ�นวนคดี
ประธานศาลฎีกาจึงออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำ�นวนคดี พ.ศ. 2544
และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดี พ.ศ. 2547 ไว้
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมทั้งหลาย
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมว่าด้วยการจ่ายสำ�นวนคดี พ.ศ. 2544 ข้อ 3 ให้ค�ำ นิยาม
การจ่ายสำ�นวนคดี หมายความว่า การมอบหมายสำ�นวนคดีให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษารับผิดชอบพิจารณาและ
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พิพากษา โดยกำ�หนดผู้จ่ายสำ�นวนคดีคือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์
ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดี และผู้พิพากษา
ซึ่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ผู้ พิ พ ากษาหั วหน้ าศาล หรื อผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า แผนกคดี ม อบหมาย และกำ � หนดให้แ ยกประเภท
สำ�นวนคดีออกเป็น 3 ประเภท คือ
สำ�นวนคดีทั่วไป หมายความว่า สำ�นวนคดีที่ผู้จ่ายสำ�นวนมิได้กำ�หนดไว้เป็นสำ�นวนคดีพิเศษ
หรือสำ�นวนคดีจัดการพิเศษ
สำ�นวนคดีพเิ ศษ หมายความว่า สำ�นวนคดีทผี่ จู้ า่ ยสำ�นวนคดีก�ำ หนดไว้เป็นสำ�นวนคดีทกี่ ารจ่าย
สำ�นวนคดีต้องคำ�นึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมขององค์คณะผู้พิพากษาเป็นพิเศษ
สำ�นวนคดีจัดการพิเศษ หมายความว่า สำ�นวนคดีที่มีความจำ�เป็นหรือเหมาะสมที่จะจัด
องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งรับผิดชอบไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้การพิจารณาและพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก
รวดเร็ว
ข้อ 4 กำ�หนดให้ประกาศไว้ให้ทราบทั่วไปเกี่ยวกับประเภทสำ�นวนที่เป็นสำ�นวนคดีพิเศษ และ
สำ�นวนคดีจัดการพิเศษ
ข้อ 5 กำ�หนดให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจัดองค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีที่ตนรับผิดชอบ
และกำ�หนดลำ�ดับองค์คณะผู้พิพากษาสำ�หรับสำ�นวนคดีทั่วไปตามหลักเกณฑ์อาวุโส หรือหลักเกณฑ์อื่น
ที่ผู้จ่ายสำ�นวนคดีกำ�หนด
ให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจัดองค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีที่ตนรับผิดชอบสำ�หรับสำ�นวน
คดีพเิ ศษและสำ�นวนคดีจดั การพิเศษให้ตรงกับความเชีย่ วชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบียบการ
บริหารจัดการทีว่ างไว้ แล้วแต่กรณี ในกรณีทมี่ กี ารจัดองค์คณะผูพ้ พิ ากษาในลักษณะเดียวกันไว้หลายคณะ
ให้กำ�หนดลำ�ดับองค์คณะผู้พิพากษาตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 6 ให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจ่ายสำ�นวนคดีทั่วไปให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีที่
ตนรับผิดชอบตามลำ�ดับเลขหมายสำ�นวนสารบบความเรียงไปตามลำ�ดับองค์คณะผู้พิพากษาที่ได้จัดไว้
หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ผู้จ่ายสำ�นวนคดีกำ�หนดซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสำ�นวนคดีให้
แก่องค์คณะผู้พิพากษาใด
ให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจ่ายสำ�นวนคดีพิเศษและสำ�นวนคดีจัดการพิเศษให้แก่องค์คณะผู้พิพากษา
ในศาลหรือแผนกคดีที่ตนรับผิดชอบให้ตรงกับความเชี่ยวชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบียบ
การบริหารจัดการที่วางไว้ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะผู้พิพากษาไว้ในลักษณะเดียวกัน
หลายองค์คณะ ให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจ่ายสำ�นวนคดีตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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การจ่ า ยสำ � นวนคดี ต ามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ คำ � นึ ง ถึ ง ปริ ม าณคดี ทั้ ง หมดที่ อ งค์ ค ณะ
ผู้พิพากษาแต่ละองค์คณะต้องรับผิดชอบด้วย
ข้อ 7 ในกรณีทผี่ จู้ า่ ยสำ�นวนคดีจา่ ยสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะพิพากษาซึง่ ประกอบด้วยผูพ้ พิ ากษา
หลายคน ให้ผู้จ่ายสำ�นวนคดีระบุชื่อผู้พิพากษาเจ้าของสำ�นวนไว้ด้วย แต่หากมิได้ระบุไว้ ให้ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในองค์คณะผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ระบุ
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจ่ายสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาที่ได้จัดไว้ซึ่งมีจำ�นวน
ผู้พิพากษามากกว่าจำ�นวนผู้พิพากษาที่ต้องเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กำ�หนด ให้ผพู้ พิ ากษาหัวหน้าคณะหรือผูพ้ พิ ากษาซึง่ มีอาวุโสสูงสุดในองค์คณะผูพ้ พิ ากษานัน้ เป็นผูก้ �ำ หนด
องค์คณะผู้พิพากษานั้นให้เป็นไปตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกำ�หนดได้ เว้นแต่ผู้จ่ายสำ�นวนคดีจะ
กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
สำ�หรับศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีไว้โดย
แบ่งคดีออกเป็น 4 ประเภท
ประเภทที่ 1 คดีเร่งพิเศษ หมายความว่า คดีทคี่ คู่ วามอุทธรณ์โต้แย้งเฉพาะดุลพินจิ ในการลงโทษ
การกำ�หนดค่าเสียหาย การกำ�หนดเบี้ยปรับ และการปรับผู้เอาประกัน
ประเภทที่ 2 คดีเร่ง หมายความรวมถึงคดีที่มีประเด็นไม่ยุ่งยาก เช่นคดีที่มีเพียงประเด็นเดียว
คดีที่ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง คดีที่มีแนวคำ�พิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐาน
คดีทผี่ อู้ ทุ ธรณ์ไม่ได้น�ำ เงินค่าธรรมเนียมซึง่ ต้องใช้แก่คคู่ วามอีกฝ่ายหนึง่ ตามคำ�พิพากษาหรือคำ�สัง่ มาวาง
ศาลพร้อมกับอุทธรณ์ คดีที่เสียค่าขึ้นศาลไม่ครบถ้วนสมควรมีรายงานกระบวนพิจารณาให้ศาลชั้นต้น
เรียกค่าขึ้นศาลจากคู่ความให้ครบถ้วนก่อน เป็นต้น
ประเภทที่ 3 คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน หมายความว่า คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่อยู่ในความ
สนใจของประชาชน ได้แก่ คดีที่มีความสำ�คัญเกี่ยวด้วยตัวบุคคลหรือคดีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ�ที่
เป็นที่สนใจของประชาชน
ประเภทที่ 4 คดีธรรมดา หมายความถึงคดีอื่น ๆ นอกเหนือจากคดีประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 3
ในทางปฏิบัติ ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำ �คัญของการจ่ายสำ�นวนคดีและการโอน
สำ�นวนคดีดังกล่าวข้างต้นโดยพยายามออกระเบียบกำ�หนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการจ่าย
สำ�นวนคดีพิเศษ และสำ�นวนคดีจัดการพิเศษที่เป็นที่สนใจของประชาชนไว้โดยละเอียดเพื่อมิให้มีช่อง
ทางแทรกแซงอำ�นาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยเลือกจ่ายสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะคดี
เพื่อหวังผลของคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งให้เป็นไปตามที่ผู้จ่ายสำ�นวนคดีต้องการ เนื่องจากผลของ
คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของสำ�นวนคดีประเภทดังกล่าวมีความสำ�คัญโดยอาจกระทบต่อสังคมโดยรวม
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เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศชาติ สำ � หรั บ ศาลอุ ท ธรณ์ ในช่ ว ง พ.ศ. 2545 ประธาน
ศาลอุทธรณ์ได้ออกระเบียบศาลอุทธรณ์วา่ ด้วยการบริหารจัดการคดีทเี่ ป็นทีส่ นใจของประชาชน พ.ศ. 2545
โดยมีจุดประสงค์ให้การบริหารจัดการคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งเป็นสำ�นวนคดีพิเศษ และ
สำ�นวนคดีจัดการพิเศษมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้พิพากษาใน
ศาลอุทธรณ์ทุกคนได้มีส่วนในการบริหารจัดการคดีเช่นว่านี้ด้วยโดยกำ�หนดให้ประธานศาลอุทธรณ์
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ พิ พ ากษาในศาลอุ ท ธรณ์ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กผู้ พิ พ ากษาหั ว หน้ า คณะใน
ศาลอุทธรณ์จำ�นวน 10 คน และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จำ�นวน 5 คน เป็นผู้พิพากษาในองค์คณะคดี
และให้ประธานศาลอุทธรณ์นำ�รายชือ่ ของผูพ้ พิ ากษาทีไ่ ด้รับเลือกทัง้ 15 คน ดังกล่าวมาจัดเป็นองค์คณะ
คดีรวม 5 องค์คณะ แต่ละองค์คณะคดี ประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 2 คน
และผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์ 1 คน โดยให้ผพู้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ทมี่ อี าวุโสสูงสุด 5 คนแรก
เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดี ส่วนองค์คณะคดีให้จัดตามความเหมาะสม และให้ประธานศาลอุทธรณ์
กำ�หนดลำ�ดับองค์คณะคดีเรียงตามอาวุโสของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดี การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนน
ลับ ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไป
ตามลำ�ดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาในองค์คณะคดีจนครบ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลำ�ดับใด
อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจำ�นวน ให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าตามลำ�ดับเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจำ�นวน
การขอถอนตัวไม่ว่าก่อนหรือหลังการลงคะแนน จะกระทำ�มิได้ ให้ประธานศาลอุทธรณ์จ่ายสำ�นวนคดี
ให้แก่ผู้พิพากษาในองค์คณะคดีตามลำ�ดับเลขหมายสำ�นวนในสารบบความเรียงไปตามลำ�ดับผู้พิพากษา
ในองค์ ค ณะคดี ที่ ไ ด้ จั ด ไว้ การประชุ ม ปรึ ก ษาเพื่ อ ทำ � คำ � พิ พ ากษาคดี ให้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษากั น เฉพาะ
ผูพ้ พิ ากษาในองค์คณะคดีเท่านัน้ คดีเรือ่ งใดทีป่ ระธานศาลอุทธรณ์เห็นว่าอยูใ่ นความสนใจของประชาชน
จำ�นวนมาก และผลแห่งคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งจะกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่
หรือกระทบต่อมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของศาล หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ซึ่งสมควรที่จะได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบในแง่มุมต่าง ๆ
เป็นพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์จะให้มีการวินิจฉัยสำ�นวนคดีหรือคำ�ร้องของปล่อยชั่วคราวเช่นว่านี้
โดยที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีทั้ง 5 องค์คณะคดีก็ได้ ที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีดังกล่าวต้อง
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในองค์คณะคดีทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 คน และ
ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดีที่มีอาวุโสสูงสุดที่มิได้เป็นองค์คณะคดีในคดีนั้นเป็นประธานที่ประชุม
คำ�วินิจฉัยของที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีให้เป็นไปตามเสียงข้างมากและถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ในคดีแพ่งให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนในคดีอาญา ให้
ผู้พิพากษาซึ่งเห็นเป็นผลร้ายแก่จำ�เลยมาก ยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำ�เลย
น้อยกว่า คดีซึ่งที่ประชุมขององค์คณะคดีได้วินิจฉัยแล้ว คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งต้องเป็นไปตามคำ�วินิจฉัย
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หลักนิตธิ รรมกับหลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาคดี

ของทีป่ ระชุมรวมขององค์คณะคดี แต่ไม่ตดั อำ�นาจประธานศาลอุทธรณ์ทจี่ ะให้วนิ จิ ฉัยโดยทีป่ ระชุมใหญ่
ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 140 หรือประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 208 ทวิ แล้วแต่กรณี
ปัจจุบัน ประธานศาลอุทธรณ์ได้ออกคำ�สั่งจัดองค์คณะผู้พิพากษาสำ�หรับคดีที่เป็นที่สนใจ
ของประชาชนไว้ทั้งสิ้น 35 คณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีประเภทดังกล่าวโดยในทางปฏิบัติปรากฏว่า
มี สำ � นวนคดี ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจของประชาชนเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาลอุ ท ธรณ์ เ ป็ น จำ � นวนมาก ได้ มี
การจ่ า ยสำ � นวนคดี ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษาตามที่ กำ � หนดโดยไม่ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ กั ง วลเกี่ ย วกั บ
การเลือกจ่ายสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะคดีเพื่อหวังผลของคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งตามที่ผู้จ่ายสำ�นวนคดี
ต้องการหรือแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์คณะคดีดงั กล่าวแต่ประการใด เนือ่ งจากระบบการทำ�งาน
ของศาลอุทธรณ์มกี ารตรวจสอบร่างคำ�พิพากษาและคำ�สัง่ โดยละเอียดหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่การตรวจสอบ
โดยองค์คณะผู้พิพากษาด้วยกันเองในการปรึกษาคดี การตรวจสอบด้วยผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ซึ่งมีทั้งผู้ช่วยเล็กและผู้ช่วยใหญ่โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามร่างคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่ง
ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาหรือไม่ เหตุผลของคำ�พิพากษารับฟังได้หรือ
ไม่ หรือมีข้อโต้แย้งหรือไม่ ผลของคำ�พิพากษาถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ และตรวจสอบโดยผู้บริหารที่
มีหน้าที่ตรวจสั่งออกคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งดังกล่าว กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริง
ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ผู้บริหารอาจส่งร่างคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งพร้อมสำ�นวนคดีให้ผู้พิพากษาที่ทำ�หน้าที่
ที่ปรึกษาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสำ�นวนและทำ�ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูบ้ ริหาร หรือนำ�เข้าหารือในทีป่ ระชุมผูพ้ พิ ากษาซึง่ อาจกำ�หนดให้น�ำ เข้าที่
ประชุมเฉพาะองค์คณะทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ผนกคดีพเิ ศษ ทีป่ ระชุมผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะทัง้ หมด หรือทีป่ ระชุม
ใหญ่ตามที่กฎหมายกำ�หนด หากการทำ�คำ�พิพากษาคดีใดไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบที่
กำ�หนดไว้ ตั้งแต่การจ่ายสำ�นวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษารับผิดชอบ การทำ�คำ�พิพากษาของผู้พิพากษา
เจ้าของสำ�นวน การปรึกษาคดีขององค์คณะผู้พิพากษา การตรวจร่างคำ�พิพากษาของผู้ช่วยผู้พิพากษา
จนถึงขั้นตอนการตรวจสั่งออกของผู้บริหารศาล คดีดังกล่าวมักจะปรากฏความผิดปกติดังกล่าวให้เห็น
และถูกทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน หากเป็นปัญหาหรือมีข้อสงสัย
เกีย่ วกับความซือ่ สัตย์สจุ ริตหรือการประพฤติมชิ อบในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ จ็ ะมีการแก้ไขหรือจัดการปัญหา
ดังกล่าวตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเด็ดขาดทันที
ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายสำ�นวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์มักจะเป็นเรื่อง
สำ�นวนคดีที่มีความเกี่ยวพันกันหลายสำ�นวนคดี แต่อุทธรณ์เข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ไม่พร้อม
กัน ทำ�ให้การจ่ายสำ�นวนคดีดังกล่าวแยกไปยังองค์คณะผู้พิพากษาหลายองค์คณะ และผู้พิพากษาแต่ละ
องค์คณะมีความเห็นแตกต่างกันไป ทำ�ให้ผลของคำ�พิพากษาในคดีดงั กล่าวไม่เป็นไปในแนวเดียวกันหรือ
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แตกต่างกันทั้งที่เป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันหรือใกล้เคียงเกี่ยวพันกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ทำ�
หน้าที่สั่งออกคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งต้องพยายามคุมแนวของคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งดังกล่าวให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและมิให้ขัดแย้งกัน ปัจจุบันได้มีการสำ�รวจกลุ่มคดีที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันหรือ
เกี่ยวพันกันแล้วจ่ายสำ�นวนคดีดังกล่าวให้องค์คณะผู้พิพากษาเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด อันทำ�ให้
ผลของกลุ่มคดีดังกล่าวเป็นไปในแนวเดียวกันและการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การเรียกคืนสำ�นวนและการโอนสำ�นวนคดี
สำ�หรับการเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดี พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 33
บัญญัตวิ า่ การเรียกคืนสำ�นวนคดีหรือการโอนสำ�นวนคดีซงึ่ อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์คณะผูพ้ พิ ากษา
ใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมใน
การพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น และรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์
รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดใน
ศาลจังหวัดหรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลแขวงได้เสนอความเห็นให้กระทำ �ได้ ซึ่งประธาน
ศาลฎีกาได้ออกระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดี
พ.ศ. 2547 กำ�หนดให้การเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดีให้พึงกระทำ�ได้เฉพาะกรณี
องค์คณะผู้พิพากษาดำ�เนินการพิจารณาไปโดยล่าช้าเกินสมควร โดยปราศจากเหตุผล องค์คณะ
ผู้พิพากษาพิจารณาคดีโดยขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง หรือขัดแย้งกับแนวคำ�พิพากษาศาลฎีกาที่เป็น
บรรทัดฐาน หรือขัดต่อความเป็นธรรม โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร องค์คณะผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ
พิจารณาคดีผิดแผกแตกต่างไปจากแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร หรือองค์คณะผู้พิพากษาดำ�เนินกระบวนพิจารณาอันมีผลกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม
ประการอื่น เมื่อมีการเรียกคืนสำ�นวนคดีใดแล้ว ให้ผู้เรียกคืนและโอนสำ�นวนคดี โอนสำ�นวนคดีนั้น
ให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทน แต่การจ่ายสำ�นวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบ
แทนนัน้ ผูเ้ รียกคืนและโอนสำ�นวนคดีตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ว่าด้วยการจ่ายสำ�นวนคดี พ.ศ.2544 การเรียกคืนและโอนสำ�นวนคดีในคดีเดียวกันเกินกว่าหนึ่งครั้งจะ
กระทำ�ได้ต่อเมื่อมีเหตุจำ�เป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้เท่านั้น
ในทางปฏิบัติของศาลอุทธรณ์ การเรียกคืนและโอนสำ�นวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่น
รับผิดชอบแทนเกิดขึ้นไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่ององค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาพิพากษาคดี
ไม่สอดคล้องกับแนวบรรทัดฐานคำ�พิพากษาศาลฎีกา หรือขัดกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรือ่ งทีว่ นิ จิ ฉัย
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หลักนิตธิ รรมกับหลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาในการพิจารณาคดี

หรือวินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นทั้งที่มิใช่ปัญหา
เกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน วินจิ ฉัยคดีนอกฟ้องนอกประเด็นทีค่ คู่ วามโต้แย้งกัน ซึง่ ก่อนที่
จะมีการเรียกคืนและโอนสำ�นวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทน ผู้เรียกคืนและโอนสำ�นวน
คดีจะให้โอกาสองค์คณะผู้พิพากษาดังกล่าวทบทวนและปรับปรุงร่างคำ�พิพากษาตามที่ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสั่งออกได้ทำ�บันทึกโต้แย้งหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ไว้ หากเจ้าของ
ร่างหรือองค์คณะผู้พิพากษายังคงยืนยันตามร่างโดยไม่ปรับปรุงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธาน
ศาลอุทธรณ์จะขอความเห็นจากรองประธานศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวว่าเป็นกรณีที่กระทบ
กระเทือนต่อความยุติธรรมตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากรองประธานศาลอุทธรณ์
พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้มีการเรียกคืนและโอนสำ�นวนคดีได้ ประธานศาลอุทธรณ์จึงจะมีคำ�สั่ง
ให้เรียกคืนและโอนสำ�นวนคดีดังกล่าวไปให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทนซึ่งกระบวนการและ
ขั้นตอนการเรียกและโอนสำ�นวนคดีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่หากเป็นเพียง
เรือ่ งความเห็นในทางกฎหมายระหว่างองค์คณะผูพ้ พิ ากษาทีร่ บั ผิดชอบร่างคำ�พิพากษาหรือคำ�สัง่ แตกต่าง
กับความเห็นของผู้ช่วยผู้พิพากษา ที่ปรึกษา หรือผู้บริหารที่ทำ�หน้าที่ตรวจสั่งออกร่างคำ�พิพากษาหรือ
คำ�สั่งดังกล่าวโดยไม่มีแนวคำ�พิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานในปัญหาดังกล่าว หรือเป็นเพียงดุลพินิจ
ในการวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำ�นวนคดีที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดีไปให้องค์คณะผูพ้ พิ ากษาอืน่ รับผิดชอบแทนแต่ประการใด

บทสรุป
สำ � หรั บ ในปั จ จุ บั น ที่ สั ง คมไทยมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งที่ แ ตกต่ า งกั น
ในลักษณะรุนแรงร้าวลึก ทำ�ให้เกิดการแตกแยกในหมู่ประชาชนและมุ่งที่จะล้มล้างกันเป็นสำ�คัญ
โดยศาลยุตธิ รรมเข้าไปมีสว่ นในการพิจารณาพิพากษาคดีตา่ ง ๆ อันเป็นผลมาจากความแตกแยกดังกล่าว
ทำ�ให้ประชาชนส่วนหนึง่ เกิดความกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งการใช้อ�ำ นาจอิสระและความเป็นกลางของผูพ้ พิ ากษา
ในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว โดยเฉพาะการจ่ายสำ�นวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษารับผิดชอบ
รวมถึงการเรียกคืนสำ�นวนคดีและการโอนสำ�นวนคดีไปให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทนว่าจะ
เป็นช่องทางให้มีการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา และเป็น
ช่องทางให้ผมู้ อี �ำ นาจกำ�หนดผลของการพิจารณาพิพากษาคดีหรือคำ�สัง่ เป็นให้ไปตามทีต่ อ้ งการหรือตามที่
ได้ก�ำ หนดไว้ลว่ งหน้า เมือ่ พิจารณาระเบียบและกฎหมายทีก่ ำ�หนดวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวไว้โดย
ละเอียดประกอบกับกระบวนการตรวจสอบร่างคำ�พิพากษาและคำ�สัง่ ในทุกขัน้ ตอนแล้ว จะเห็นได้วา่ การ
แทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพ้ พิ ากษายากทีจ่ ะกระทำ�ได้ซงึ่ กฎหมายและ
ระเบียบที่กำ�หนดแนวทางและขั้นตอนในทางปฏิบัติไว้ดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่สามารถ
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ควบคุ ม ได้ แต่ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ภ ายในตั ว ของผู้ พิ พ ากษาหรื อ ตุ ล าการซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษา
อรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด ทัศนคติ โดยเฉพาะอคติที่อยู่ภายในจิตใจของผู้พิพากษาหรือ
ตุ ล าการเป็ น สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม ได้ ย าก หากผู้ พิ พ ากษาหรื อ ตุ ล าการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมี อ คติ ต่ อ คู่ ค วาม
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตนให้เป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีเลือกปฏิบัติหรือเป็นฝักเป็นฝ่าย
พรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ เกลียดชังพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งที่พิจารณา
โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการดังกล่าวย่อมไม่เป็นธรรมและสังคมไม่อาจยอมรับได้ คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่ง
ดังกล่าวนอกจากจะมิได้แก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกแยกที่เกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในสังคมแล้ว กลับทำ�ให้ปญ
ั หาดังกล่าวรุนแรงและขยายวงมากขึน้ ผูพ้ พิ ากษาหรือตุลาการ
จึงต้องควบคุมตนเองโดยต้องวางตนให้เป็นกลาง ต้องมีจติ สำ�นึกในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์
สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหลาย มุ่งแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกแยกในสังคมและประเทศชาติ การยอมรับและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในองค์กรศาลทัง้ ระบบว่ายังสามารถให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้จงึ เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะ
ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างยั่งยืน.
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หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย
“Rule of Law and Law enforcement”
พิศล พิรุณ*

บทน�ำ
หลักนิติธรรมเป็นอุดมการณ์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมาย ที่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรั ฐ มนตรี ศาล รวมทั้ ง องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งเป็ น ไปตาม
หลักนิติธรรม”1 ในขณะที่ “กฎหมาย” เป็นกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์
ในสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้าย ซึ่งทั้งสองสิ่งดังกล่าวทุกสังคมยอมรับว่า
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ต้องด�ำรงไว้เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสังคมนั้น ๆ
มีการบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement) อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ถ้าการบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพก็พอเป็นหลักประกันได้ว่าสังคมนั้นน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและ
มีความสุข ความรูส้ กึ ว่าได้รบั ความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันของคนในสังคม ก็จะค่อย ๆ เด่นชัด
ขึ้น คนในสังคมก็จะเคารพและศรัทธาในกฎหมายของบ้านเมือง ยิ่งคนเคารพกฎหมายมากเพียงใด
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่น�ำมาสู่การปฏิบัติก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเพียงนั้น

สภาพการบังคับใช้กฎหมายของไทย
ถ้ามีค�ำถามให้คนชั้นกลางที่พอได้รับการศึกษาในเมืองไทยตอบว่าท่านมีความรู้สึกต่อการบังคับ
ใช้ ก ฎหมายหรื อการปฏิบัติก ารให้เ ป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยอย่ า งไร ค� ำ ตอบที่ ไ ด้ เ กื อ บ
ร้ อ ยเปอร์ เซ็ น ต์ น ่ า จะเป็ น ว่ า การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของเมื อ งไทยยั ง “ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” หรื อ
“ไม่นา่ พึงพอใจ” อันแสดงให้เห็นว่าคนไทยรับรู้หรือคุ้นเคยกับการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ
มาช้านานจนเกือบจะมองว่าการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ต้องค�ำนึงถึงกฎระเบียบมากนักนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวติ ประจ�ำวันไปแล้ว เช่น ทางเท้าทีม่ ไี ว้สำ� หรับคนเดินในกรุงเทพ ฯ ก็สามารถตัง้ แผงขายอาหารหรือ
* ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา / ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
1
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ขายสินค้าได้ รถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่ติดไฟแดงอยู่สี่แยก หากด้านที่ก�ำลังไฟเขียวไม่มีรถ
แล่นผ่าน รถที่ติดไฟแดงก็สามารถขับฝ่าไฟแดงไปต่อหน้าเจ้าพนักงานต�ำรวจที่ก�ำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่
ป้อมต�ำรวจตรงสี่แยกนั้นได้ หรือที่ดินท�ำเลดี ๆ ในเขตหวงห้ามริมชายเขาหรือชายทะเล ถ้าผู้ใดมีเงินและ
ต้องการอยากจะได้จริง ๆ ก็มีวิธีการหาซื้อมาจนได้

ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความหย่อนประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
1. การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการฮัว้ ประมูลเพือ่ ให้ตนมีสทิ ธิดกี ว่า
ผูอ้ นื่ หรือการเรียกรับสินบนเพือ่ แลกกับการกระท�ำความผิดของตน การเรียกหรือยอมรับสินบนทีม่ ผี เู้ สนอ
ให้เพื่อแลกกับการกระท�ำผิดของตนในกรณีที่สองนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญของความหย่อนยาน
ในการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเรา เมือ่ เจ้าพนักงานต�ำรวจจราจรไม่จบั กุมผูก้ ระท�ำผิดตามกฎหมายจราจร
เพราะเห็นแก่สนิ บนทีผ่ กู้ ระท�ำผิดมอบให้ การบังคับใช้กฎหมายจราจรก็จะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร หรือ
เจ้าหน้าที่เทศกิจเก็บส่วยจากแม่ค้าที่วางแผงขายของบนทางเท้า กฎหมายที่เกี่ยวกับความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยตามเทศบัญญัติก็ย่อมไม่มีความหมาย
2. ความหย่อนยานของการบังคับบัญชา
การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ ในประเทศไทยมีให้เห็นทั้งในระดับสูง เช่น ระดับ
บ่อนการพนันใหญ่ ๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ยังสามารถเปิดบริการได้ และระดับต�่ำอย่างการจ่ายค่า
คิวรถจักรยานยนต์รับจ้างตามตรอก ซอยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นระดับสูงหรือระดับต�่ำ
ถ้าผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการรับสินบน ผู้ปฏิบัติการระดับล่างคงไม่อาจ
ฝ่าฝืนได้ แต่ประเทศไทยเราดูเหมือนการส่งส่วยที่ผู้ปฏิบัติการระดับล่างเป็นผู้รับมักจะไปถึงมือผู้
บังคับบัญชาระดับสูงเกือบทุกกรณี เพราะคงไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดนั่งดูลูกน้องรับสินบนโดยตนเอง
ไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดได้ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงเป็นตัวก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมายโดยตรง
3. การขาดวินัยของคนในชาติ
สองปัจจัยแรกเป็นปัจจัยที่พิจารณาจากฝ่ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปเป็นปัจจัยที่เกิดจากผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเอง เหตุที่การบังคับใช้กฎหมายใน
เมืองไทยไม่เป็นไปอย่างเคร่งครัด ประชาชนก็มสี ว่ นอย่างมาก เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่เคารพกฎหมาย
ไม่ฝา่ ฝืนกฎระเบียบของสังคม แล้วเจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีค่ วบคุมให้คนปฏิบตั ติ ามกฎหมายก็คงไม่ตอ้ งไล่จบั
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ไล่ปรับกันมากมายเหมือนอย่างปัจจุบัน การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด เมื่อ
หลายคนฝ่าฝืนได้ คนอื่นก็เอาอย่างบ้าง ในที่สุดการฝ่าฝืนก็กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่การปฏิบัติตาม
กฎหมายกลายเป็นข้อยกเว้นซึ่งสังคมไทยมีแนวความคิดท�ำนองนี้ค่อนข้างมาก ผลลัพธ์ก็คือการฝ่าฝืน
กฎหมายกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคมไป อันส่งผลให้ตัวบทกฎหมายที่ออกมาไม่ได้ช่วยจัด
ระเบียบสังคมให้ดีขึ้นตามความมุ่งหมายเท่าที่ควร
4. การอบรมศึกษา
ปัจจัยข้อนี้เป็นเหตุต่อเนื่องของการขาดวินัยข้อที่ 3 เพราะวินัยของคนในชาติย่อมสั่งสม
มาจากพฤติกรรมและการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กของคนในสังคมนั้น หากเด็กได้รับการเรียนรู้อบรมมาใน
ทิศทางใด เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมา ก็จะมีแนวความคิดหรือทัศนคติไปในทางนั้น เช่น ถ้าในวัยเด็กได้รับการ
สั่งสอนอบรมให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยการช่วยดูแลไม่ให้มีการเปิดน�้ำ เปิดไฟทิ้งไว้ โดยใช่เหตุใน
โรงเรียน พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กนั้นก็จะรู้สึกหวงแหน และช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติไปโดย
ไม่รู้ตัว ความคิดที่จะเอาทรัพย์สมบัติของชาติ เช่น ที่ดินสวย ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติมาท�ำเป็นรีสอร์ท
ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ประเทศไทยเรา การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความคิดต่อส่วนรวมในลักษณะนี้
น้อยมาก ส่วนใหญ่มกั จะสัง่ สอนอบรมให้บตุ รหลานของตนเป็นผูช้ นะเหนือผูอ้ นื่ เสียมากกว่า ซึง่ การอบรม
เช่นนัน้ เป็นการสอนให้เด็กเห็นแก่ตวั โดยปริยาย ครัน้ เด็กเหล่านัน้ เติบโตขึน้ มาทุกคนก็จะเห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตนโดยไม่ค�ำนึงถึงคนรอบข้างหรือประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้คนในชาติมีลักษณะนิสัยคิดแต่ตน
เป็นใหญ่ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” หากตนได้รับประโยชน์แล้ว แม้จะผิดระเบียบบ้างก็ไม่เป็นไร
จนท�ำให้เกิดค�ำพูดติดตลกว่า “ระเบียบมีไว้ฝ่าฝืน” ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเพราะเมื่อแนวความคิด
ส่วนใหญ่ของคนในชาติเป็นแบบนี้แล้ว ก็ยากที่จะเห็นการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราเป็นไปอย่างมี
มาตรฐานได้

ผลกระทบต่อการขาดประสิทธิภาพ
ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนน้อยของการขาดประสิทธิ ภาพในการบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทย
เท่านัน้ ยังมีขอ้ เท็จจริงท�ำนองนีอ้ กี มากมายทีค่ นไทยรูส้ กึ จนเกือบจะชาชินถึงความหย่อนยานในการบังคับ
ใช้กฎหมายของบ้านเมืองเรา ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ส่งผลต่อการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก ท�ำให้คนไทยค่อย ๆ สั่งสมแนวคิดว่าก�ำรฝ่าฝืนกฎระเบียบของบ้านเมืองหรือของสังคมนั้นไม่ใช่สิ่ง
เลวร้าย การไม่ฝา่ ฝืนกฎระเบียบบ้างต่างหากทีบ่ างครัง้ ถูกมองว่าเป็นความคิดทีไ่ ม่คอ่ ยฉลาด หรือไม่รจู้ กั
ปรับตัวเข้ากับสังคม ท�ำนองเข้าเมืองตาหลิ่ว ไม่รู้จักหลิ่วตาตาม ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้บุคลิกโดยรวมของ
คน ไทยกลายเป็นคนทีช่ อบคิดอะไรแบบซิกแซ็กโดยพยายาม หาทางหลีกเลีย่ งกฎระเบียบเพือ่ ผลประโยชน์
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ของตัวเองอยู่เสมอ วิธีการหรือช่องทางใดที่เป็นมาตรฐานซึ่งคนในสังคมพัฒนาเขาไม่คิดปฏิบัติกัน
แต่คนไทยมักจะท�ำ เช่น การพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนต�ำแหน่งของข้าราชการหรือในหน่วยงานเอกชนที่มี
กฎเกณฑ์เป็นหลักทั่วไปว่าให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถของคนเป็นส�ำคัญ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
จะเห็นสมควรเป็นการเฉพาะรายซึ่งเป็นข้อยกเว้น ปรากฏว่าข้าราชการหรือพนักงานที่มีความรู้ความ
สามารถอยูใ่ นมาตรฐานทัว่ ไปมักจะไม่ได้รบั การพิจารณา แต่ลกู น้องทีผ่ บู้ งั คับบัญชาเห็นสมควรเป็นกรณี
พิเศษซึ่งเป็นบทยกเว้นมักจะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ
เมื่อแนวความคิดหรือมาตรฐานการคิดของคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ ก็ยากที่ประเทศชาติ
จะพัฒนาไปสู่ระบบที่เป็นมาตรฐานได้ หลักนิติธรรมซึ่งเป็นอุดมคติของการปกครองที่มุ่งหวังให้การอยู่
ร่วมกันของคนในสังคมด�ำเนินไปอย่างมีความสุขก็คงบรรลุเป้าหมายได้ยาก การบัญญัติหลักนิติธรรมไว้
ในรัฐธรรมนูญแทบจะไม่ส่งผลในทางปฏิบัติเลย
ผู้เขียนเชื่อว่าคนในระดับบนของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ หรือนักธุรกิจ
ต่างทราบดีว่าความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยนั้นเป็นปัญหาที่ถ่วงความเจริญของ
ประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งหากน�ำเรื่องดังกล่าวมาเป็นหัวข้อในวงเสวนา ทุกคนคงยอมรับโดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง แต่หากตั้งค�ำถามต่อไปว่า แล้วเราจะพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร
ทุกคนคงนั่งคิดอยู่นานว่าค�ำตอบควรจะเป็นอย่างไร บางคนอาจจะถึงขั้นสรุปว่าอย่าไปคิดมันเลย
ปล่อยให้มันเป็น “แบบไทย ๆ” ดีกว่า ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่ามีคนคิดเช่นนี้จ�ำนวนมาก เมื่อปัญหาใดยากต่อ
การปรับปรุง หรือไม่คิดจะปรับปรุงก็โยนไปสู่บทสรุปว่า มันเป็นปัญหาแบบไทย ๆ และปล่อยให้เป็นไป
ตามแบบ “ไทย ๆ” ดีกว่า
ต่อปัญหาดังกล่าวผู้เขียนไม่อยากจะให้คิดเช่นนั้น เนื่องจากเห็นว่า ทุกปัญหามีทางแก้ได้
ปัญหาใดฝังรากลึกยาวนาน ก็ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขและต้องแก้ด้วยความสามารถ ขึ้นอยู่กับ
ว่าผูแ้ ก้ไขมีความตัง้ ใจทีจ่ ะแก้ไขจริงหรือไม่ ถ้ามีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะแก้ไขก็มปี ญ
ั หาต่อไปว่าใครจะเป็นผูน้ ำ�
ในการแก้ไข ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างเป็นข้อคิดให้เกิดก�ำลังใจไว้ 2 กรณี คือ กรณีของประเทศสิงคโปร์
และฮ่องกง
ทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่มีคนเชื้อสายจีนอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เหตุใดปัจจุบัน
คนสิงคโปร์จึงพูดภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศ แม้บางคนจะพูดภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาบรรพบุรุษได้ แต่
ภาษาราชการที่ ใช้ กั น ก็ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ เด็ ก นั ก เรี ย นเรี ย นภาษาอั ง กฤษตั้ ง แต่ ชั้ น อนุ บ าลจนถึ ง
มหาวิทยาลัย เขาเริ่มใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นคนแนะน�ำให้ใช้ และใช้อย่างไรจึงประสพ
ความส�ำเร็จ ท�ำให้คนที่เคยพูดภาษาจีนเปลี่ยนมาเป็นพูดภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศ
กรณีของฮ่องกง ดินแดนแห่ง “หนึ่งประเทศสองระบบ” ปัจจุบันหลังจากอังกฤษส่งมอบเกาะ
ฮ่องกงคืนให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะครบสัญญาเช่าแล้ว ฮ่องกงก็ยังคงระบอบการเมือง
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หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย

การปกครองในรูปแบบเดิมที่อังกฤษใช้มาประมาณ 200 ปี อยู่ โดยไม่น�ำระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศ
แม่มาใช้ ค�ำถามมีว่าท�ำไมคนจีนในเกาะฮ่องกงจึงมีความคิดทางการเมืองต่างจากคนจีนแผ่นดินใหญ่
ค�ำตอบง่าย ๆ ก็คือ เพราะอังกฤษเป็นผู้ปกครองฮ่องกงมาถึง 200 ปี แต่มีข้อน่าชวนคิดว่า จริง ๆ แล้ว
คนหรือแนวความคิดของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีปัญหาว่าใครเป็นผู้น�ำใน
การเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเป็นผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลงหรือคนในสังคมคิดเปลี่ยนแปลงกันเอง ค�ำตอบ
น่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมากกว่า เพราะทั้งกรณีการเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษของ
คนสิงคโปร์และการมีระบบการปกครองแบบอังกฤษของคนฮ่องกง คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากมาก
ทีค่ นจีนในสิงคโปร์จะคิดพูดภาษาอังกฤษกันทัง้ ประเทศด้วยตนเอง หรือคนจีนในฮ่องกงจะมีแนวคิดแบบ
อังกฤษโดยไม่มีผู้น�ำหรือผู้ก�ำหนดนโยบาย
จากข้อคิดของทัง้ สองประเทศดังกล่าว เมือ่ คิดถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการบังคับใช้กฎหมาย
ในบ้านเราแล้ว น่ามองโลกในแง่ดีว่าเราก็มีสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราได้
โดยไม่ปล่อยให้เป็นปัญหา “แบบไทย ๆ” อีกต่อไปเพราะคนจีนในสิงคโปร์หรือในฮ่องกงคงไม่มีผู้ใดคิด
ท�ำนองคนไทยว่าปล่อยให้เป็นปัญหา “แบบจีน ๆ”

แนวทางในการแก้ปัญหา
จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองประเทศศึกษาดังกล่าว น่าจะสรุปแนวคิดในการแก้
ปัญหาได้ดังนี้
1. เริ่มที่ผู้น�ำ
ผู้น�ำของประเทศหรือผู้ก�ำหนดนโยบายของรัฐต้องเป็นผู้เริ่มก่อน มิใช่ปล่อยให้คนในสังคม
คิดกันเอง เช่น หากจะให้คนกรุงเทพมหานครเคารพกฎจราจร ไม่แอบขับรถฝ่าไฟแดง ในขณะที่ทุกคน
ยังรอสัญญาณไฟเขียวอยู่ ต�ำรวจจราจรที่ประจ�ำป้อมยามซึ่งเห็นการกระท�ำผิดซึ่งหน้าก็ต้องจับบุคคลที่
ฝ่าฝืนนั้นมาลงโทษตามสภาพความผิดอย่างเคร่งครัดในทันทีทันใดก่อน เพื่อให้คนที่รออยู่สี่แยกและ
ผู้กระท�ำผิดนั้นเองได้เห็นเลยว่าการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องได้
รับโทษ และเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรกระท�ำอีกต่อไป เมือ่ ทุกครัง้ ทีฝ่ า่ ฝืน ไม่วา่ จะเป็นผูใ้ ด ก็ตอ้ งถูกจับปรับเหมือน
กันทุกคน ประชาชนก็จะรู้สึกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน คนที่คิดจะฝ่าฝืนอีกก็จะค่อย ๆ ลดลง
ในทีส่ ดุ กลายเป็นบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคมต่อไป ไม่มใี ครคิดขับรถฝ่าไฟแดงในลักษณะเช่นนีอ้ กี ในแง่ของ
ต�ำรวจผูจ้ บั ก็ไม่ยากทีจ่ ะท�ำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดได้ เพราะมีสายงานการบังคับบัญชา
อยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะก�ำหนดนโยบายให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้ หากผู้ปฏิบัติรายใดไม่สนอง
นโยบายก็พิจารณาลงโทษไปตามระเบียบของทางราชการ รายใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรได้รับรางวัล
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ส�ำหรับตัวผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้ก�ำหนดนโยบายก็ไม่ควรอ้างว่าท�ำไม่ได้เพราะมีบุคคลอื่นอยู่เหนือ
นโยบายเป็นข้อแก้ตัว หากมีผู้ใดแสดงตนอยู่เหนือกฎหมายจริงก็ประกาศให้สังคมรับรู้เลย สังคมจะช่วย
ประณาม
2. การรณรงค์ (campaign) ส�ำหรับผู้ตาม
คงจ�ำกันได้ว่าที่มีการรณรงค์หลายอย่างในประเทศไทยที่ใช้ได้ผลมาแล้วในอดีต เช่น
การรณรงค์วางแผนครอบครัวด้วยค�ำว่า “ลูกมากจะยากจน” การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
จนปัจจุบันไม่มีใครสูบบุหรี่ในรถโดยสารปรับอากาศ ร้านอาหารหรืออาคารที่เปิดเครื่องปรับอากาศ
อีกต่อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของการบังคับใช้กฎหมายก็น่าจะใช้วิธีการรณรงค์เป็นตัวน�ำได้
สือ่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มมีอยูม่ ากมาย ถ้าต้องการให้สงั คมเปลีย่ นค่านิยมไปทางใดก็สามารถกระท� ำผ่านสือ่
ต่าง ๆ นัน้ ได้โดยเฉพาะสือ่ โทรทัศน์และวิทยุ เมือ่ คนบริโภคสือ่ ทีแ่ สดงถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
เช่น ต้องไม่จอดรถในทีห่ า้ มจอด หรือต้องหยุดรถตรงทางม้าลายเมือ่ มีคนข้ามถนน ไปนานวันเข้าจนกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่สื่อน�ำเสนอไปโดยไม่รู้ตัว แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็น
ค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ดีต่อไป
มีข้อน่าสังเกตส�ำหรับการรณรงค์ว่า การรณรงค์ในเชิงบวกนั้นควรพิจารณาน�ำมาใช้เป็นวิธี
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าการรณรงค์ในเชิงลบ เช่น การรณรงค์ไม่ให้คนบุกรุกป่าสงวนแห่ง
ชาติกค็ วรจะเน้นว่าอุทยานแห่งชาติให้ความชุม่ ชืน้ แก่คนทีเ่ ข้าไปเทีย่ วหรือสัตว์ปา่ ทีอ่ าศัยในเขตป่าสงวน
นั้นอย่างไร หากมีคนไปตัดไม้ท�ำลายป่าหรือรบกวนสัตว์ป่าจะส่งผลให้ความสุขสดชื่นที่เราจะได้รับจาก
ป่าหรือสัตว์ป่านั้นลดน้อยถอยลงอย่างไร เมื่อคนได้รับรู้ถึงประโยชน์และความส�ำคัญของป่าไม้และ
สัตว์ป่าแล้ว ความรักและหวงแหนในป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นจิตส� ำนึกของ
คนในชาติไปโดยปริยาย ต่างจากการน�ำเสนอแต่ขา่ วทีม่ แี ต่การตัดไม้ทำ� ลายป่า การเข้าไปสร้างรีสอร์ทใน
เขตป่าหรือการล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นการกระท�ำผิดกฎหมายและเป็นการเสนอ
ข่าวในเชิงลบ การที่คนรับรู้ข่าวในเชิงลบนี้มาก ๆ อาจมีผลให้เกิดความรู้สึกว่าการกระท�ำผิดกฎหมายใน
ลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ได้ ในที่สุดเมื่อเห็นว่าคนอื่นท�ำได้ ตนเองก็คิดจะท�ำบ้าง
โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่า คนที่ท�ำอยู่ก่อนยังไม่เห็นได้รับโทษเลย ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิด
อย่างมาก เพราะคนทีล่ กั ทรัพย์แต่ยงั ไม่ถกู จับด�ำเนินคดี ไม่ได้หมายความว่าการกระท�ำนัน้ เป็นการกระท�ำ
ที่ถูก ฉะนั้น การน�ำเสนอข่าวสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์จึงน่าจะเป็นผลดีต่อสังคม
ในระยะยาวและควรท�ำมากกว่าการมุ่งเสนอแต่ข่าวในเชิงลบ
3. การให้การศึกษาแก่เยาวชน
เมือ่ รณรงค์ปรับเปลีย่ นแนวความคิดและพฤติกรรมของผูใ้ หญ่แล้ว ก็ตอ้ งให้การศึกษาแก่เด็ก
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และเยาวชนไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะการปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมเพื่อให้คนเคารพกฎหมาย
หรือให้คนในสังคมมีระเบียบวินัยนั้นต้องกระท�ำกันในระยะยาวซึ่งหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ยัง่ ยืนมัน่ คงก็ตอ้ งเริม่ ปรับเปลีย่ นกันตัง้ แต่เด็ก โดยอบรมสัง่ สอนให้เด็กเคารพในกฎระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ
ภายในโรงเรี ย นหรื อ ภายในสั ง คมรอบตั ว ของเด็ ก ไปก่ อ น เช่ น ให้ เ ด็ ก รู ้ ว ่ า การมาโรงเรี ย นสาย
เป็นสิ่งที่ผิดมาก หรือการไม่บอกความจริงแก่พ่อแม่เป็นสิ่งที่ผิดและไม่ควรท�ำอย่างยิ่ง เมื่อเด็กส่วนใหญ่
ตระหนักถึงความผิดหรือความไม่เหมาะไม่ควรของการมาสายหรือการโกหกแล้ว พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เด็กเหล่านั้นก็จะรู้จักเคารพต่อกฎหมายหรือเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมไปเอง เมื่อ
รัฐออกกฎหมายใดมาบังคับใช้ คนก็จะเคารพกฎหมาย ไม่กล้าที่จะฝ่าฝืน ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็น
กระจกเงาส่องให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี
นอกจากอบรมให้เด็กเกรงกลัวต่อการกระท�ำผิดแล้ว ควรจะอบรมให้เด็กรู้จักรักษาผล
ประโยชน์ของส่วนรวมและรูจ้ กั เคารพในสิทธิของบุคคลอืน่ ด้วย เพราะการไม่เคารพกฎหมายในบ้านเมือง
เรา ส่วนหนึ่งมาจากการไม่รู้สึกหวงแหนในทรัพย์สินส่วนรวม แทนที่จะช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนรวม
เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนาน ๆ กลับหาทางยึดถือครอบครองเอาทรัพย์สิน ส่วนรวมนั้นมาใช้เป็น
ประโยชน์สว่ นตน เช่น หาทางจับจองทีห่ ลวงแล้วท�ำเป็นรีสอร์ทหรือให้ผอู้ นื่ เช่าทางเท้าหน้าบ้านเพือ่ วาง
แผงขายสินค้า ซึ่งสองตัวอย่างดังที่ยกมานี้มีให้เห็นกันดาษดื่นในสังคมไทย เหตุผลก็น่าจะมาจากคนไทย
ไม่ได้ถูกสั่งสอนอบรมให้รักเคารพในทรัพย์สินส่วนรวมหรือเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นเอง นอกจากจะไม่
เคารพแล้วยังหาทางดึงเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอีก ทางเท้ามีไว้ส�ำหรับ
คนเดินที่เจ้าของบ้านต้องไม่วางสิ่งใดเกะกะให้เป็นที่รบกวนสิทธิแก่ผู้สัญจรไปมา แต่ปรากฏว่านอกจาก
จะให้แผงลอยมาตัง้ เกะกะแล้ว เจ้าของบ้านยังเรียกเก็บเงินค่าเช่าทีจ่ ากคนทีน่ ำ� แผงลอยมาตัง้ อีก ซึง่ เท่ากับ
เป็นการกระท�ำที่ไม่ชอบถึงสองต่อ คือ รบกวนสิทธิของผู้อื่นแล้วยังแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอีก
4. การบ�ำรุงความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กล่าวโดยสรุปคือหากจะพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รัฐต้องให้เงินเดือน
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเพียงพอ พอทีเ่ ขาจะมีภมู ติ า้ นทานต่อการให้สนิ บน
ของผู้กระท�ำความผิดได้
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เมือ่ มีการให้สนิ บนโดยผูก้ ระท�ำผิด เจ้าหน้าทีผ่ มู้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารให้เป็นไป
ตามกฎหมายก็ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดาความคิดว่า ควรจะรับสินบนหรือไม่รับขึ้นอยู่กับมโนธรรมของ
ผูร้ บั ในขณะนัน้ ว่าอ�ำนาจฝ่ายกุศลหรืออกุศล อย่างใดจะมีอำ� นาจเหนือกว่ากัน ถ้าความคิดฝ่ายกุศลมีเหนือ
กว่าก็ปฏิเสธไม่รบั แล้วปฏิบตั กิ ารไปตามตัวบทกฎหมาย แต่ถา้ ฝ่ายอกุศลมีมากกว่า ความคิดทีจ่ ะรับสินบน
ก็เกิดขึ้นและเมื่อรับแล้วก็ไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ปล่อยให้คนผิดลอยนวลไป
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จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญว่าจะรับหรือไม่รับ นอกจากคุณธรรมและศักดิ์ศรีของผู้นั้นจะเป็นตัวชี้วัด
แล้ว ความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจก็มีส่วนส�ำคัญต่อการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับ ถ้าผู้ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามกฎหมายผู้ใดมีความจ�ำเป็นทางด้านการเงินอย่างมากในขณะที่ต้องตัดสินใจ ต่อให้ผู้นั้นมีคุณธรรม
สูงส่งเพียงใด ความหวั่นไหวที่จะรับสินบนที่มีผู้เสนอให้ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เหมือนกับความผิดฐาน
ลักทรัพย์ก็เกิดจากการกระท�ำของผู้ที่ไม่มีอะไรจะกินอย่างมากมาย
ดังนั้นเพื่อขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านการเงินออกให้เหลือแต่คุณธรรมหรือ
มโนธรรมแท้ ๆ ของผู้นั้น รัฐก็ควรจะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเพียงพอ
ไม่ให้เดือดร้อนจนใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าเงินเดือนน้อยจึงต้องรับสินบน จริงอยู่เงินไม่ใช่เป็นตัววัดว่าจะไม่รับ
สินบน คนมีเงินก็รับสินบนได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนมีเงินน้อยก็เสี่ยงที่จะรับสินบนมากกว่า ดังนั้นหากรัฐ
มีเงินพอและจัดสรรค่าตอบแทนให้อยู่ในมาตรฐานที่เพียงพอ โอกาสที่คนจะไม่เสี่ยงรับสินบนก็น่าจะมี
มากกว่า ส่วนคนมีเงินแล้วแต่ยังรับสินบนอยู่ก็สามารถใช้วิธีการลงโทษเป็นตัวควบคุมได้ โดยหาก
ผูใ้ ดถูกจับได้วา่ ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ก็ใช้วธิ ลี งโทษอย่างเด็ดขาดและรุนแรง เพราะถือว่ารัฐได้จดั สรรเงินเดือน
ให้ในระดับที่พอมีพอกินแล้ว เมื่อมีการลงโทษอย่างเคร่งครัดแล้ว ต่อไปคนที่คิดจะทุจริตคอร์รัปชั่นก็จะ
มีน้อยลง การเสนอให้สินบนและการรับสินบนย่อมไม่มีผู้ใดคิดท�ำ เพราะจะต้องได้รับโทษรุนแรง เมื่อ
ผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ยอมรับสินบนเสียแล้ว กฎหมายก็ย่อมเป็นกฎหมาย ใครท�ำผิดก็
ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันทุกคน บ้านเมืองก็อยู่กันอย่างเป็นสุขและมีระเบียบ
มีข้อสังเกตสั้น ๆ ส�ำหรับเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนว่า รัฐต้องสูญเสียเงินจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นไปมากมาย ไม่ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการไม่จับปรับ
ตามกฎหมายเพราะเจ้าพนักงานต�ำรวจรับสินบน เงินดังกล่าวเหล่านี้หากน�ำมาเป็นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่สุจริตแล้วน่าจะเพียงพอและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก
เพราะรัฐจะได้ไม่สูญเสียงบประมาณที่พึงได้ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างหลักนิติธรรมของประเทศ
ให้เป็นที่เห็นประจักษ์แก่ชาวโลกด้วย

บทสรุป
ดังที่ได้น�ำเสนอมาในตอนต้น ผู้เขียนมีความคิดในแง่บวกว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยที่
ทุกคนยอมรับว่าหย่อนยานไม่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถแก้ไขพัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ
จริงของกลุ่มผู้น�ำหรือผู้ก�ำหนดนโยบายของประเทศว่ามีความจริงใจที่จะแก้ไขเพียงใด เมื่อผู้น�ำเริ่ม
กระบวนการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็จะเป็นผู้ตามเอง เพราะประชาชนเป็นส่วนประกอบของสังคม
คงคาดหวังให้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกันในหลายมิติลุกขึ้นมาสร้างระเบียบวินัยพร้อมกันจนเป็น
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ค่านิยมของประเทศไปได้ รัฐจะต้องเป็นผู้น�ำก่อน เมื่อวันหนึ่งที่คนในรัฐรู้สึกว่า สิ่งที่รัฐวางกรอบให้เดิน
หรือปฏิบัติเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเดินตามหรือปฏิบัติตามแล้ว สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานของ
สังคมสืบไป และเมื่อการบังคับใช้กฎหมายซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานของสังคมส่วนหนึ่งได้พัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแล้ว วันนั้นก็คงจะกล่าวได้ว่า
สังคมไทยมีหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครองประเทศอย่างแท้จริง มิใช่มีหลักนิติธรรมแต่เพียง
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๓/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่ ๘/๒๕๕๖
วันที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

เรื่อง พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๑ หรือไม
ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดีที่ ๑ (นายชะลอ รับทอง) และผูฟองคดีที่ ๒
(นางสาวสมพร รับทอง) ในคดีหมายเลขดําที่ ๘๖๙/๒๕๕๖ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
นายชะลอ รับทอง นางสาวสมพร รับทอง และนายสมนึก รับทอง เปนผูฟองคดี ยื่นฟอง
การประปาสวนภูมิภาคเปนผูถูกฟองคดี ตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย
จากการที่ผูถูกฟองคดีวางทอน้ํารุกล้ําแดนกรรมสิทธิ์ใตที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม เนื่องจากผูฟองคดีทั้งสาม
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๘๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๖๔๐ และโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๖๖๓๘ ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน (ตลาดใหม) จังหวัดนครปฐม ตอมาจังหวัดนครปฐม
ไดกอสรางทางหลวงชนบทสายบานหนองเสา - บานคลองฉาง หรือถนนกระทุมลม ๙ รุกล้ําที่ดินของ
ผูฟองคดีทั้งสาม ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นฟองจังหวัดนครปฐมตอศาลจังหวัดนครปฐม ซึ่งศาลจังหวัดนครปฐม
ไดมีคําพิพากษาใหจังหวัดนครปฐมรื้อถอนทางสาธารณประโยชน ในสวนที่รุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม
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แตในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏวา การประปาสวนภูมิภาค สาขาออมนอย
ไดวางทอน้ํารุกล้ําที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม และเมื่อศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจังหวัดนครปฐม
รื้อถอนการกอสรางทางหลวงชนบทดังกลาวออกจากที่ดิน การดําเนินการวางทอน้ําของผู ถูกฟองคดี
จึ ง เป น การรุ ก ล้ํ า เข า มาในที่ ดิ น ของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สาม ผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สามจึ ง ฟ อ งต อ ศาลปกครองกลาง
ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสาม นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดวางทอน้ํารุกล้ําเขามา
ในแดนกรรมสิทธิ์ใตที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม ภายหลังผูฟองคดีที่ ๓ ยื่นถอนฟองเฉพาะสวนของตน
ศาลปกครองกลางอนุญาตใหถอนฟองได
ผูถูกฟองคดียื่นคําใหการตอศาลปกครองกลางสรุปไดวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ กําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจวางทอน้ําผานที่ดินของบุคคลใด ๆ
ที่ มิ ใ ช ที่ ตั้ ง สํ า หรั บ ที่ อ ยู อ าศั ย โดยไม ต อ งจ า ยค า ทดแทนการใช ที่ ดิ น กรณี ท อ น้ํ า มี เ ส น ผ า ศู น ย ก ลาง
ไมถึงแปดสิบเซนติเมตร ซึ่งทอน้ําที่ไดว างในที่ดิน ของผูฟองคดีทั้งสองมีขนาดเสน ผาศูน ยกลางเพียง
หาสิบหกเซนติเมตร ฉะนั้นผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจในการวางทอน้ําและไมตองจายคาทดแทนการใชที่ดิน
ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง ทั้งนี้กรณีเคยมีขอเท็จจริงเชนเดียวกับคดีนี้มาแลว โดยผูถูกฟองคดีเคยถูกฟอง
ตอศาลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งศาลจังหวัดสมุทรสาครพิพากษาวา ผูถูกฟองคดีมีสิทธิวางทอน้ําขนาด
เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรได ไมถือเปนการละเมิด ตามคดีหมายเลขดําที่ ๘๐/๒๕๕๑
และคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๙๓/๒๕๕๒ คดีถึงที่สุดเนื่องจากคูความทั้งสองฝายไมไดอุทธรณคําพิพากษา
ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลเพื่อเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดี
ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ผูฟองคดีที่ ๑ และผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นคํารอง
ขอให ศ าลปกครองกลางพิ จ ารณาส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี ทั้ ง สองให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญ ญัติ การประปาส ว นภูมิ ภ าค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ในส ว นที่เ กี่ ยวขอ งกั บการให
การประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจใชทรัพยสินของเอกชนในการวางทอน้ําโดยไมตองจายเงินคาทดแทน
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือไม
ศาลปกครองกลางเห็นวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐
เป น บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช บั ง คั บ แก ค ดี และยั ง ไม มี คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว จึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งสองตามทางการเพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
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ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง หรือไม เห็นวา ตามคํารองมีประเด็นโตแยงวา
พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑
ซึ่งศาลปกครองกลางจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี และยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส ว นที่ เกี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นี้ม าก อ น กรณี จึ ง ต อ งด ว ยหลั ก เกณฑ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๕ สิทธิในทรัพยสิน โดยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา สิทธิของบุคคล
ในทรัพยสิน ยอมไดรับ ความคุมครอง ขอบเขตแหงสิทธิแ ละการจํากัด สิทธิเชน วานี้ยอมเปนไปตามที่
กฎหมายบัญ ญั ติ และวรรคสอง บัญ ญั ติว า การสื บ มรดกย อมไดรั บ ความคุ ม ครองสิ ท ธิข องบุ ค คล
ในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ รัฐธรรมนูญมาตรานี้มีเจตนารมณเพื่อประกันความมั่นคง
ในการถือครองทรัพยสิน บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยสินโดยชอบรวมถึงการรับมรดกยอมไดรับความคุมครอง
ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง รวมทั้งสิทธิใด ๆ ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอน
ซึ่งสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น เชน การอายัด การยึด
หรือการริบทรัพยสินจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอาํ นาจ เปนตน หลักการคุมครองสิทธิในทรัพยสินดังกลาว
สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๗ โดยเฉพาะในเรื่องอสังหาริมทรัพยโดยเจาของ
หรื อ ผู ค รอบครองย อ มมี ค วามผู ก พั น ที่ จ ะใช ห ลั ก กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ สิ ท ธิ ค รอบครองยกขึ้ น เป น ข อ ต อ สู
ถึ ง ความชอบธรรมในการครอบครองและใช ป ระโยชน จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ต นมี ก รรมสิ ท ธิ์ ห รื อ
สิท ธิ ครอบครองอยูโ ดยสมบู รณ หากแต ว าอาจมี ก ารจํ ากั ด อํ านาจการจั ด การทรัพ ย สิน ของเจา ของ
หรือเจาของอาจจะตองยอมรับภาระอยางใดอยางหนึ่งเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่น ขอจํากัดอํานาจกรรมสิทธิ์
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย นั้ น มี อ ยู ห ลายประการเท า ที่ ป รากฏในประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย เช น
เรื่องทางจําเปน ภาระจํายอม และการใชสิทธิบนอสังหาริมทรัพยที่ตองไมกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น
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เป น ต น ดั ง นั้ น สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลจึ ง อาจถู ก จํ า กั ด ได โ ดยกฎหมายตามความจํ า เป น
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประเทศชาติโดยรวม แตการจํากัดสิทธิดังกลาวนั้นก็ตองชอบ
ดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่บัญญัติวา การปฏิบัติห นาที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว
จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ หงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐ ธรรมนูญ นี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได และวรรคสอง
ที่บัญ ญัติวา กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ตองมีผลใชบังคับ เปน การทั่ว ไป และไมมุง หมายใหใชบัง คับ แก
กรณีใดกรณีห นึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน การเจาะจง ทั้งตองระบุบ ทบัญ ญัติแ หง รัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย
สําหรับพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและขยายกิจการประปาในสวนภูมิภาคใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับ
การผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาในสวนภูมิภาค โดยมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหอํานาจ
การประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม หรือขามพื้นดินของบุคคลใด ๆ
ในเมื่อที่ดินนั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย เพื่อประโยชนในการผลิต การสง และการจําหนาย
น้ําประปา ซึ่งเปนการจัดทําบริการสาธารณะ วรรคสอง บัญญัติวิธีการสําหรับการวางทอน้ําที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนติเมตรขึน้ ไป โดยใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจกําหนดบริเวณที่ดิน
ที่ เ ดิ น ท อ น้ํ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ โ ดยมี ค วามกว า งจากท อ น้ํ า ด า นละไม เ กิ น สองเมตรห า สิ บ เซนติ เ มตร
สําหรับทอน้ําขนาดดังกลาว และใหการประปาสวนภูมิภาคทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาว
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สวนวรรคสาม บัญญัติวา ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง
ใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้น หรือตัดฟน ตน กิ่ง หรือรากของตนไม
หรือพืชผลอยางใด ๆ ไดโดยตองจายคาทดแทนในการที่ใชที่ดิน และในการรื้อถอนหรือตัดฟน แลวแตกรณี
ให แ ก เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครองด ว ยจํ า นวนเงิ น อั น เป น ธรรม เว น แต เ จ า ของหรื อ ผู ค รอบครอง
เปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน
ใหนํามาตรา ๒๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และวรรคสี่ บัญญัติวา เมื่อไดมีการชดใชคาทดแทน
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แกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวแลว หรือเจาของ หรือผูครอบครองเต็มใจไมรับหรือไมมีสิทธิรับคาทดแทน
ตอไปจะเรียกรองคาทดแทนอีกมิได สวนวรรคหา บัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาค แจงเปนหนังสือ
ใหเ จา ของหรือ ผูค รอบครองทรัพ ยสิ น ที่ เกี่ ยวขอ งทราบในกรณีที่ จะดํา เนิ น การตามความในมาตรานี้
โดยใหนํามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหสิทธิเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค
เพื่อวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
เห็น วา พระราชบัญ ญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจ
การประปาส ว นภูมิ ภ าคซึ่ ง เป น รั ฐวิ ส าหกิ จ ในการจัด ทํ า น้ํ า ประปา อั น เป น บริ ก ารสาธารณะของรั ฐ
ในดานสาธารณูปโภค จึงตองเอื้อใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวสามารถดําเนินการได
โดยสะดวกเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม แตการใชอํานาจเชนวานี้ตองอยูบนหลักการเคารพสิทธิของเอกชน
ผูที่อาจจะตองไดรับความเดือดรอนเสียหาย หรือถูกจํากัดสิทธิ หรือถูกรอนสิทธิอันเกิดจากการจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของสวนรวมดังกลาวดวย กลาวคือ การที่รัฐจะใชทรัพยสินอันไดแกที่ดิน
ซึ่งประชาชนเปนเจาของหรือผูครอบครองในทรัพยสินนั้นอยู รัฐก็จําตองชดใชคาทดแทนความเสียหาย
อัน เปน ธรรมตามควรแก กรณี ในการใช ป ระโยชน จากทรั พยสิ น ดั งกล าว อัน เปน หลัก การสํา คัญ ของ
การใช อํ า นาจรั ฐ ที่ ป กครองในระบอบเสรี ป ระชาธิ ป ไตย ซึ่ ง เป น หลั ก ประกั น แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ขั้น พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ว า รั ฐ จะไม ก ระทํ า การอั น ใดที่ เ ป น การละเมิ ด หรื อ ลิ ด รอนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพ
ของประชาชนเกิ น ความจํ าเปน เพื่ อเป น การสร างความมั่น ใจ วา รัฐ ภายใตก ารปกครองในระบอบ
เสรีประชาธิปไตยที่ยึดถือหลักนิตธิ รรมดังที่บญ
ั ญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วาการปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตาม
หลักนิติธรรม โดยที่รัฐจะใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งหากรัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวแลวก็ตองเปนไปโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายและภายในขอบเขต
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่วา การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ รั บ รองไว จะกระทํ า มิ ไ ด เว น แต โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวแ ละเท าที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญ แหง
สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได
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เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของกฎหมายและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ แลวเห็นวา การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการสาธารณะที่รัฐจําเปนตองจัดทํา
หรื อ ให มี ขึ้ น อย างต อ เนื่ อ งเพื่ อ ประโยชน แ ก ป ระชาชนและการพั ฒ นาประเทศในด านสาธารณูป โภค
และสุขอนามัยที่ดีของประชาชน อันเปนสาธารณประโยชน และยังมีความสําคัญตอความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศดวย การเขาไปดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การสง และการจําหนายน้ําประปา
รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต เหนือ ตาม
หรือขามพื้น ที่ดิน ของบุคคลที่มิใชที่ตั้งของโรงเรือนหรือที่อยูอาศัยได เพื่อประโยชนแ กการดัง กลา ว
โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสินของตน เพียงแตถูกจํากัดสิทธิ
ในการใชสอยทรัพยสินบางประการเทาที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น อยางไรก็ตาม
แมวาการเขาใชบริเวณที่ดินเพื่อเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณของการประปาสวนภูมิภาค จะเปนการกระทํา
เพื่อประโยชนสาธารณะก็ตาม แตเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน ยอมตองไดรับ ความคุมครองภายใต
ขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย การที่บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม ไมมีการระบุ
ในเรื่องคาทดแทนไวโดยชัดแจงในกรณีของการวางทอน้ําที่ไมเปนไปตามวรรคสอง ในกรณีทอน้ําที่มีขนาด
เสน ผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตร การบัญญัติไวเชน นี้จึง ทําใหเกิด การตีความและยึด ถือเปน
หลักกฎหมายวา ถาทอน้ําที่การประปาสวนภูมิภาคนํามาเดินในที่ดินนั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึง
แปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ซึ่งเห็นวากรณีนี้ไมเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน เพราะการที่รัฐเขาไปใชประโยชนในที่ดิน
ของบุคคลแมจะใชเพื่อประโยชนสาธารณะ แตก็เปนการทําใหสิทธิในทรัพยสินของบุคคลเสื่อมเสียไปอยูดี
ไมวาขนาดของทอน้ําจะมีเสนผาศูนยกลางแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปหรือต่ํากวาแปดสิบเซนติเมตรลงมาก็ตาม
ประกอบกั บ การเดิน ทอ น้ํ าและติ ด ตั้ งอุ ปกรณนั้ น ก็ ต องมีก ารกํ าหนดบริเ วณของที่ดิ น ซึ่ง เจ า ของหรื อ
ผูครอบครองไมอาจใชประโยชนได อันเปนการรบกวนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไมเปนธรรม
เมื่อพิจารณาสภาพการใชสิทธิในที่ดินของประชาชนในปจจุบัน บุคคลทั่วไปยอมสามารถใชประโยชน
ในที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได ทั้งพื้นที่เหนือพื้นดินและใตดินลงไปในระดับความลึก
หาถึงสิบเมตรแลว แตลักษณะของการใชสอย ในขณะที่กรณีดัง กล าวเจาของหรือผูครอบครองที่ดิ น
กลับไมสามารถปลูกสรางโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น รวมทั้งการปลูกตนไมหรือกระทําการใดในบริเวณที่ดิน
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ที่มีการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคตอระบบการผลิต
การสง หรือการจําหนายน้ําประปา ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติหามการกระทําดังกลาวไวตามพระราชบัญญัติ
การประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
พระราชบั ญ ญัติการประปาสว นภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๐ เฉพาะในสว นที่มิไ ด
กําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีการชดใชคาทดแทนในการใชที่ดินใหแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
ในกรณีที่มีการวางทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไว จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ที่จํากัด หรือลิด รอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดินตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๔๑
ซึ่งไมสอดคลองกับบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิ
ในทรัพยสินของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยเกินความจําเปน และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธินั้น
ทั้งยังมีลักษณะเปนการสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควรแกกรณี ไมสอดคลองกับหลักการพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะตองคุมครองและรับรองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ
และหากมี ก รณี ใ ดที่ เ ป น ข อ ยกเว น ให รั ฐ ก า วล ว งเข า ไปลิ ด รอนสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย สิ น ของประชาชน
รัฐจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาทดแทนเยียวยาที่เปนธรรมตามควรแกกรณี บทบัญญัติมาตรา ๓๐
แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนนี้ จึงขัดแยงตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง อีกดวย
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๓๐ เฉพาะในสวนที่บัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาคไมตองจายคาทดแทนในการใชที่ดินและ
ในการรื้อถอนสิ่งที่สรางหรือทําขึ้นหรือตัดฟน ตน กิ่ง หรือรากของตนไม หรือพืชผลอยางใด ๆ ใหแก
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไปใต
เหนื อ ตาม หรื อ ข า มพื้ น ดิ น ที่มิ ใ ช ที่ ตั้ง โรงเรือ นสํ า หรั บ อยู อ าศั ย เพื่ อประโยชน ใ นการผลิ ต การส ง
การจําหนายน้ําประปา ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๙ เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติหนาที่
ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖

เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่
เรื่องพิจารณาที่

๓๖/๒๕๕๖
๓๗/๒๕๕๖
๔๑/๒๕๕๖
๔๓/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑ นายวิรัตน กัลยาศิริ ที่ ๒
นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ที่ ๓ และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค
กับคณะ ที่ ๔

ผูรอง

ระหวาง
ประธานรัฐสภา ที่ ๑ รองประธานรัฐสภา ที่ ๒
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒสิ ภา ที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒

ผูถูกรอง

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ นายวิรัตน กัลยาศิริ นายสาย กังกเวคิน กับคณะ
และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ยื่นคํารองรวมสี่คํารอง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘

156

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา คํารองทั้งสี่มปี ระเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน จึงมีคําสั่ง
ให ร วมการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย คดี เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖ เรื่ อ งพิ จ ารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖
เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖ และเรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖ เขาดวยกันเพื่อประโยชนในการดําเนิน
กระบวนพิจารณา โดยใหเรียกพลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ผูรองที่ ๑ นายวิรัตน กัลยาศิริ
ผูรองที่ ๒ นายสาย กังกเวคิน กับคณะ ผูรองที่ ๓ และนายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค กับคณะ ผูรองที่ ๔
และใหเรียกประธานรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ รองประธานรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๒ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๒
ขอเท็จจริงตามคํารองทั้งสี่และเอกสารประกอบ สรุปไดดังนี้
คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๓๖/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๑ อางวา ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติม
เปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘
มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) ตอผูถูกรองที่ ๑
โดยเห็ น วา กระบวนการแกไ ขเพิ่ ม เติม รางรัฐ ธรรมนู ญและเนื้อ หาของรางรัฐ ธรรมนู ญดั งกล าวมีผ ล
เป น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข
และมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง โดยผูรองที่ ๑ เห็นวา ผูถูกรองที่ ๑ ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตอ
ที่ประชุมรัฐสภาคนละฉบับกับที่ผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดยื่นตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
นอกจากนี้ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแก ไ ขเพิ่มเติ มในวาระที่ห นึ่งขั้น รั บหลักการ
ผูถูกรองที่ ๑ ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐสภายังใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กลาวคือ มีการสั่งการให
กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รัฐสภารับหลักการ ซึ่งเปนการกระทํา
ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ อีกทั้งการที่ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุม
โดยตัดสิทธิการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นเปนการกระทํา
ที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๒๙๑ (๔) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
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ขอ ๙๙ ดวย นอกจากนี้ พฤติการณของผูถูกรองที่ ๒ ยังแสดงถึงความไมเปนกลางและมีประโยชนทับซอน
จากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทําใหผูถูกรองที่ ๒
มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทันที กรณีจึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙
และมาตรา ๑๒๒
สําหรับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ผูรองที่ ๑ อางวา หลักการและเหตุผลของ
รา งรั ฐธรรมนูญ แก ไ ขเพิ่ ม เติม ที่ กํ า หนดให สมาชิ ก วุฒิ ส ภามาจากการเลือ กตั้ ง โดยตรงจากประชาชน
เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหวุฒิสภาไมอาจทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน
ของฝ ายบริ ห าร และทํา ให ห ลั กการตรวจสอบและถว งดุ ลการใช อํา นาจรั ฐ ถู กทํ าลาย ประกอบกั บ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ ในสวนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ เ ปลี่ ย นแปลงคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มตามความในมาตรา ๑๑๕ (๕)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของ
ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครรับ เลือกตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาได รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ยังทําใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินหนึ่งวาระได และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ยังตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒
ยังทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาที่จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
ตองสิ้นสุดลงในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
ผูรองที่ ๑ เห็นวา การใชสิทธิแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
และมีเจตนาเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
และมีคําสั่ง ดังนี้
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(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน โดยมีคําสั่งหามไปยังผูถูกรองที่ ๑
และเลขาธิการรัฐสภา ใหระงับการประชุม เพื่อพิจารณาญัต ติแ กไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยทันที
(๓) มี คํ า สั่ ง ให ยุ บ พรรคเพื่ อ ไทย พรรคชาติ ไ ทยพั ฒ นา พรรคชาติ พั ฒ นา พรรคพลั ง ชล
พรรคมหาชน และพรรคประชาธิปไตยใหม รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวเปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย หรือคําสั่ง
ตอมา ผูรองที่ ๑ ยื่น คํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง ฉบับลงวัน ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญของคํารอง ดังนี้
(๑) การเสนอญัต ติใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกั บที่มาของสมาชิกวุฒิสภายังได
มีการลงมติดวยวิธีการที่สมาชิกรัฐสภาคนเดียวใชบัตรลงคะแนนหลายใบ มีผลทําใหการประชุมรวมกัน
ของรัฐสภาในการพิจารณาวาระที่สองเปนโมฆะทั้งหมด
(๒) มีคําสั่งหรือคําวินิจฉัยเพิกถอนมติที่ประชุมรัฐสภาทั้งสามวาระและใหระงับการประกาศใช
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๓๗/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๒ อางวา ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไ ดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดยผูถูกรองที่ ๓
ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖
วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิก
มาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) กํ า หนดหลั ก การให ส มาชิ ก วุฒิ ส ภามาจากการเลื อกตั้ ง ทั้ ง หมด
ซึ่งเปน วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะเดียวกันกับ วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ กับผูถูกรองอื่น ๆ เปนผูเสนอตอผูถูกรองที่ ๑
จากนั้นผูถูกรองที่ ๑ ไดนัดประชุมรวมกันของรัฐสภาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ โดยที่ประชุมรัฐสภา
ไดลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ๓๖๗ เสียง ไมรับหลักการดวยคะแนนเสียง ๒๐๔ เสียง
และงดออกเสียง ๓๔ เสียง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จากนั้นที่ประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตอมาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมาธิการไดนํารางรัฐธรรมนูญที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามมติของคณะกรรมาธิการพรอมรายงาน
เสนอต อ ผู ถูก ร อ งที่ ๑ เพื่อ นํ า เสนอให ที่ ประชุ มรั ฐ สภาพิ จ ารณา โดยที่ ป ระชุ ม รัฐ สภาได พิ จารณา
รางรัฐ ธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติมดังกลาวเสร็จสิ้ น เมื่อวัน ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๕๖ และผูถู กรองที่ ๒
ไดแจงตอที่ประชุมรัฐสภาวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๕) กําหนดไววา เมื่อรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมในวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไว ๑๕ วัน จึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป
โดยระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
ผูรองที่ ๒ เห็นวา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
มิใชการแกไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากกรณีมีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
ซึ่งทําใหดุลยภาพของการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาเสียไป รวมทั้งไดลดทอนคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผู สมั ครรับ เลื อกตั้ ง เปน สมาชิ กวุ ฒิส ภา โดยการยกเลิก สาระสํ าคั ญ ในมาตรา ๑๑๕ (๕) และ
แก ไ ขลั ก ษณะต อ งห า มในมาตรา ๑๑๕ (๖) (๗) และ (๙) อี ก ทั้ ง ยกเลิ ก ความในมาตรา ๑๑๖
ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองสามารถเปน สมาชิ กวุฒิสภาได และใหสมาชิกวุฒิส ภาสามารถดํารงตําแหนง ติด ตอกั น
เกินหนึ่งวาระได การแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา โดยตั ด อํ า นาจศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
อันเปนกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๑๔๑ และการกํ า หนดให ส มาชิ ก ภาพของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ที่มาจากการสรรหาซึ่งเปนชุดปจจุบันที่จะครบกําหนดวาระในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ตองสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
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การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันสามารถลงสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต อ เนื่ อ งได ทั น ที กรณี แ สดงให เ ห็ น ว า สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ มี ส ว นร ว ม
ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว มีเจตนามุงหมาย
เพื่อใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบตอไปโดยวิธีที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กําหนดให
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ป จ จุ บั น ต อ งสิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพลงในวั น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาชุ ด ใหม
อันเปนการลบลางสิทธิในการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสรรหา ประกอบกับกระบวนการ
แกไ ขเพิ่ม เติม รัฐธรรมนูญ ในครั้ ง นี้มี การดําเนิน การในลัก ษณะที่มิช อบด ว ยรั ฐธรรมนู ญและกฎหมาย
ไมวาจะเปนกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่มีการเสนอตอผูถูกรองที่ ๑ เปนคนละฉบับกับ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณา การเรงรัดใหมีการพิจารณาอยางรวบรัด
เชน จงใจปดการอภิปรายและไมเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาที่แปรญัตติไวไดอภิปราย การที่ประธานที่ประชุม
รั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวั น แปรญั ต ติ โ ดยที่ ไ ม มี ก ารลงมติ เนื่ อ งจากองค ป ระชุ ม ไม ค รบ
การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการซึ่งมีลักษณะเปนการยกเลิกและแกไขสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมใหแตกตางไปจากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เคยรับหลักการไว ในระหวางการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ มีการเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑/๑
เขาไปและลงมติไปพรอมกันโดยมิไดมีการอภิปรายรายมาตรา และในกระบวนการพิจารณารายมาตรา
ยังมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนผูอื่น
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูรองที่ ๒ เห็นวา ผลของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะทําให
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาอยู ใ ต อ าณัติ ข องบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง อั น เป น การขั ด ต อ เจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงถือวาเปนกรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ผูรองที่ ๒ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใหผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ระงับการพิจารณา
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวเปนการชั่วคราว จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
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(๒) วินิ จ ฉั ย สั่ งการให ผูถู ก ร อ งที่ ๑ ถึง ที่ ๓๑๐ เลิ กการแก ไ ขเพิ่ ม เติม รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง
และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔)
คํารองที่สาม (เรื่องพิจารณาที่ ๔๑/๒๕๕๖)
ผูรองที่ ๓ อางวา ในการพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒
ได ผ ลั ด กั น ทํ า หน า ที่ เ ป น ประธานที่ ป ระชุ ม รั ฐ สภา ดํ า เนิ น การประชุ ม รั ฐ สภาโดยมี เ จตนาไม สุ จ ริ ต
ไมว างตัว เปน กลางซึ่งขัด ต อขอบั งคับวา ดว ยการประชุมรัฐสภา อัน เปน การขัด กัน แห งผลประโยชน
ส อ ว า จงใจใช อํ า นาจหน า ที่ ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ กรณี จึ ง เป น การใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือ
เพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
สรุปการกระทําไดดังนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ใหสมาชิกวุฒิสภา
ตองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ไมมีการหามบุพการี คูสมรส หรือบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง ทําใหโอกาสที่บุคคลดังกลาวจะไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
ยอมมีมากกวาบุคคลอื่น เพราะมีฐานสนับสนุนทางการเมือง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว
จึงเปนการเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑
เปนไปอยางรีบเรง โดยกําหนดใหมีการจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาให แ ล ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ร วบรั ด ประกอบกั บ
กํา หนดให สมาชิ ก วุ ฒิ สภาชุ ด ป จ จุบั น สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพในวั น ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิส ภาชุ ด ใหม
ยอมแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ซึ่งมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาอยางชัดแจงวา ตองการเรงรัดใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ อันแสดงใหเห็นถึงเจตนา
อยางชัดแจงวา มีความมุงหมายเพื่อใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบไป
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สวนกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมีการดําเนินการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๔) กลาวคือ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ผู ถู ก ร อ งทั้ ง สองมิ ไ ด ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาโดยเรี ย งลํ า ดั บ มาตรา
จึง เปนการพิจารณาที่มิชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งมีผลทําใหรางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติมเสียไปทั้งฉบับ
นอกจากนี้ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนการอภิปรายแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕ ผูถูก รองที่ ๒ ไมอนุ ญ าตใหผู สงวนคําแปรญัต ติอ ภิปราย และมีการลงมติป ด อภิปราย
ในระหวางที่มีการประทวงในการประชุมรัฐสภา อีกทั้งเมื่อมีการลงมติตามญัตติที่ขอใหปดการอภิปราย
ผูถูกรองที่ ๒ กลับขานในที่ประชุมวาเปน การลงมติใหความเห็น ชอบรางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติ ม
มาตรา ๕ และสั่ ง ป ด การประชุ ม ทั น ที ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น การดํ า เนิ น การที่ ขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๙๑ (๔) หากรา งรัฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ มเติ มฉบั บนี้ มี ผ ลบั ง คับ ใช จะทํ า ให ผู ถู กร อ งที่ ๒
ไดรับสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาทันทีโ ดยที่ไมตองลาออกจากตําแหนง และ
ยังสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดโดยไมจํากัดวาระ กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมีการขัดกัน
แหงผลประโยชน ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ โดยมีการสมคบกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาล
ในการเสนอและลงมติปด การอภิปราย อัน เปน การกระทําที่ขัด ตอวิธีปฏิบัติทางปกครองซึ่งสงผลให
การประชุมเปนโมฆะ และเปนการกระทําที่เขาขายเปนการทําลายระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพ
ระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภา องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
องคกรศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นวา กรณีเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่ ง มิไดเปน ไปตามวิถีทางที่บัญญัติไ วในรัฐธรรมนูญ อันเปน การตองหามตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ผูรองที่ ๓ จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน โดยมีคําสั่งหามไปยังผูถูกรองที่ ๑
และเลขาธิการรัฐสภา ใหระงับการประชุมเพื่อพิจารณาญัต ติแ กไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยสั่งการใหผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
โดยทันที
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(๓) วินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
เปนโมฆะ หรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ตอมา ผูรองที่ ๓ ยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมคํารอง ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
และฉบับลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเพิ่มเติมสาระสําคัญของคํารอง ดังนี้
(๑) มีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๐ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
(๒) วินิจฉัยใหการดําเนินการของผูถูกรอง หรือผูที่เกี่ยวของเขาขายการกระทําตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘
(๓) วินิจฉัยใหผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ เลิกการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และ
ใหเลิกประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เรื่อง
แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยทันที
คํารองที่สี่ (เรื่องพิจารณาที่ ๔๓/๒๕๕๖)
ผู ร อ งที่ ๔ อ า งว า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ..)
พุทธศักราช .... ซึ่งเสนอโดยผูถูกรองที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ มีเนื้อหาเปนการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑
มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐
และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ โดยมีเจตนายกเลิกสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการสรรหาและใหสมาชิก วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว ซึ่งขัดกับหลักการและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผูถูกรองที่ ๓๑๑ และ
ผูถูกรองที่ ๓๑๒ ซึ่งเปนกรรมาธิการเสียงขางมากและเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหตนเองและพวกพอง
ไดรับประโยชนจากบทบัญญัตขิ องรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว โดยการยกเลิกมาตรา ๑๑๕ (๕)
ทํ า ให บุ ค คลที่ เ ป น บุ พ การี คู ส มรส หรื อ บุ ต รของผู ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หรื อ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได เปนการขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ การแกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ (๖) (๗) และ (๙) มีผลทําใหบุคคลที่เคยเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองหรือเคยดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว
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หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือเคยเปนรัฐมนตรีหรือเคยดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่นมาแลว สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดตอเนื่องทันทีโดยไมตองอยู
ภายใตเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวเดิม นอกจากนี้ การที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๖
ยังมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก เปนการปฏิบัติหนาที่
อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ อีกทั้งรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๐ ที่กําหนดไมใหมีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหมแทนตําแหนงที่วางกรณีที่
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงกอนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงมิใชการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตามนั ยของรัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑ ตลอดจนร างรัฐ ธรรมนู ญแกไ ขเพิ่ มเติม มาตรา ๘ กรณี
สมาชิกวุฒิสภาวางลง เพราะเหตุอื่นที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในกําหนด ๔๕ วัน
นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงก็มิไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับ ทําใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ
ผูถูกรองที่ ๑ ยังไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ทั้ง สามฉบับ ซึ่ง เปนกระบวนการพิจารณาในวาระที่สอง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ แตตอมา
กลับมีการกําหนดใหมีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเกี่ยวกับระยะเวลาในการแปรญัตติใหมอีกครั้งในวันที่
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเปนการยอนกลับมาดําเนินการในขั้นตอนของวาระที่หนึ่งใหม การกระทําดังกลาว
จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ อีกทั้งผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒ ในฐานะประธานรัฐสภาและ
รองประธานรัฐสภายังวางตัวไมเปนกลาง โดยในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง
มีการอาศัยมติเสียงขางมากปดการอภิปรายและลงมติเห็นชอบผานรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ในขณะที่
ยังมีสมาชิกรัฐสภาผูสงวนคําแปรญัตติและกรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นตองการที่จะใชสิทธิ
อภิปรายคางอยูเปนจํานวนมาก การทําหนาที่ประธานที่ประชุมของผูถูกรองที่ ๑ และผูถูกรองที่ ๒
มีลักษณะเปนการเรงรีบรวบรัดโดยรวมกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาลในการเสนอและลงมติปดการอภิปราย
ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๙ มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ ประกอบมาตรา ๑๓๗
และมาตรา ๒๙๑ และขอบั งคับ การประชุม รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๔๗ ขอ ๕๙ วรรคสอง
และขอ ๙๙
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นอกจากนี้ การแสดงตนเพื่อนับองคประชุมกอนการลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มีสมาชิกรัฐสภาบางคนนําบัตรประจําตัวสมาชิกรัฐสภาของคนอื่นมาทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและ
กดปุมแสดงตนแทนเพื่อนับองคประชุมกอนการลงมติ และทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและกดปุม
แสดงตนลงมติ แ ทนสมาชิก รัฐ สภาผูซึ่ งเป น เจาของบัต รดัง กล าว ทั้ งที่มี ขอ เท็จ จริ ง วา สมาชิก รัฐ สภา
ผูซึ่งเปนเจาของบัตรไมไดอยูในหองประชุม ทําใหผลการนับองคประชุมและผลการลงมติไมถกู ตองตามความเปนจริง
การกระทําดังกลาวถือเปนการออกเสียงหรือลงมติเกินกวาหนึ่งเสียง จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖
วรรคสาม และไมเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนของปวงชนชาวไทย
ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและ
มีคําสั่ง ดังนี้
(๑) กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ และเปนโมฆะ
(๒) การกระทําของผูถูกรองทั้งหมดเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสั่งใหผูถูกรองทั้งหมดเลิกการกระทํา
ดังกลาว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
(๓) ขอใหมีคําสั่งใหมีการไตสวนเพื่อพิจารณากําหนดวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนมีคําวินิจฉัยดวย
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา คํารองของผูรองทั้งสี่ตองดวยหลักเกณฑ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรื อ เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไ ว
ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได” และวรรคสอง บัญญัติวา “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ
ตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือน
การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว”
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแกผูทราบ
การกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง และสอง
ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว ซึ่งเปนสิทธิของผูรองที่จะยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ประกอบกับเรื่องนี้มีมูลกรณีที่พอรับฟงในเบื้องตนไดวา ผูถูกรองทั้งหมด
มีพฤติการณในการเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ในสวนที่เกี่ยวของกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเขาขายเปนการทําลาย
ระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมเปนอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาที่มาจากการออกแบบ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว
ในคําปรารภของรัฐ ธรรมนู ญที่มีค วามมุง หมายใหรัฐธรรมนู ญนี้เปน แนวทางในการปกครองประเทศ
โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางทุกขั้นตอน
มีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยการกําหนดกลไก
สถาบันการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา
รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรม ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวา
มีมูลกรณีที่อาจจะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จึงมีคําสั่งใหรับคํารองทั้งสี่ไว
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
และการทําคําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒) และแจงใหผูถูกรองทั้ง ๓๑๒ คน ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง สวนคําขออื่นใหยก
ระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ผูถูกรอง ๓๑๑ คน ไมไดยื่นคําชี้แจง
แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ มีเพียงนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ผูถูกรองที่ ๒๙๓
โดยชี้แจงแกขอกลาวหา สรุปไดวา เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ตนไดลงลายมือชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ตอผูถูกรองที่ ๑ โดยตนเห็นวา
การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

167

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

ซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อันเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตย และการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งเปนการยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่แตก็มิไดเห็นพอง
ดวยกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบางมาตรา เนื่องจากการแกไขผิดไปจากเจตนารมณฉบับที่ยกรางตั้งแตแรก
กลาวคือ ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ และ
ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๗ ตนไดงดออกเสียง
ในวาระที่สาม การกระทําดังกลาวของตนเปนไปโดยสุจริต และมิไดกระทําการในลักษณะเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ หรือมิไดมีผลเปลี่ยนแปลง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึง ขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยยกคํารองในสวนของตน
ศาลรัฐธรรมนูญไดไตสวนพยานฝายผูรองและพยานศาล เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
จํานวน ๗ ปาก คือ พลเอก สมเจตน บุญถนอม นายวิรัตน กัลยาศิริ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ นายไพบูลย นิติตะวัน นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย และนางอัจฉรา จูยืนยง
สรุปไดดังนี้
พลเอก สมเจตน บุญถนอม ผูรองที่ ๑ และนายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรองที่ ๒ เบิกความสรุปไดวา
การที่ผูถูกรองที่ ๑ ถึงที่ ๓๑๐ ไดรวมกันลงชื่อเสนอญัตติและพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนการกระทําเพื่อใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ โดยมีเหตุผลดังนี้
๑. รางเสนอแกไขรัฐธรรมนูญที่นําเขามาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง เปนคนละฉบับกับที่ผูถูกรอง
ที่ ๓ ถึงที่ ๓๑๐ ไดลงชื่อยื่นญัตติไว ถือวาฉบับที่รัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่หนึ่งไมมีผูเสนอญัตติ
จึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๒)
๒. กระบวนการในการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญขัดตอรัฐธรรมนูญ กลาวคือ มีการตัดสิทธิ
สมาชิกรัฐสภาในการยื่นคําแปรญัตติ โดยการกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ๑๕ วัน
อยางไมถูกตองตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภา เปนเหตุใหสมาชิกรัฐสภาหลายคนไมสามารถแปรญัตติได
อีกทั้งมีการตัดสิทธิอภิปรายของผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นโดยใชเสียงขางมากในการปดการอภิปราย
และลงมติ
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๓. การประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น กระทําการโดยผูมีสวนไดเสียและ
ผลประโยชนทับซอน และเปนการรวมมือกันระหวางสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกัน
ยื่นญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหเปนประโยชนซึ่งกันและกัน
๔. ในการพิจารณารายมาตราในวาระที่สอง มีสมาชิกรัฐสภาที่เปนฝายเสนอญัตติในการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใชบัตรลงมติแทนผูอื่น ทั้งมีการลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑
กับมาตรา ๑๑/๑ ในคราวเดียวกัน
๕. การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ไปโดยรี บ เร ง รวบรั ด ขั้ น ตอนดั ง กล า ว เนื่ อ งจาก
หากรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ก ไ ขสํ า เร็ จ จะทํ า ให ฝ า ยผู ถู ก ร อ งและพวกพ อ งได ป ระโยชน โดยการแก ไ ขที่ ม า
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒสิ ภา ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดออกแบบไวเพื่อการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ ประกอบกับ
มีการแกไขใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
ตองสิ้นสุดสมาชิกภาพทันทีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหมเขามาดํารงตําแหนง
๖. มีการกําหนดใหกระบวนการพิจารณาจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน
หากกระบวนการไม เ สร็ จ สิ้ น ให นํ า ฉบั บ ที่ ผ า นจากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ได ทั น ที
เปนการตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ผู ร อ งจึ ง เห็ น ว า การดํ า เนิ น การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ของผู ถู ก ร อ งที่ ๑ ถึ ง ที่ ๓๑๐
เปนกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
นางสาวรังสิมา รอดรัศมี พยานของผูรองที่ ๒ และผูรองที่ ๔ เบิกความสรุปไดวา พยาน
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปตย ไดตอสูและรองเรียนเกี่ยวกับ
การที่สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรใชบัต รลงมติแ ทนกัน มาโดยตลอด แต การรองเรียนไมเคยเปน ผลให
มีการลงโทษผูกระทําความผิดได กอนที่จะเกิดเหตุการณในคลิปวีดิทัศนอางเปนพยานหลักฐานในคดีนี้
พยานก็ไ ดเห็น เหตุการณแ ละไดประทว งตอประธานในที่ป ระชุม แลว ก็ไ มเปน ผล โดยพฤติกรรมของ
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กลุมบุคคลที่พยานเห็น มีการกระทําดังกลาวทั้งในการประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมรัฐสภา
โดยมีผูถือบัตรแทนสมาชิกผูอื่น ถาระหวางที่สมาชิกเจาของบัตรที่ฝากไวไมอยู ผูถือบัตรจะตองแสดงตน
และลงมติให เมื่อพยานรูเห็นเหตุการณแตไมมีหลักฐานประกอบการกลาวหา จึงไปขอรองเจาหนาที่
ซึ่งพยานไมขอเปดเผยชื่อใหชวยถายรูปและวีดิทัศ นให โดยพิมพภาพของบุคคลที่พยานยืน ยันวาเปน
นายนริ ศร ทองธิราช สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จั ง หวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย ซึ่ง พยานรู จัก ดี
เนื่องจากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวถึงสิบปจึงรูจักกัน พยานทราบวานายนริศร ทองธิราช
มีพฤติกรรมในการใชบัตรแทนผูอื่น จึงคอยติดตามตรวจสอบ และไดขอใหเจาหนาที่ทําการถายภาพและ
วีดิทัศน โดยใชกลองที่ถายภาพนิ่งและวีดิทัศน โดยพยานคอยใหสัญญาณอยูในหองประชุม เมื่อพยาน
ได ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น ที่ ใ ห เ จ า หน า ที่ ถ า ยมาแล ว ก็ นํ า ไปมอบให ฝ า ยกฎหมายของพรรคประชาธิ ป ต ย เ พื่ อ
ดํ า เนิ น การต อ ไปหลั ง จากที่ พ ยานได ร อ งเรี ย นและเผยแพร ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น ดั ง กล า ว ก็ ไ ม ป รากฏว า
นายนริศร ทองธิราช มาตอวาพยานหรือแจงความประการใด
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานอธิบายเหตุการณตามภาพที่ปรากฏ พยานยืนยันวาเปนเหตุการณของการแกไขรัฐธรรมนูญ
เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และเป น เหตุ ก ารณ ทั้ ง ในการนั บ องค ป ระชุ ม และการลงมติ ด ว ย
พยานเบิกความตอไปวาในการลงคะแนนประธานรัฐสภาจะใหกดปุมแสดงตนกอน เพื่อใหนับองคประชุมใหครบ
และตองกดปุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมติ แตบุคคลในภาพใชบัตรกดใหสมาชิกคนอื่นที่ไดรับบัตรมา และ
ในคลิปวีดิทัศนอีกสองคลิป จะเห็นวาบุคคลดังกลาวเปลี่ยนตําแหนงที่นั่ง เพราะทราบวาคนของพยาน
แอบถ า ยภาพและวี ดิ ทั ศ น อ ยู พยานทราบว า ระบบการยื น ยั น ตนด ว ยบั ต รแสดงตนและลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกสนั้นชองอานบัตรจะนําบัตรมาใชกี่ใบก็ได ไมสามารถตรวจสอบไดวา ชองอานบัตรนั้น
มี ก ารใช บั ต รกี่ ใ บกี่ ค รั้ ง หรื อ ใช บั ต รใบอื่ น ในช อ งเดิ ม หรื อ ไม ซึ่ ง ถ า เป น บั ต รของบุ ค คลคนเดี ย วกั น
หากใชบัตรของสมาชิกคนใดแลวใชบัตรสํารองของสมาชิกรายเดิมไมได เพราะเมื่อมีการใชบัตรที่มีรหัส
ของบุคคลใดแลว ระบบจะไมใหนําบัตรสํารองที่มีรหัสของบุคคลเดิมมาใชซ้ํา
นายนิ พิ ฏ ฐ อิ น ทรสมบั ติ พยานของผู ร อ งที่ ๒ และผู ร อ งที่ ๔ เบิ ก ความสรุ ป ได ว า
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น มิไดกระทําเปนสามวาระ เนื่องจากการกําหนดวันแปรญัตติ
เปนไปโดยไมถูกตองตามขั้นตอน การกําหนดวันแปรญัตติเปนกระบวนการสําคัญเพื่อใหสมาชิกรัฐสภา
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ไดยื่นคําแปรญัตติ โดยสมาชิกสวนหนึ่งอาจจะไมเห็นดวยกับรางกฎหมายหรือรางรัฐธรรมนูญมีสิทธิแปรญัตติ
เพื่อที่จะแสดงความเห็นในชั้นกรรมาธิการ หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยก็มีสิทธิสงวนคําแปรญัตติไว
เพื่อผูที่สงวนคําแปรญัตตินนั้ จะไดนําความเห็นไปอภิปรายตอในที่ประชุมรัฐสภา สิทธิในการแปรญัตติและ
สงวนคํ า แปรญั ต ติ เ ป น เอกสิ ท ธิ์ ข องสมาชิ ก รั ฐ สภา โดยพยานได ยื่ น ขอแปรญั ต ติ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวแลว แตคณะกรรมาธิการปฏิเสธ โดยอางวาพยานยื่นคําแปรญัตติเกินกําหนด
ระยะเวลา ๑๕ วัน พยานไมเคยพบกรณีที่มีการตัดสิทธิผูสงวนคําแปรญัตติไมใหอภิปราย โดยอางวา
ประธานในที่ประชุมสามารถกําหนดระยะเวลาการอภิปรายไดเพื่อไมใหเปนการเยิ่นเยอ การแปรญัตติ
มีค วามสํา คัญ คื อ หากสมาชิ กมิ ไ ดแ ปรญั ต ติ ไ ว จะคัด ค านการพิจ ารณาของคณะกรรมาธิ การไม ไ ด
เวนแตเปนการอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไข แตถาคณะกรรมาธิการยืนตามรางเดิมไมไดแกไข
ผูที่ไมไดแปรญัตติ และสงวนคําแปรญัตติไวก็ไมมีสิทธิอภิปราย
นายไพบูลย นิติตะวัน พยานของผูรองที่ ๒ และผูรอ งที่ ๔ เบิกความสรุปไดวา จากการตรวจสอบ
ของคณะอนุกรรมาธิการปองกัน การทุจริต และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ในคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล ของวุฒิสภา ที่พยานไดนําเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ
มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่มเติมฉบับที่เสนอญัตติกับที่นําเขาประชุมในรัฐสภา
เปนคนละฉบับกัน โดยพยานเชื่อวามีการนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับใหมมาเปลี่ยนในเชาวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยการแกไขญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไมไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอญัตติ โดยที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอเปนครั้งแรก
ที่มีการลงลายมือชื่อนั้น เปน รา งรัฐธรรมนู ญ แกไ ขเพิ่ม เติม ฉบับที่ ยื่น ในวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๕๖
ซึ่งไมมีการแกไขมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง พยานซึ่งเปนประธานอนุกรรมาธิการดังกลาว
ไดเชิญนางบุษกร อัมพรประภา ผูอํานวยการสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องนี้โดยตรงมาชี้แจงวาในวันเสารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นางสาวนงเยาว ประพิณ
นิติกรชํานาญการพิเศษ ประจําสํานักการประชุม แจงวา มีผูมาขอเปลี่ยนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
เปนขาราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร แตจําไมไดวาเปนใคร โดยไมมีการโทรศัพท
ประสานจากนายอุดมเดช รัตนเสถียร พยานเห็นวาเปนการปลอมญัตติและใชญัตติปลอมในการประชุมรัฐสภา
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ถือเปนการรวมกันกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่มิไดเปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว
นายสุวิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐสภา พยานศาล เบิกความสรุปไดวา รางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมที่เสนอมาตามญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นมีฉบับเดียวตรงกันกับที่ใชในการประชุมรัฐสภา
แตพยานไมเคยตรวจเปรียบเทียบระหวางรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่ยื่นมาตามญัตติ กับรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมที่ใชในการประชุมรัฐสภาจริง เพราะพยานไมอยูในวันที่มกี ารยื่นญัตติ โดยการตรวจรางรัฐธรรมนูญ
หรือรางพระราชบัญ ญัติเป น หนาที่ของเจ าหนาที่ชั้น ตน พยานไดมาตรวจสอบก็ เมื่อรางรัฐ ธรรมนู ญ
แกไขเพิ่มเติมดังกลาวจะเขาสูการประชุมรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง โดยทางปฏิบัติที่ผานมาการแกไขญัตติ
กอนที่ประธานจะวินิจฉัยสั่งการใหบรรจุเขาวาระนั้นกระทําได โดยเจาหนาที่ก็จะบันทึกแกไ ขตามที่
ผูเสนอไดขอแกไ ขมากอ นเสนอ พยานทราบว ามีคณะอนุกรรมาธิ การฯ เรี ยกเจ าหนา ที่ที่เกี่ ยวขอ ง
ไปทําการสอบสวน แตพยานยังไมทราบผลการสอบสวน เนื่องจากเจาหนาที่ยังไมมาชี้แจง สําหรับเรื่อง
วันเวลาในการยื่นญัตติทั่ว ๆ ไปนั้นอาจจะยื่นนอกวันและเวลาราชการก็ได หากมีการประชุมในวันนั้น
ส ว นประเด็ น เรื่ อ งสมาชิ ก รั ฐ สภาใช บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ สดงตนและลงมติ แ ทนกั น นั้ น
พยานเบิกความวา เทาที่พยานทราบ สมาชิกรัฐ สภาก็จะใชบัตรซึ่ง ทางสํานักงานเลขาธิการรัฐ สภา
มอบใหคนละหนึ่งใบ เปนบัตรประจําตัวของสมาชิกสําหรับเปนบัตรลงคะแนน โดยเมื่อเริ่มประชุมครั้งแรก
จะใชวิธีการลงชื่อที่หนาหองประชุม พอครบองคประชุมประธานรัฐสภาก็จะเปดประชุม โดยระบบการลงคะแนน
ดวยบัตรนี้ใชมาประมาณ ๑๐ ปแลว เพื่อแกปญหากรณีการนับคะแนนดวยการยกมือซึ่งอาจจะผิดพลาด
และโต แ ย ง กั น ได ส ว นการจะใช บั ต รแทนกั น หรื อ ไม พยานไม ท ราบ แต ท ราบว า ประธานรั ฐ สภา
ไดตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแตยังไมมีขอสรุปในเรื่องนี้
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานดูเพื่อใหความเห็น พยานเบิกความวา ไมแนใจวาเปนการใชบัตรแทนกันหรือไม โดยเห็นวา
อาจจะเป น การใช บั ต รสองใบ บั ต รหนึ่ ง เพื่ อ แสดงตน อี ก บั ต รเพื่ อ ลงมติ แต พ ยานไม แ น ใ จว า
สมาชิกรัฐสภาหนึ่งคนจะมีบัตรเพื่อลงมติหรือแสดงตนกันคนละกี่ใบ ทั้งนี้ พยานรับวา เสียงของประธาน
ในที่ ป ระชุม ที่ พยานได ยิน ในคลิ ป วี ดิทัศ นเป น เสี ยงของนายนิ คม ไวยรั ชพานิช รองประธานรัฐ สภา
ผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
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นางอัจฉรา จูยืนยง ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
พยานศาล เบิกความสรุปไดวาระเบียบขั้นตอนในการเขาประชุมรัฐสภานั้น สมาชิกรัฐสภาที่มาถึงแลว
จะไปลงชื่อ ไว โดยสมาชิก จะมี บัต รที่จ ะแนบบั ต รกับ เครื่ องอิเล็ กทรอนิ กส ระบบจะประมวลผลว า
มีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อเขารวมประชุมกี่ราย และสงผลมาที่กลุมงานโสตทัศนูปกรณ โดยผูรับผิดชอบ
เรื่องการลงชื่อและแนบบัตรเขาประชุม ไดแก กลุมงานทะเบียนประวัติ
ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่ ๒ และ
ใหพยานดูเพื่อใหความเห็น พยานเบิกความวา ภาพในคลิปนาจะเปนชวงการกดบัตรเพื่อลงคะแนนโดยตามปกติ
หนึ่งบัต รจะใชไ ดห นึ่งคน ลงคะแนนไดห นึ่งเสียง พยานเห็น วาบุคคลที่ป รากฏในคลิปวีดิทัศ นมีบัต ร
อยูในมือหลายใบ สวนอุปกรณที่ใชในการอานบัตรนั้น หากสมาชิกรัฐสภาใสบัตรเขาไปแลวกดลงคะแนนไปแลว
ดึงบัตรออกมา และนําบัตรผูอื่นใสเขาไปอีก ในระบบสามารถทําได เวนแตเปนบัตรของตนเองที่ใสและ
กดลงมติไปแลว แตผลในกรณีที่มีการใชบัตรอื่นเขาไปกดลงมติในลักษณะดังกลาว จะสงผลตอการนับคะแนน
หรือไม พยานไมทราบ นอกจากนี้ ยังมีบัตรสํารองเก็บไวที่เจาหนาที่สําหรับสมาชิกรัฐสภาที่ลืมนําบัตร
ของตนเองมาอี กหนึ่ ง ใบต อ หนึ่ ง คนด ว ย รวมเป น สองใบต อ สมาชิ กหนึ่ ง คน โดยเทคโนโลยี ที่ ใ ช อ ยู
ในที่ประชุมรัฐสภานี้ ไมสามารถตรวจสอบไดวาเจาของบัตรเปนคนกดบัตรลงมติดวยตนเอง หรือสมาชิกอื่น
เปน ผูกดแทน ในทางปฏิบัติห ากสมาชิกรัฐ สภาใสบัต รและกดบัต รลงคะแนนแลว สับ เปลี่ยนบัต รอื่ น
มาใสที่ชองอานบัต รเดียวกันและลงคะแนนอีกในเวลาไลเลี่ยกันตอเนื่องกัน ก็สามารถกระทําได และ
ระบบจะนับคะแนนให จนกวาประธานในที่ประชุมจะสั่งปดการนับคะแนน
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารหลักฐานประกอบของผูรอง และไตสวนพยานหลักฐาน
อีกทั้งสั่งใหคูกรณียื่นคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือแลว จึงกําหนดประเด็นวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น คือ
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... เปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
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กอนพิจารณาประเด็นดังกลาว มีปญหาตองพิจารณาในเบื้องตนวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือไม พิจารณาแลว เห็นวา ประเทศที่นําเอา
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในการปกครองประเทศ ลวนมีวัตถุประสงคและมุงหมาย
ที่จะออกแบบหรือสรางกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะทําใหประชาชน
เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ อีกทั้งสรางระบบตรวจสอบ
และถวงดุลระหวางองคกรหรือสถาบันทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดดุลยภาพในการใชอํานาจอธิปไตย
ซึ่งเปนของประชาชน ตามหลักการแบงแยกอํานาจที่แบงชองทางการใชอํานาจออกเปน ๓ ทาง คือ
การใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา การใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี และการใชอํานาจตุลาการทางศาล
ดังจะเห็นไดจากความตอนหนึ่งที่ปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่วา “รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้
มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย
เปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาท
และมีส ว นร ว มในการปกครองและตรวจสอบการใช อํา นาจรั ฐอย างเปน รู ปธรรม การกํ า หนดกลไก
สถาบั น ทางการเมื อ งทั้ ง ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ และฝ า ยบริ ห าร ให มี ดุ ล ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพตามวิ ถี
การปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม”
จากหลักการดังกลาว ยอมแสดงใหเห็น อยางแจง ชัดวา เจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ นี้
มีความมุงหมายที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองไดปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองชอบธรรม มีความเปนอิสระ
และซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ไม ป ระสงค ที่ จ ะให อ งค ก รหรื อ สถาบั น การเมื อ งใดบิ ด เบื อ นการใช อํ า นาจโดยเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาด
ปราศจากความชอบธรรมทุก รูป แบบ อีกทั้ ง ไมป ระสงค ที่จะให องคกรหรือสถาบัน การเมืองหยิบ ยก
บทกฎหมายใดมาเปนขออางเพื่อใชเปนฐานสนับสนุน ค้ําจุน ในอันที่จะแสวงหาผลประโยชนสวนตน
หรือพวกพองจากการใชอํานาจนั้น ๆ
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ถึงแมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะใหถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑก็ตาม
แตหากละเลยหรือใชอํานาจอําเภอใจกดขี่ขมเหงฝายเสียงขางนอย โดยไมฟงเหตุผลและขาดหลักประกัน
จนทํ า ให ฝ า ยเสี ย งข า งน อ ยไม มี ที่ อ ยู ที่ ยื น ตามสมควรแล ว ไซร จะถื อ ว า เป น การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไดอยางไร หากแตจะกลับกลายเปนระบอบเผด็จการฝายขางมาก ขัด แยงตอระบอบ
การปกครองของประเทศไปอยางชัด แจง ซึ่งหลักการพื้นฐานสําคัญนี้ไดรับการยืน ยันมาโดยตลอดวา
จํ า เป น ต อ งมี ม าตรการในการป อ งกั น การใช อํ า นาจบิ ด เบื อ น หรื อ อํ า นาจอํ า เภอใจของบุ ค คลหรื อ
กลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งที่เขามาใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน โดยใหตั้งมั่นอยูบนหลักการแบงแยก
การใชอํานาจอธิป ไตยอัน เปน อํานาจของปวงชนชาวไทย เพื่อใหแ ตละองคกรหรือสถาบัน การเมือ ง
ที่ใชอํานาจดังกลาวอยูในสถานะที่จะตรวจสอบและถวงดุลเพื่อทัดทานและคานอํานาจซึ่งกันและกันได
อยางเหมาะสม มิใชแบงแยกใหเปนพื้นที่อิสระของแตละฝายที่จะใชอํานาจตามอําเภอใจอยางไรก็ได
เพราะหากปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลแลว
ยอมเปน ความเสี่ยงอยา งยิ่ ง ที่จ ะทํา ให เกิด ความเสียหายและนํ าพาประเทศชาติใ หเกิ ด เสื่อมโทรมลง
เพราะความผิดหลงและมัวเมา ในอํานาจของผูถืออํานาจรัฐ
ในการนี้ อ าจกล า วได ว า องค ก รที่ ทํ า หน า ที่ แ ทนผู ใ ช อํ า นาจอธิ ป ไตย ไม ว า จะเป น รั ฐ สภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อ ศาล ล ว นถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น หรื อ ได รั บ มอบอํ า นาจมาจากรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น
การใชอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้จึงตองถูกจํากัดขอบเขตทั้งในดานกระบวนการและเนือ้ หา กรณีจึงมีผลให
การใชอํานาจหนาที่ขององคกรทั้งหลายเหลานี้ไมสามารถที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได
ดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดนําหลักนิติธรรม
มากํ ากับ การใชอํ านาจหน าที่ข องทุ กฝา ย ทุกองคก ร และทุกหน ว ยงานของรัฐภายใตห ลั กการที่ว า
นอกจากจะตองใชอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามบทกฎหมายที่มีอยูทั่วไปแลว ยังจะตองใชอํานาจและปฏิบัติหนาที่
ใหถูกตองตามหลักนิติธ รรมดวย กรณีจึงไมอาจปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร หรือ
หลั ก เสี ย งข า งมากเพี ย งด า นเดี ย วเท า นั้ น หากแต ยั ง จะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรมควบคู กั น ไปด ว ย
การอ างหลั กเสีย งข างมากโดยที่ไ มไ ดคํ านึ งถึ งเสีย งข างนอ ย เพื่อ หยิ บยกมาสนับ สนุ น การใช อํา นาจ
ตามอําเภอใจเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผูใชอํานาจ ทามกลางความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตนหรือกลุมบุคคลกับผลประโยชนของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
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ยอมจะนําไปสูความเสียหายและความเสื่อมโทรมของประเทศชาติหรือการวิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกัน
อยางรุนแรงระหวางประชาชน และยอมขัดตอหลักนิติธรรมตามมาตรา ๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งหมายถึง “รัฐธรรมนูญนี”้ ตามนัยมาตรา ๖๘ นั่นเอง
การใชกฎหมายและการใชอํานาจทุกกรณีจึงตองเปนไปโดยสุจริต จะใชโดยทุจริตฉอฉลมีผลประโยชนทับซอน
หรือวาระซอนเรนมิได เพราะมิเชนนั้น จะทําใหบรรดาสุจริตชนคนสวนใหญของประเทศอาจสูญเสียประโยชน
อันพึงมีพึงได ใหไปตกอยูแกบุคคลหรือคณะบุคคลผูใชอํานาจโดยปราศจากความชอบธรรม
หลั ก นิ ติ ธ รรมถื อ เป น แนวทางในการปกครองที่ ม าจากหลั ก ความยุ ติ ธ รรมตามธรรมชาติ
อันเปนความเปนธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของและแอบแฝง
หลักนิติธรรมจึงเปนหลักการพื้น ฐานสําคัญของกฎหมายที่อยูเหนือบทบัญ ญัติที่เปนลายลักษณอักษร
ซึ่งรัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ก็ดี
จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สวนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองของประชาชนโดยประชาชน
และเพื่อประชาชน มิใชการปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และมิใชการปกครองที่อางอิง
แตเพียงฐานอํานาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเทานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ยังมีองคประกอบสําคัญอีกหลายประการ การที่องคกรหรือสถาบันการเมือง ในฐานะผูใชอํานาจรัฐ
มักจะอางอยูเสมอวา ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตกลับนําแนวความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาปฏิบัติหาใชวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม
ภายใตหลักนิติธรรมไม เนื่องจากประชาธิปไตยมิไดหมายถึงเพียงการไดรับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้ง
ของฝายการเมืองเทานั้น เพราะเสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะทอนถึงความตองการ
ของประชาชนผู มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในแต ล ะครั้ ง เท า นั้ น หาใช เ ป น เหตุ ใ ห ตั ว แทนใช อํ า นาจได
โดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรมตามหลักนิติธรรม แตอยางใด
ในขณะเดียวกัน รัฐ ธรรมนูญฉบับ นี้ก็ไ ดกําหนดใหมีศาลรัฐ ธรรมนูญ มีอํานาจหนาที่สําคัญ
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจเพื่อใหเปนไปตามหลักนิติธรรม ภายใตหลักการควบคุมความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย อันเปนปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในอันที่จะทําใหสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไวไดรับการคุม ครองอยางเปนรูป ธรรม ควบคูไ ปกับ
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การธํารงและรักษาไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ วรรคห า ที่ ว า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให เ ป น เด็ ด ขาด มี ผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ ประกอบมาตรา ๒๗ ที่วา สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้
รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรื อโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐ ธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครอง
และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรง
ในการตรากฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง เมื่อพิจารณาโดยตลอดแลว
เห็นวา คดีนี้ผูรองทั้งสี่ใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง ดวยการยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยอางวาผูถูกรองทั้งหมดไดกระทําการเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปน ประมุข หรือเพื่อใหไดม าซึ่ง อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
(๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ใชในการประชุมพิจารณารวมกัน
ของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับที่มีการยื่นญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา หรือไม
ผูรองอางวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ที่ผูเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา มีเนื้อความไมตรงกับรางรัฐธรรมนูญที่ไดมีการแจกจาย
ให สมาชิ กรั ฐ สภาพิจ ารณาในวาระที่ห นึ่ง ขั้น รับ หลั ก การ มี ขอ แตกต างกัน หลายประการ ในกรณี นี้
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหเลขาธิการรัฐสภาสงตนฉบับของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
เพื่อประกอบการพิจ ารณาของศาลรัฐธรรมนู ญ ซึ่ ง นายสุ วิจักขณ นาควัชระชัย เลขาธิการรัฐ สภา
ได ส ง ต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ เมื่ อ ตรวจสอบแล ว ปรากฏว า
รางรัฐธรรมนูญแกไ ขเพิ่ม เติม ที่เสนอใหรัฐ สภาพิจารณาตามที่เลขาธิการรัฐ สภาสงให ศาลรัฐ ธรรมนูญ
มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้งแตหนังสือถึงประธานรัฐสภา รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ จนถึงหนาที่ ๓๓ แตในหนาถัดไปซึ่งเปนบันทึก
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หลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไข
ไมปรากฏวามีการลงเลขหนากํากับไว อีกทั้งไมมีการเขียนขอความใด ๆ ดวยลายมือ และเมื่อตรวจสอบ
ปรากฏวาตัวอักษรที่ใชตั้งแตหนาที่ ๑ ถึงหนาที่ ๓๓ มีความแตกตางกันกับตัวอักษรที่ใชในบันทึกหลักการ
และเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข
เมื่ อ นํา เอกสารประกอบคํา ร องของผู ร องที่ ๑ และผู ร อ งที่ ๒ ที่ อ า งว า ได รั บ แจกเพื่ อ ใช
ในการประชุ มรั ฐสภาทั้ง สองฉบั บ มี ข อความและเลขหน าตรงกั น และมีก ารเติม ขอ ความต อท ายชื่ อ
รางรัฐธรรมนูญในหนาบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไขดวยลายมือ และมีการใสเลขหนา
เรี ย งลํ า ดั บ ทุ ก หน า ตั้ ง แต ห นั ง สื อ ถึ ง ประธานรั ฐ สภา เพื่ อ ขอเสนอร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ ก ไ ขรายชื่ อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางรัฐธรรมนูญที่แกไข ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของ
รางรัฐธรรมนูญที่แกไข รวม ๔๑ หนา สําหรับตัวอักษรที่ใชพิมพก็ปรากฏวาไดใชตัวอักษรแบบเดียวกัน
ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
นอกจากนี้ เมื่ อ นํ า เอกสารญั ต ติ ข อแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ มาตรา ๑๙๐
ที่น ายประสิ ทธิ์ โพธสุ ธ น และพวก เปน ผูเ สนอ ตามที่เลขาธิการรั ฐสภาไดนํา สง ศาลรัฐ ธรรมนู ญ
มาประกอบการพิจารณา ตรวจสอบแลวปรากฏวา มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้ งแต
หนาหนังสือถึงประธานรัฐสภา รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ รายชื่อสมาชิกรัฐสภา
ผูรวมเสนอ บันทึกหลักการและเหตุผล ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แกไข จนถึงหนาสุดทาย ซึ่งเปนบันทึก
วิเคราะหสรุป สาระสําคัญของรางรัฐ ธรรมนูญที่แ กไข อี กทั้งมีการเติมขอความในชื่อรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย โดยเพิ่มเติมคําวา “แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....” ในหนาบันทึก
วิเ คราะหส รุ ป สาระสํ า คั ญของร า งรั ฐ ธรรมนูญ ที่ แ กไ ข ส ว นตั ว อัก ษรที่ ใ ช ในการพิ มพ ก็ เ ปน ตั ว อั ก ษร
ที่มีลักษณะเดียวกันตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย ลักษณะของการใสเลขหนาตัง้ แตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
การแกไขชื่อรางรัฐธรรมนูญที่แกไข การใชตัวอักษรที่พิมพตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย จะเหมือนกับ
เอกสารที่ผูรองอางวาไดรับแจกเพื่อใชในการประชุมของรัฐสภา
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาวขางตน เชื่อไดวา รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่เสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ
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มิ ใ ช ร า งเดิ ม ที่ น ายอุ ด มเดช รั ต นเสถี ย ร ยื่ น ต อ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร เมื่ อ วั น ที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ และไดสงสําเนาใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม แตเปนรางที่จัดพิมพขึ้นใหม
ซึ่งมีขอความที่แตกตางจากรางเดิมหลายประการ ถึงแมนายสุวิจักขณ นาควัชระชัย จะเบิกความวา
กอ นที่ บ รรจุ ว าระ หากมี ความจํา เปน ต อ งแกไ ขก็ ยัง สามารถแก ไ ขได ก็ นา จะเป น การแก ไ ขในเรื่ อ ง
ผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ เชน พิมพผิด มิใชเปนการแกไขซึ่งขัดกับหลักการเดิม หากเปนการแกไขที่ขัดกับ
หลักการเดิมก็ชอบที่จะมีผูรวมลงชื่อเสนอญัตติตามที่บัญญัติไว จากการตรวจสอบขอความของรางที่มีการแกไข
ปรากฏวา มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลักการที่สําคัญจากรางเดิมหลายประการ คือ การเพิ่มเติมหลักการ
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง ดวย ประการสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๖ จะมีผลทําใหบุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลง สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีกโดยไมตองรอใหพนระยะเวลา ๒ ป และ
มีการดําเนินการในลักษณะที่มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงไมแจงขอความจริงวาไดมีการจัดทํารางขึ้นใหม
ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน
เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา ในการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา มิไดนําเอารางรัฐธรรมนูญ
แกไ ขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่น ายอุดมเดช รัต นเสถียร และคณะ เสนอตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มาใชในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ แตไดนํารางที่มีการจัดทําขึ้นใหม ซึ่งมีหลักการแตกตางจากรางเดิมที่นายอุดมเดช รัตนเสถียร
เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภารวมลงชื่อเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม
แตอยางใด มีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่รัฐสภารับหลักการ
ตามคํารองนี้ เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
(๒) การกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัติกฎหมาย เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกรัฐสภา
โดยเฉพาะผูที่ไ ดขอแปรญัต ติ สงวนคําแปรญัต ติ หรือกรรมาธิการที่สงวนความเห็น ไว ยอมมีสิทธิ
ที่จะอภิปรายแสดงความเห็นและใหเหตุผลในประเด็นที่ไดแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติ หรือไดสงวน
ความเห็นไว สําหรับประเด็นนี้ ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวนและจากการเบิกความของพยาน
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ตอศาลรัฐธรรมนูญในชั้นไตสวน ปรากฏในการพิจารณาวาระที่หนึ่งและวาระที่สอง ผูถูกรองที่ ๑ และ
ผูถูกรองที่ ๒ ไดผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายในวาระที่หนึ่ง และ
ตัดสิทธิผูขอแปรญัตติ ผูสงวนคําแปรญัตติ และผูสงวนความเห็น เปนจํานวนถึง ๕๗ คน โดยอางวา
ความเห็น ดังกลาวขัดตอหลักการ ทั้ง ๆ ที่ยังไมไ ดมีการฟงการอภิปราย ทั้งนี้ ผูถูกรองที่ ๑ และ
ผูถูกรองที่ ๒ ไดใชเสียงขางมากในที่ประชุมปดการอภิปราย เห็นวา แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินิจ
ของประธานและแมเสียงขางมากมีสิทธิที่จะลงมติใหปดการอภิปรายไดก็ตาม แตการใชดุลพินิจและ
การใชเสียงขางมากดังกลาว จะตองไมตัดสิทธิการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา หรือละเลยไมฟงความเห็น
ของฝายขางนอย การรวบรัดปดการอภิปรายและปดประชุมเพื่อใหมีการลงคะแนนเสียง จึงเปนการใชอํานาจ
ไปในทางที่ไมชอบ เอื้อประโยชนแกฝายขางมากโดยไมเปนธรรม อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม
นอกจากนี้ ผูรองยังอางอีกวา การนับระยะเวลาในการแปรญัตติของผูถูกรองที่ ๑ ไมถูกตอง
โดยอ า งว า เมื่ อ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณารั บ หลั ก การในวาระที่ ห นึ่ ง แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖
มีผูเสนอกําหนดเวลาในการขอแปรญัตติ ๑๕ วัน และ ๖๐ วัน ซึ่งตามขอบังคับการประชุมจะตองให
ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวา จะใชกําหนดเวลาใด แตกอนที่จะมีการลงมติเกิดปญหาเรื่ององคประชุม
ในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด จึงยังมิไดมีการลงมติ ผูถูกรองที่ ๑ ไดสั่งใหกําหนดเวลา
ยื่นคําแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รัฐสภารับหลักการ แตมีผูทักทวง ผูถูกรองที่ ๑ จึงไดนัด
ประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนดเวลา
แปรญัตติ ๑๕ วัน แตผูถูกรองที่ ๑ ไดสรุปใหเริ่มตนนับยอนหลังไปโดยใหนับระยะเวลา ๑๕ วันนั้น
ตั้งแตวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ ๑๕ วันตามมติที่ประชุม
เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียง ๑ วัน เทานั้น เห็นวา การแปรญัตติ
เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพื่อใหสมาชิก
ผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอนในการยื่นขอแปรญัตติ อันเปนสิทธิในการทําหนาที่
ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ การนับระยะเวลาในการแปรญัตติ ยอมไมอาจนับเวลา
ยอนหลังได แตตองนับตั้งแตวันที่ที่ประชุมมีมติเปนตนไป การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําให
เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง ๑ วัน เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง
จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๓ วรรคสอง ดวย การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง
(๓) วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม
เมื่ อพิ จารณาหลั ก การสํ าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยภายใตร ะบบรั ฐ สภา
แบบมีผูแ ทนแลว จะเห็น วา สมาชิกรัฐสภานับ วาเปน บุคคลที่มีค วามสําคัญ ตอระบบนี้เปน อยางยิ่ ง
เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีฐานะเปนผูแทนของปวงชนที่ไดรับการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือไดรับการสรรหา
ใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชน อยางไรก็ดี ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒
ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดแจงวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน
ปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
อีกทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่วา
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ
ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
สว นการใชอํานาจของสมาชิกรัฐสภา ในฐานะผูแ ทนปวงชนชาวไทยซึ่ง เปน เจาของอํา นาจ
อธิปไตยที่แทจริงนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรากฎหมายไววา สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่ง
ในการออกเสียงลงคะแนน เวนแตถามีคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด ยอมเปนที่เขาใจไดวา ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภานั้น การแสดงตนในการออกเสียง
ลงคะแนนถื อ เป น เรื่ อ งเฉพาะตั ว ของสมาชิ ก รั ฐ สภาแต ล ะคนที่ จ ะต อ งมาแสดงตนในการประชุ ม
เพื่อพิจารณาญัตติตาง ๆ แตละครั้งดวยตนเอง และในการนี้ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่อง
ไดเพียงครั้งละหนึ่งเสียงเทานั้น การกระทําใดที่เปน เหตุใหผลการลงคะแนนผิดไปจากความเปนจริง
การกระทํานั้นยอมไมชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
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พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า คดี นี้ ผู ร อ งมี ป ระจั ก ษ พ ยานผู เ ห็ น เหตุ ก ารณ ม าเบิ ก ความ พร อ มทั้ ง
มีพยานหลักฐานสําคัญมาแสดง คือ คลิปวีดิทัศนที่บันทึกภาพเหตุการณขณะที่มีการกระทําดังกลาว
ถึงสามตอนที่แสดงใหเห็นวา มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอื่น
ในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหวางที่มีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งในการนี้ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ในฐานะพยานบุคคล
ของผู รอ งที่ ๒ และผู รอ งที่ ๔ ไดเ บิก ความประกอบคลิป วีดิ ทั ศน รวม ๓ ตอน เพื่ อ ยืน ยัน ว า
ในขณะนั้นไดมีบุค คลตามที่ป รากฏในคลิปวีดิทัศนกระทําการใชบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกสใสเขาไป
ในเครื่องออกเสียงลงคะแนน และกดปุมเพื่อแสดงตนและลงมติคราวละหลายใบ ซึ่งขัดแยงกับหลักการ
และวิธีการที่ถูกตองในเรื่องนี้ ตามคําเบิกความของนางอัจฉรา จูยืนยง ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ที่เบิกความไววาโดยปกติแลวบัตรอิเล็กทรอนิกสที่ใชยืนยันหรือ
แสดงตนในการนับองคประชุมและลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภานั้นจะมีประจําตัวคนละหนึ่งใบ และ
มีบัตรสํารองอีกคนละหนึ่งใบซึ่งเก็บรักษาไวที่เจาหนาที่ สําหรับใหสมาชิกขอรับไปใชในกรณีที่สมาชิกรัฐสภา
มิไดนําบัตรประจําตัวมา ประกอบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนขณะกระทําการดังกลาว ก็สอดคลอง
กับเสียงที่ปรากฏในแผนวีดิทัศนบันทึกถายทอดสดการประชุมรัฐสภา และรายงานการประชุมรัฐสภา
ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไวในคํารอง ซึ่งเปนพยานหลักฐานที่เลขาธิการรัฐสภาสงใหแก
ศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในทางไตสวนพยานบุคคล เลขาธิการรัฐสภาซึ่งไดดูและฟงภาพและเสียงในคลิป
วีดิทัศนนั้นแลว ไดเบิกความวา จําไดวาเปนเสียงของรองประธานรัฐสภา ซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ในขณะนั้ น ประกอบกั บ นางสาวรัง สิม า รอดรั ศ มี สมาชิก สภาผูแ ทนราษฎร พรรคประชาธิป ต ย
ในฐานะพยานบุคคลของผูรองที่ ๒ และผูรองที่ ๔ ซึ่งเบิกความประกอบภาพถายที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน
ที่ผู ร องที่ ๒ ยื่ น ตอ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ชี้ ให เ ห็น ว า ผู ถูก ร องที่ ๑๖๒ ซึ่ง เปน สมาชิ ก รัฐ สภา ได ใ ช
บัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนคราวละหลายใบ หมุนเวียนใสเขาไปในเครื่องอานบัตร
และกดปุมแสดงตนติดตอกันหลายครั้ง นอกจากนี้ พยานบุคคลปากนี้ยังไดเบิกความยืนยันขอเท็จจริงวา
สามารถจดจําผูถูกรองรายนี้ไดเปนอยางดี โดยไมมีเหตุโกรธเคืองเปนการสวนตัวกันแตอยางใด และ
หลั ง จากที่ พ ยานรอ งเรี ย นเรื่ อ งนี้ แ ล ว ก็ ยั ง คงทั กทายกั น เป น ปกติ เนื่ อ งจากตนเป น สมาชิ ก รั ฐ สภา
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มาเปนเวลา ๑๐ ป ไดติดตามตรวจสอบและรองเรียนเรื่องการใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนกัน
มาโดยตลอด โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายนริศร ทองธิราช จนกระทั่งถึงกับใชใหคนของตนคอยถายภาพ
และวีดิทัศนเพื่อใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานประกอบการรองเรียน และเมื่อพิจารณาจากภาพถายที่พยานนําสืบ
ตอศาลรัฐธรรมนูญก็เห็นภาพบุคคลปรากฏใบหนาดานขางซึ่งสามารถยืนยันไดวาเปนนายนริศร ทองธิราช
ผูถูกรองที่ ๑๖๒ ซึ่งสวมสูทสีเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนที่ถือบัตรแสดงตนและลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกสไวในมือจํานวนหนึ่งซึ่งมากกวาสองบัตรเกินกวาจํานวนบัตรแสดงตนที่สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง
จะพึงมีได และยังใชบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใสเขาออกในชองอานบัตรพรอมกดปุมบนเครื่องอาน
ตอเนื่องกันทุกบัตร
เห็นไดวา การกระทําเชนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและ
ออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ จากการรับฟงพยานหลักฐานและคําเบิกความพยาน
ในชั้นการพิจารณาไตสวนคํารองเปนเรื่องที่แจงชัดทั้งภาพวีดิทัศน และประจักษพยานที่มาเบิกความ
ประกอบการถายทอดการประชุมรัฐสภาในระหวางที่มีการออกเสียงลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาวา มีสมาชิกรัฐสภาหลายรายมิไดมาออกเสียงลงมติในที่ประชุมรัฐสภา
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ แตไดมอบใหสมาชิกรัฐสภาบางรายใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมิด
หลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต
เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตามบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแลว ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริต
ที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๓ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนน
ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน
มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ เปนการออกเสียงลงคะแนนที่ทุจริต
ไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย เนื่องมาจากกระบวนการลงคะแนนเสียง
ที่ไมชอบดวยขอบังคับการประชุมของรัฐสภา และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ไดระบุมาแลวขางตน
มิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
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ปญหาที่ตองพิจารณาในประเด็นที่สองมีวา การแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... มีลักษณะเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
การแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ตามร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ผู ร อ งเสนอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยนั้น มีเนื้อหาสาระสําคัญเปนการแกไขคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา โดยเปลี่ยนแปลงแกไข
เนื้อหาสาระในหลายประเด็น จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเพื่อใหบุคคลใดไดมา
ซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม
เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางขึ้นโดยใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนแมแบบ โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติของ
สมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กลาวคือ บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
เขามาเปนองคประกอบรวมกับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในสัดสวนที่เทาเทียมกัน เพื่อใหโอกาส
แกประชาชนทุกภาคสวน ทุกสาขาอาชีพ ไดมีสวนรวมในการทําหนาที่ของวุฒิสภา ใหเกิดประโยชน
แกประเทศชาติไดอยางรอบคอบ ทั้งยังไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมือง
และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน หามบุพการี คูสมรส บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกําหนดเวลาหามเกี่ยวของกับพรรคการเมือง
และดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนเวลา ๕ ป เปนตน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย ๒ สภา
คื อ วุ ฒิ ส ภาและสภาผู แ ทนราษฎร ให มี ดุ ล ยภาพระหว า งกั น โดยได กํ า หนดบทบาทของวุ ฒิ ส ภา
ให เ ป น องค ก รตรวจทานกลั่ น กรองการทํ า งานของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและถ ว งดุ ล อํ า นาจกั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได
ในกรณีที่ถูกกลาวหาวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง
ตามที่บัญญัตไิ วในมาตรา ๒๗๐ เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒสิ ภาแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
รั ฐ ธรรมนู ญ มี เ จตนารมณ ใ ห ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเป น อิ ส ระจากสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรอย า งแท จ ริ ง
จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกันดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
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มีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวังไดวา จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา อันเปนการขัดกับ
หลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน อันเปนหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนี้
สําหรับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้ เปนการแกกลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลว
ในอดีต เปนจุดบกพรองที่ลอแหลม เสี่ยงตอการสูญสิ้นศรัทธาและสามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย
เป น ความพยายามนํ า ประเทศชาติ ใ ห ถ อยหลั ง เข า คลอง ทํ า ให วุ ฒิ ส ภากลั บ ไปเป น สภาญาติ พี่ น อ ง
สภาของครอบครัว และสภาผัวเมีย สูญเสียสถานะและศักยภาพแหงการเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร
กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา นําพาไปสู
การผูกขาดอํานาจรัฐ ตัด การมีสวนรว มของปวงประชาหลากสาขาหลายอาชีพ เปน การเปดชองให
ผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทาง
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทย
นอกจากนี้ การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการเลือกตั้งเพียงทางเดียว อันมีที่มา
เหมือนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จึงยอมเปนเสมือนสภาเดียวกัน ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระ
ซึ่งกันและกันของทั้งสองสภา เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญของระบบสองสภาใหสูญสิ้นไป
การแกไขที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความสัมพันธเกี่ยวของกับฝายการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ยอมทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันของระบบสองสภา
ตองสูญเสียไปอยางมีนัยสําคัญ ทําใหฝายการเมืองสามารถควบคุมอํานาจเหนือรัฐสภาไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปดทางใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการครั้งนี้ไดอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไมเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
นอกจากนี้ เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๑/๑ ยังขัดตอ
รัฐธรรมนูญ ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาตรวจสอบความชอบดว ยรัฐธรรมนูญเสียกอน ซึ่งขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจอัน เปน
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหฝายการเมืองสามารถออกกฎหมายไดตามอําเภอใจ
โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15 เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

185

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๕ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มกราคม ๒๕๕๗

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก ๖ ตอ ๓ วาการดําเนินการ
พิจารณาและลงมติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดในคดีนี้ เปนการกระทําที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม มาตรา ๒๙๑ (๑) (๒)
และ (๔) และมาตรา ๓ วรรคสอง และวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก ๕ ตอ ๔ วา มีเนื้อความ
ที่เปน สาระสําคัญ ขัด แยงตอหลักการพื้น ฐานและเจตนารมณ ข องรัฐธรรมนูญ แห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ อันเปนการกระทําเพื่อใหผูถูกรองทั้งหมดไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ฝาฝนรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ส ว นที่ ผู ร อ งที่ ๑ ขอให ยุ บ พรรคการเมื อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง และเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของ
คณะกรรมการบริ ห ารของพรรคการเมื อ งดั ง กล า วนั้ น เห็ น ว า ยั ง ไม เ ข า เงื่ อ นไขตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘ วรรคสาม และวรรคสี่ จึงใหยกคํารองในสวนนี้
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายเฉลิมพล เอกอุรุ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายชัช ชลวร
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายนุรกั ษ มาประณีต
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
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รูปแบบการน�ำเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1. เป็นบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการทัว่ ไป หรือเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น
3. แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในบทความ ใช้แบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์
4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์
5. ระยะห่างของกระดาษ
5.1 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
5.2 กั้นหน้าและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6. ผู้เขียนบทความ ชื่อและนามสกุลท้ายชื่อบทความโดยมีสัญลักษณ์ดอกจันบนนามสกุล และ
ในเชิงอรรถหน้าเดียวกันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับต�ำแหน่ง วุฒิการศึกษา (โดยย่อ)
7. การแยกหัวข้อย่อย การแยกหัวข้อย่อย ควรขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าขึ้นตัวเลข พร้อมชื่อ
หัวข้อย่อยด้วยตัวหนา บรรทัดต่อไปจึงเป็นข้อความรายละเอียดของหัวข้อย่อยที่มีระยะในการย่อหน้า
เท่ากับย่อหน้าของชื่อหัวข้อย่อย
8. การอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบของการใส่เชิงอรรถตัวเลข
ภาษาไทย
8.1 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. // ปีที่พิมพ์. //
หน้าที่อ้างอิง.
ภาษาอังกฤษ
8.2 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. //
ปีที่พิมพ์.
9. เงื่อนไขการรับบทความ
9.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ต้องผ่านความ
เห็นชอบและหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ
9.2 ผู้เขียนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะได้รับ
ค่าตอบแทนส�ำหรับบทความภาษาไทยหน้าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และส�ำหรับบทความ
ภาษาอังกฤษ บทความละ 8,000 บาท โดยต้องมีจ�ำนวนหน้าไม่ต�่ำกว่า 10 หน้า
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