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บทบรรณาธิการ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15  เล่มที่ 45  เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 อยู่ในห้วง   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอน�าบทอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาสพระราชพิธี 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอแนะน�านายจรูญ อินทจาร 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  โดยได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

เนื้อหาสาระของวารสารฉบับน้ี ได้น�าเสนอบทความที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ ที่ได้ให้เกียรติน�าเสนอบทความท่ีให้ความรู้ แนวคิดเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน 

และบทบาทภารกิจของศาลรัฐธรรมนูญท่ีเป็นประโยชน์ และมีคุณค่าเชิงวิชาการในการศึกษาค้นคว้า 

ประกอบด้วยบทความเรื่อง The Principle of Equality and Prohibition of Discrimination : 

The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand  โดย นายปัญญา อุดชาชน  ที่ปรึกษา

ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญู บทความเรือ่ง หลกันติธิรรม : การคุม้ครองหลกันติิธรรมโดยศาลรฐัธรรมนญู 

โดย นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ รองเลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ บทความเรื่อง มาตรการทาง

กฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล ในการมีส่วนร่วมใน 

การอนุรักษ์บำารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฏ 

ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บทความเรื่อง การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหน่ึง (2) และ (3) โดย นายอดิเทพ 

อุยยะพัฒน์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 ส�านักคดี 5 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

บทความเรื่อง Justice : a comparative study between Plato and Jonh Rawls’theory 

โดย นางสาวสุมาภรณ์ ศรีม่วง เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 6ว กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ 

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ บทความเรื่อง หลักนิติธรรมกับหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาใน 

การพิจารณาคดี โดย นายชาญวิทย์ รักษ์กุลชน ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ บทความ 

เรื่อง หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย โดย นายพิศล พิรุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

นอกจากนี้ กองบรรณาธิการยังได้คัดสรรค�าวินิจฉัยที่น่าสนใจของศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ด้วย ได้แก่ 

คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 13/2556 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติการประปา 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 30 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 41 หรือไม่  คำาวินิจฉัย 
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ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 15 – 18/2556 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้กรุณาติดตามและให้ความอุปการคุณวารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญด้วยดีเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 

กับท่านผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้า และต่อยอดความรู้ในทางวิชาการบ้างไม่มากก็น้อย ท้ังนี้ หากมี 

ข้อเสนอแนะประการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าวารสารฯ แล้ว กองบรรณาธิการขอน้อมรับ  

ด้วยความยินดียิ่ง

                                                            บรรณาธิการ
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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 funda-
mental 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-discrim-
ination agenda within a human rights framework has the effect of highlighting other 

3 Declaration of Principles on Equality 2008, part one, section one.
4 The Basic Law for the Federal Republic of Germany 1949, article three.
5 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 sub-
stantive 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 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (London : Duckoworth, 1977), p.227.
7 Sandra Fredman, Discrimination Law (Oxford : Oxford University Press, 2002), p.18.
8 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 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 discrimina-
tion 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.
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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:
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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, hold-
ing or disposition of property or the establishing or carrying on of any trade, business, 
profession, vacation or employment.

2.4 Philippines

 The Constitution of the Republic of the Philippines 1987 Bill of Rights provides 
that :

 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 well-
being, 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 Constitu-
tion 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 
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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.

2.8 Cambodia

 The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993 Chapter III provides 
that :

 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.

2.9 Laos

 The Constitution of the Lao People’s Democratic Republic 2003 provides 
that :

 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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3. The Case of the Constitutional Court and the Supreme Administrative 
Court

Thailand is the dual courts system that consist of ordinary court and special              
court. In term of special court comprises of the Constitutional Court and the Adminis-
trative Court. For the constitutional review, the Constitutional Court exercises on the 
constitutionality of law but the Administrative Court exercises on the constitutionality 
of administration.

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.
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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 sec-
tion 12 of the Names of Persons Act, 1962, bore a meaning which made it manda-
tory 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 one-
sidedly 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 consti-
tutionally 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 King-
dom 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 vir-
tue 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 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 Constitu-
tion 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 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, Inspector-
Generals 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, 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, 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 aforemen-
tioned 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. The Constitution of the Kingdom of Thailand Constitutional Review Organ

1 Temporary Charter 1932 The House of Representatives

2 The Constitution 1932 The House of Representatives

3 The Constitution 1939 The Constitutional Councils

4 The Constitution 1940 The Constitutional Councils

5 The Constitution 1942 The Constitutional Councils

6 The Constitution 1946 The Constitutional Councils

7 The Constitution 1947 The Constitutional Councils

8 The Constitution 1949 The Constitutional Councils

9 The Constitution 1952 The Constitutional Councils

10 The Constitution 1959 The Constitutional Councils

11 The Constitution 1976 The Constitutional Councils

12 The Constitution 1977 The Constitutional Councils

13 The Constitution 1978 The Constitutional Councils

14 The Constitution 1991 The Constitutional Councils

15 The Constitution 1995 (Amendment) The Constitutional Councils

16 The Constitution 1997 The Constitutional Court and 
The Administrative Court

17 The Constitution 2006 (Interim) The Constitutional Council and 
The Administrative Court

18 The Constitution 2007 (Present) 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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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ
สมฤทธิ์  ไชยวงค์*

1. บทนำา 

ปญัหาการไมไ่ดร้บัการปฏิบตัทิีเ่ป็นธรรม หรอืปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายที่ขดัตอ่หลักนติธิรรม 

มักจะได้ถูกเรียกร้องอยู่เสมอโดยภาคประชาชน จากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

เนื่องจากเมื่อมีความเป็นรัฐย่อมมีผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองหากผู้ปกครองใช้อำานาจในการปกครอง

ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายในทางที่เหมาะสมก็จะไม่ล่วงละเมิดเข้าไปก้าวก่ายกระทบกระเทือน

ต่อบรรดาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น การศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นไปโดยความ

เสมอภาค เป็นธรรม มุ่งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง

กล่าวถึงหลักนิติธรรม และเมื่อจะทำาการศึกษาถึงหลักนิติธรรมแล้วจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในเชิง

ประวัตศิาสตร์ พฒันาการของปรชัญาการเมอืงและปรชัญากฎหมาย โดยเริม่จากกระแสความเคลือ่นไหว

เกีย่วกับแนวความคดิของการจำากดัการใชอ้ำานาจรัฐและแนวความคดิเร่ืองรัฐทีพึ่งปรารถนา ซ่ึงจะขอกล่าว

ถึงแต่ละแนวความคิด ดังนี้

1.1 แนวความคิดการจำากัดการใช้อำานาจรัฐ

 เดิมที่มีความเชื่อกันว่าอำานาจของรัฐหรือผู้ปกครองเป็นอำานาจกว้างขวางไร้ขอบเขตจำากัด 

นักปราชญ์และนักคิดทั้งหลายได้พยายามหาเหตุผลต่าง ๆ มาอธิบายสนับสนุนความเข้าใจนี้ให้ดู 

น่าเชื่อถือว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นน้ัน พวกท่ีเช่ือในทฤษฎีเทวสิทธิราชย์ (divine right theory) อธิบายว่า 

ผู้ปกครองได้อำานาจนี้มาจากสวรรค์ อำานาจของผู้ปกครองจึงปราศจากขอบเขตจำากัดหรือหากจะถูก

ระงับยบัยัง้อยา่งใดกเ็ปน็เรือ่งการยบัยัง้ชัง่พระทยัของผูป้กครองเองหาเปน็เพราะกฎเกณฑอ์ืน่ใดทีม่นษุย์

สร้างขึ้นไม่ ยุโรปสมัยโบราณก็อ้างว่ากษัตริย์ได้พระราชอำานาจมาจากพระผู้เป็นเจ้า (by the grace of 

God) จีนกล่าวถึงความเป็นโอรสสวรรค์ ญ่ีปุ่นกล่าวถึงการสืบเชื้อสายจากพระสุริยเทพ แม้แต่ประเทศ

ในสุวรรณภูมิ ก็ถือคตินิยมของขอมว่าผู้ปกครองทรงได้อำานาจมาจากพระผู้เป็นเจ้า ดังเห็นได้จาก                          

พระปรมาภิไธย การใช้ราชาศัพท์ การเรียกคำาสั่งว่า พระบรมราชโองการพิธีการเสด็จขึ้นครองราชย์

สมบัติ ซึ่งมีการเบิกศิวาลัยไกรลาสเชิญพระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมา และการกระทำาผิดประทุษร้ายต่อ 

* รองเลขาธกิารสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู / ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร “หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย” (นธป.) รุน่ที ่1 ของ
สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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สมฤทธิ์  ไชยวงค์

พระมหากษัตริย์ถือเป็นการ “ล่วงละเมิดพระราชอาชญาของพระผู้เป็นเจ้า” 

 อำานาจของผู้ปกครองเริ่มยิ่งใหญ่ กว้างขวาง ไร้ขอบเขต เพราะผู้ปกครองเป็นผู้นำา 

เป็นผู้เสียสละ และเป็นเหมือนต้นบัญญัติกฎเกณฑ์ทั้งหลาย จึงไม่มีความผิด ไม่มีโทษ มีคำากล่าวตั้งแต่

สมัยโรมันว่า “เพราะข้าต้องการอย่างนี้ (ถ้าจำาเป็นต้องมีกฎหมาย) ก็จงไปออกกฎหมายมาตามนี้”                 

(Sic volo, sic jubeo, ut leges) พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสก็เคยตรัสว่า “รัฐนี่แหละ คือ ข้า” 

(L’ Etat c’est moi) ฌัง โบแดง (Jean Budin) นักเขียนฝรั่งเศสผู้หนึ่งเคยอธิบายว่ากษัตริย์ 

เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ทรงเป็นเจ้าของประเทศจึงไม่ถูกจำากัดด้วยข้อจำากัดใดของมนุษย์ตามหลัก legibus 

solute หมายถึง ความอยู่เหนืออำานาจทั้งปวง ซึ่งนานเข้าก็อ้างว่า อยู่นอกเหนือแม้กระทั่งกฎศีลธรรม 

ความยุติธรรม และกฎเกณฑ์ทางศาสนาด้วย กลายเป็นคนเหนือคนไป ในที่สุด

 ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ก็เคยมีพระบรม

ราชาธิบายถึงพระราชอำานาจตามที่เข้าใจกันในสมัยนั้น ดังนี้

 “อนึ่ง พระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามนี้ ไม่ได้มีปรากฏในกฎหมาย 

อันหนึ่งอันใด ด้วยเหตุถือว่าเป็นท่ีล้นท่ีพ้น ไม่มีข้อใดส่ิงอันใดหรือผู้ใดจะเป็นผู้บังคับขัดขวางได้”1 

อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายด้วยว่า ในทางเป็นจริง ก็มิได้มี

อำานาจมากเช่นน้ัน และหากต่อไปจะมีการจำากัดพระราชอำานาจดังกล่าวก็ไม่ทรงขัดข้อง ซึ่งสะท้อนให้

เห็นความคิดเรื่องผู้ปกครองสูงสุดหนึ่งเดียว (ตรงกับความหมายเดิมของคำาว่า monarchy ซ่ึงมาจาก 

คำาว่า monos แปลว่าหนึ่งเดียว และ archein แปลว่า การปกครอง) แม้แต่หลักอำานาจอธิปไตยก็ถูก

ตีความไปในทางเดียวกับหลักกรรมสิทธิ์ในกฎหมายเอกชนว่า เพราะกษัตริย์เป็นเจ้าของรัฐ จึงมีอำานาจ

เด็ดขาดในรัฐ แผ่นดิน และเหนือพสกนิกร2

 เมื่อความคิดทางกฎหมายมหาชนแพร่หลายมากขึ้นก็ยังมีผู้ยกเอาหลักการบางส่วนของ

กฎหมายมหาชนมาอธิบายว่า ประโยชน์สาธารณะต้องมาก่อนประโยชน์ของเอกชน เรื่องของบ้านเมือง

หรือส่วนรวมอยู่เหนือเรื่องส่วนตัว (res publica) เมื่อรัฐหรือผู้ใช้อำานาจปกครองรัฐเป็นตัวแทนของ

ประโยชน์สาธารณะ รัฐจึงมีอำานาจเหนือราษฎร3

 ลอรด์ แอคตนั (Lord Acton) นกัประวติัศาสตร์ขององักฤษจึงกล่าวไวต้ั้งแต่ปลายศตวรรษ

ที่ 19 ว่า การมีอำานาจมีแนวโน้มว่าจะลุแก่อำานาจง่าย ยิ่งมีอำานาจมากยิ่งลุแก่อำานาจมาก ที่น่ากลัว

คือบางครั้งผู้ปกครองซึ่งอาจประพฤติดีประพฤติชอบมอบอำานาจอันล้นพ้นนี้ต่อไป ให้ผู้ปกครองใน 

1 ประยุทธ สิทธิพันธ์, (2514), ตามรอยบาทพระพุทธเจ้าหลวง, (พระนคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม), หน้า 128.
2 Iain Mclean, (1996), Oxford Concise Dictionary of Politics (Oxford : Oxford University Press), p.464.
3 ทีว่า่ตดัตอนเอาแต่ทีไ่ดป้ระโยชน์มาเพราะตามหลกักฎหมายมหาชน แมป้ระโยชน์สาธารณะจะอยู่เหนอืประโยชน์สว่นบคุคล

แต่ก็มีข้อจำากัดหรือขอบเขตของการอ้างประโยชน์สาธารณะ



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15  เล่มที่ 45 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556 33

หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ลำาดบัรอง จนกระทัง่ถงึบรรดาเจา้หนา้ทีน่อ้ยใหญ ่การลแุกอ่ำานาจจงึอาจไปเกดิในระดบัลา่งได ้ดงัเหน็ได้

จากสังคมยุโรปในสมัยศักดินาสวามิภักดิ์ (feudalism) ในประเทศอื่นก็มีการแต่งตั้งเจ้านายและขุนนาง       

ออกไปกินเมืองต่างพระเนตรพระกรรณ การมอบพระแสงอาญาสิทธิ์ให้ไปใช้อำานาจแทน4 จนเกิดการใช้

อำานาจเกินขอบเขตที่มอบ

 ความคดิทีจ่ะแสวงหาอำานาจใหมม่าจำากดัอำานาจของผูป้กครองมอียูเ่สมอในประวตัศิาสตร ์

เพียงแต่ปรากฏข้ึนภายใต้ช่ือและสำานักความคิดที่ต่างกันออกไป แต่ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ  

การสร้างกฎเกณฑ์จำากัดอำานาจอันล้นพ้นไร้ขอบเขตหรือไม่เป็นธรรมของรัฐ หรือผู้ปกครองในทำานอง 

“เหนือฟ้ายังมีฟ้า”5 ข้อจำากัดแรก น่าจะเป็นเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (natural law)  ในสมัยกรีก 

ซึ่งคานกับกฎหมายของมนุษย์ (human law หรือ positive law) โดยอ้างว่ากฎหมายธรรมชาติ

เป็นกฎหมายที่แท้จริง (true law) แม้บางเรื่องกฎหมายที่มนุษย์ (ผู้ปกครอง) กำาหนดขึ้นจะส่ังให้ทำา 

เช่น ให้ประหารทารกทุกคนที่ตาสีฟ้า หรือห้ามทำา เช่น ห้ามเผาศพผู้ที่ต้องข้อหากบฏ แต่ก็มีผู้ยอม 

ฝ่าฝืน โดยอ้างว่ากฎหมายนั้นเป็นแค่กฎหมายของมนุษย์ ดังนั้น จึงฝ่าฝืนได้โดยฝ่ายตุลาการหรือศาล 

อาจเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีจะช่วยควบคุมการใช้อำานาจรัฐที่ปราศจากการยั้งคิดหรือตามอำาเภอใจ 

แต่ก็จำากัดอยู่ที่การบังคับเอาแก่เจ้าหน้าที่ระดับล่างเท่านั้น เพราะในระบอบอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย 

ศาลไม่อาจใช้อำานาจควบคุมผู้ปกครองสูงสุดหรือผู้รับมอบอำานาจจากผู้ปกครองสูงสุดได้ ทั้งที่ในทาง

ปฏบิตักิารใช้อำานาจอนักอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นเสยีหายมกัมาจากผูป้กครองสงูสดุจากการตรากฎหมาย

การเรียกเก็บภาษี การเกณฑ์แรงงาน การลงโทษโดยไม่เป็นธรรม เพราะถ้าการใช้อำานาจนั้นเกิดจาก 

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย ผู้ปกครองย่อมลงโทษได้อยู่แล้ว

4 ในสมยัโบราณไทยกม็ธีรรมเนยีมมอบอำานาจให้ขนุนางผูใ้หญ่ใช้พระราชอำานาจสทิธขิาดได้ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ 
เมื่อ พ.ศ. 2411 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีว่า “จึงมีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูร สุรสิงหนาท ให้สถาปนาเจ้าพระยา 
ศรีสุริยวงศ์ สมันตพงศ์พิสุทธิ มหาบุรุษรัตโนดม ที่สมุหกลาโหม ให้มีอำานาจได้สิทธิขาดราชการทั้งปวง และให้สำาเร็จ 
สรรพอาญาสิทธิ์ถึงประหารชีวิตคนที่ควรจะถึงอุกฤษโทษได้มีมหันตเดชานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอ”

5 Lord Clyde and Denis J. Edwards, (2000), Judicial Review (Edinberg : W. Green), p.67. สิทธิหรืออำานาจตาม 
กฎหมายธรรมชาติ ในสมัยกลางอำานาจใหม่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เม่ือคริสตจักรมีความสำาคัญจนถึงขนาดเป็นศูนย์กลาง 
การปกครองในยุโรป เช่น พระสันตะปาปา หรือผู้แทนมีอำานาจสวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ และคำาสั่งของ 
พระสันตะปาปาอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงกฎหมายในรัฐใดก็ได้ หากกษัตริย์หรือผู้ใดขัดขืนแข็งข้อ พระสันตะปาปา 
สามารถสั่งลงโทษในทางศาสนาได้โดยการเรียกคืนอำานาจ (mandatum) หรือควำ่าบาตร (excommunication) ดังที่กระทำา
ต่อพระเจ้าเฮ็นรีท่ี 8 แห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 15 เพราะทรงหย่าร้างและเสกสมรสใหม่บ่อยครั้ง ขัดต่อคำาสั่งทางศาสนา               
การคานอำานาจเช่นนี้มีผลดีอยู่มากเพราะศาสนจักรเป็นที่นับถือศรัทธาของมหาชนรวมทั้งผู้ปกครอง จึงเป็นทางบรรเทาทุกข์
ของผู้เดือดร้อนได้และทำาให้ประชาชนพ้นจากพันธะที่จะภักดีต่อผู้ปกครองนั้นอีกต่อไปตามคตินิยมทางศาสนา หลักนี้ 
เรียกกันว่าทฤษฎีดาบสองเล่ม (two-sword theory) คือ ดาบในทางโลกเล่มหนึ่งทางธรรมเล่มหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะได้ผล 
เสมอไปเพราะการแข็งข้อไม่ยอมอยู่ใต้อำานาจดาบของศาสนจักรก็มีอยู่เสมอจนเกิดความขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ
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สมฤทธิ์  ไชยวงค์

 ความคดิเรือ่งหลกันติธิรรมจงึเป็นพฒันาการใหมอ่กีทางหนึง่ของกระแสการจำากดัอำานาจรฐั

ในเวลาตอ่มา โดยรบัอทิธพิลมาจากเรือ่งกฎหมายธรรมชาติในสมยักรีกและโรมนั เร่ืองอำานาจของศาสนจักร

ในสมัยกลาง เรื่องเหตุผลและความชอบธรรมในยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยา6 และเรื่องการคุ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน ซึ่งประชาชนคับแค้นใจจากการกดข่ีข่มเหงของผู้ปกครองมาแต่อดีต ดังท่ี 

มีการลุกฮือขึ้นจัดทำามหาบัตรจำากัดอำานาจพระเจ้าจอห์นกษัตริย์อังกฤษเมื่อ 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 จุดแตกหักสำาคัญเกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1688       

ถึง 1689 เมื่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกษัตริย์กับสภาสามัญ และสภาสามัญกับสภาขุนนาง

ในเรื่องอำานาจของรัฐและบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ จนถึงกับแต่ละฝ่ายตั้งกองทัพของตนเองมาต่อสู้กัน        

เกิดเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ และยุติลงด้วยข้อตกลงว่า นับแต่นี้ไปกษัตริย์จะทำาอะไรตามใจชอบ 

โดยปราศจากขอบเขตไม่ได้อีกแล้ว การใช้อำานาจรัฐจะต้องอยู่ภายใต้การกำากับดูแลตามสมควร   

ในครั้งนั้นสภาถึงกับประกาศหลักสำาคัญอันตรงข้ามกับที่เคยถือกันมาแต่เดิมว่า “L’ Etat ce n’est pas 

seule-ment Vous” “ขอเดชะ รฐัมไิดเ้ปน็แตข่องพระองคเ์พียงผู้เดียวเทา่นัน้หรอกพระเจ้าขา้” หลังจากนัน้              

นักคิด นักเขียนต่างๆ ก็เริ่มขยายความหลักการใหม่เหล่านี้ โดยผนวกเข้าเป็นเรื่องเดียวกับประชาธิปไตย 

แม้แตค่ำาพพิากษาในหลายคดกีไ็ดก้ลา่วถงึอำานาจอนัมขีอบเขตของรัฐ เชน่ ในคดี Entick v. Carrington7 

ลอร์ด แคมเดน แห่งอังกฤษได้วินิจฉัยใน ค.ศ. 1765 ว่ารัฐมิได้มีความชอบธรรมจะทำาอะไรได้ทุกเรื่อง

ตามใจปรารถนา หากแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งความเป็นธรรมด้วย

1.2 แนวความคิดเรื่องรัฐที่พึงปรารถนา

 ในเวลาใกล้เคียงกันยังมีพัฒนาการที่สำาคัญอีกกระแสหนึ่งเคียงคู่กันมา คือ การพยายาม

แสวงหารูปแบบและวิธีการปกครองท่ีดี เป็นธรรม และพึงปรารถนาที่สุดขึ้นมาเสริมหรือทดแทนระบบ

การมอีำานาจไรข้อบเขต ความคดินีม้มีาตัง้แตส่มยัโบราณ ดงัทีป่รากฏในจนี อนิเดยี กรกี อยีปิต ์และโรมนั 

การที่โสเครติส (Socratis) นักปราชญ์ชาวกรีกไม่ยอมหลบหนีคำาตัดสินของศาลเอเธนส์แต่กลับยอมตาย

ตามคำาพิพากษา เพื่อทำาตามกฎหมายดังที่กล่าวกับเพลโตในวรรณกรรมเรื่อง Crito ว่าคนเราต้องทำาตาม

กฎหมายเพราะมนัสรา้งชวีติเรา กฎหมาย ทำาใหพ้อ่แมไ่ดแ้ตง่งานกนัเราจงึเปน็บคุคลทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

การที่เพลโต (Plato) กล่าวถึงราชาปราชญ์ (philosopher king) ว่าต้องเป็นผู้นำาที่ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้อง

ใช้กฎหมายมาแทน การท่ีอริสโตเติล (Aristotle) กล่าวถึงการปกครองโดยกฎหมายซึ่งเป็นธรรมกว่า 

6 อัลลัน (T.R.S.Allan) นักกฎหมายคนสำาคัญของอังกฤษอธิบายว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักแห่งเหตุผล 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. 

7 19 St. Tr. 1029 (1765).
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การปกครอง โดยมนษุยแ์สดงใหเ้หน็ถงึการหาหนทางสรา้งรปูแบบการปกครองในฝนัทัง้สิน้ รวมความแลว้ 

กค็อืตา่งใหค้วามสำาคญัแกค่ณุธรรม คณุงามความดี และกฎเกณฑ์ทีช่ดัเจนเปน็ธรรมโดยเหน็วา่นา่เชือ่ถอื

และน่าวางใจให้เป็นใหญ่ได้มากกว่าอำาเภอใจของมนุษย์

 เมื่อ ค.ศ. 1215 ประเทศอังกฤษมีการตรามหาบัตร (Magna Carta) ขึ้นนอกจากจะ 

กล่าวถึงการจำากัดอำานาจรัฐแล้ว ยังมีการรับเอาความคิดเรื่องการปกครองที่พึงปรารถนามาบัญญัติไว้

ด้วย ในเวลาต่อมานักปราชญ์ชาวสวิส คือ รุสโซ (Jean Jaques Rousseau) ซึ่งมีชีวิตในศตวรรษที่ 18 

ก็ได้เสนอความคิดว่า “เราถกเถียงกันมาทุกยุคทุกสมัยถึงรูปแบบที่ดีที่สุดของรัฐบาล โดยไม่ได้พิจารณา

ว่าแต่ละแบบนั้น จะดีที่สุดในบางกรณี และเลวที่สุดในบางกรณี ... ดังนั้น เมื่อเราถามว่าแล้วรัฐบาล 

แบบใดคือรัฐบาลที่ดีที่สุด มันก็คือคำาถามที่ทั้งตอบไม่ได้และยากจะระบุให้แน่ชัด... ถามตอบดังนี้แล้ว 

ก็ไม่ต้องไปหาความหมายมาถกกันมากกว่านี้อีก ทุกอย่างนอกนั้นล้วนไม่สำาคัญ รัฐบาลที่ไม่ต้องขอ 

ความช่วยเหลือจากภายนอกไม่ต้องอาศัยพลเมืองจากการแปลงสัญชาติ ไม่มีอาณานิคม พลเมือง 

เพิ่มขยาย ย่อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุด อย่างไม่พึงสงสัย รัฐบาลที่ประชากรลดจำานวนและอับเฉาลงย่อมเป็น

รัฐบาลเลว”8

 เห็นได้ว่า รุสโซต้องการส่งสัญญาณว่าการปกครองที่พึงปรารถนาคือการปกครองที่

มนุษย์พึงพอใจ ไม่คิดหลบหนีเคลื่อนย้ายทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนไปอยู่ที่อื่นนั่นเอง การที่มนุษย์จะพึงพอใจ 

และยินยอมอยู่ร่วมกันก็เพราะเช่ือว่าสังคมนี้มีชีวิตที่ดี มีความสงบสุข ข้อนี้เป็นเหมือนสัญญาซึ่งรุสโซ 

เรียกว่า “มีเจตจำานงร่วมกัน” ดังท่ีกล่าวว่า “ตราบใดที่คนหลายคนมารวมกันแล้วถือตนว่าเป็นเสมือน

บุคคลเดียวกัน พวกเขาก็ย่อมมีเจตจำานงร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจะดูแลการดำารงอยู่และประโยชน์

สุขร่วมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกฟันเฟืองของรัฐก็แข็งแกร่งและเรียบง่าย หลักการแจ่มแจ้งชัดเจน ไม่มี 

ผลประโยชน์ที่ซับซ้อน ขัดแย้ง ประโยชน์สุขส่วนรวมปรากฏให้เห็นชัดเจนอยู่ทั่วไปและแค่มีสติสมบูรณ์ 

ก็มองเห็นได้... รัฐที่ปกครองในลักษณะนี้ต้องการกฎหมายน้อยมาก”9 ลักษณะเช่นนี้อาจปรับได้กับ 

สังคมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “ปฏิรูปเทส” หรือประเทศอันมีความเหมาะสมน่าอยู่อาศัย10 

การได้อยู่ในประเทศเช่นนี้ย่อมเป็นมงคลอย่างหนึ่งตามหลักมงคล 38 ประการ11 

8 วิภาดา กิตติโกวิท, (2550), สัญญาประชาคม หลักแห่งสิทธิทางการเมืองของ ฌอง ฌาคส์ รูสโซ, (กรุงเทพมหานคร : 
สำานักพิมพ์ทับหนังสือ), หน้า 111 และ 143.

9 เรื่องเดียวกัน, หน้า 179-180.
10 มงคลสูตรกล่าวถึงมงคลข้อที่ 4 ว่า “ปฏิรูปเทสวาโส จะ...เอตัมมังคลมุตตมัง”
11 ประกอบด้วย มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำาเนินชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้

พงึปฏบิตั ินำามาจากบทมงคลสตูรทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัตอบปัญหาเทวดาทีถ่ามว่า คณุธรรมอนัใดทีท่ำาให้ชวีติประสบความเจรญิ
หรือมี “มงคลชีวิต” ซึ่งมี 38 ประการได้แก่ 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่
ในถ่ินอันสมควร 5. เคยทำาบุญมาก่อน 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 แต่ว่ากษัตริย์นักปรัชญาท่ีดีนั้นหาได้ยาก จึงเสนอกฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดสำาหรับ       

การปกครองรัฐในลำาดับถัดมา เนื่องจากเห็นว่า “กฎหมาย” จะวางหลักกลาง ๆ ไว้ และใช้บังคับกับ 

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพื่อมิให้เกิดความลำาเอียง ต่อมาอริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ชาวกรีก 

ลูกศิษย์ของเพลโตก็ได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่า การให้รัฐปกครองด้วยมนุษย์นั้นเป็นสิ่งไม่ดี เพราะ

มนุษย์ย่อมมีอารมณ์สนองตอบ (passion) ตามแต่จะเกิดขึ้น แต่การปกครองโดยกฎหมายนั้นจะเป็น

ไปโดยไม่มีอารมณ์อันมิชอบ (free from passion) การปกครองโดยกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา

มากกว่าการปกครองโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม ในยุคกลางการกำาหนดสิทธิเสรีภาพเป็นอำานาจ

ของผู้ปกครองรัฐ ประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กษัตริย์จึงเป็นที่มาของกฎหมาย (The King was the 

source of law) กษัตริย์เป็นผู้ปกครองและอาจออกกฎหมายเช่นใดก็ได้ ดังท่ีพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 

(ค.ศ. 1638-1715) เคยกลา่ววา่ “รฐันีแ่หละคอืขา้” (L’ Etat c’est moi) ผูป้กครองรฐัจงึเปน็องคอ์ธปิตัย ์

(sovereign) ที่อยู่นอกสังคมในการพัฒนามาเป็นระบอบประชาธิปไตยอำานาจรัฐได้กลายมาเป็นของ

ประชาชนตามลำาดับ และในที่สุดได้กลายเป็น “ประชารัฐ” หรือรัฐเป็นของประชาชน เห็นได้จาก 

แมกนา คาร์ต้า (Magna Carta) หรือกฎบัตรอันยิ่งใหญ่ ค.ศ. 1215 เป็นเอกสารที่กษัตริย์อังกฤษ

ยอมจำากัดอำานาจของตนลงตามขอบเขตในกฎบัตรน้ัน การปกครองภายใต้กฎหมายได้เร่ิมข้ึน 

การยืนยันความสูงสุดของกฎหมายในการปกครองของรัฐมีภาพชัดขึ้นเป็นลำาดับ และเมื่อหลัง Glorious 

Revolution ค.ศ. 1688 กษัตริย์อังกฤษก็ยินยอมอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐสภาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยศาล โดยการออกกฎหมาย Bill of Rights 1689 เข้าสู่ยุคสมัยของ “การปกครองโดยกฎหมาย” 

(rule of law) ของอังกฤษตามความเป็นจริง ซึ่ง “การปกครอง โดยกฎหมาย” ได้นำาไปใช้เรียกร้อง

ในสังคมที่ตกอยู่ภายใต้อำานาจเผด็จการเพื่อให้การปกครองเป็นไปตามกฎหมาย มิใช่เป็นไปตาม 

ความพึงพอใจโดยอิสระของผู้ปกครอง ต่อมา เจมส์ ฮาร์ริงตัน (James Harrington) เสนอแนวคิดใน 

หนังสือ The Commonwealth of Oceana (ค.ศ. 1656) ว่ารัฐจะต้องปกครองโดยกฎหมายที่ทุกคน 

10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 11. การบำารุงบิดามารดา 12. การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์ภรรยา 14. ทำางาน 
ไม่ให้ค่ังค้าง 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธรรม 17.การสงเคราะห์ญาติ 18.ทำางานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นจากบาป 
20. สำารวมจากการดื่มนำ้าเมา 21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคารพ 23. มีความถ่อมตน 24. มีความสันโดษ 
25. มีความกตัญญู  26. การฟังธรรมตามกาล  27. มีความอดทน  28. เป็นผู ้ว ่าง่าย  29. การได้เห็นสมณะ 
30. การสนทนาธรรมตามกาล 31. การบำาเพ็ญตบะ 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจ 34. การทำาให้แจ้ง 
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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ในสังคมร่วมกันทำาขึ้น และไม่มีใครที่ถูกปกครองโดยผู้อื่นเว้นแต่โดยกฎหมายเพ่ือประโยชน์อันร่วมกัน 

เพือ่ใหเ้ปน็ “การปกครองโดยกฎหมายและมใิช่การปกครองโดยมนษุย”์ ตอ่มาจอหน์ ลอ็ค (John Locke) 

ไดพ้ฒันาเปน็แนวคดิทางทฤษฎขีองรฐัอสิระทีป่กครองโดยกฎหมายซึง่กฎหมายจะเกดิจากความยนิยอม

ร่วมกันของสมาชิก ในสังคมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำาแนกสิ่งที่ถูกและผิดในการตัดสินข้อพิพาท 

และใช้เป็นหลักในการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน12

ในสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดย โธมัส เพน (Thomas Paine) กล่าวในหนังสือ 

Common Sense (ค.ศ. 1776) ว่า ในอเมริกานั้นมี “กฎหมายเป็นกษัตริย์” การประกาศอิสรภาพ

ของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 ทำาให้มีการจัดทำารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรขึ้นและเกิดรูปแบบ

ในทางลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่สุดเป็นครั้งแรกของรัฐบาลภายใต้กฎหมาย (government under 

the law) แนวความคิดเรื่อง การปกครองโดยกฎหมายแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา 

ปรากฏในรัฐธรรมนูญของมลรัฐแมสซาจูเซทส์ ค.ศ. 1780 มาตรา 30 ซึ่งร่างโดยจอห์น อดัมส์ (John 

Adams) ความว่าต้องมีการแบ่งแยกอำานาจ (separation of powers) “เพื่อให้ผลที่สุดจะมีการ

ปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองของมนุษย์” (a government of laws and not of men) 

คำากล่าวที่ว่า “เป็นการปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองของมนุษย์” นี้มีกล่าวไว้หลายแห่ง

ในประวัติศาสตร์อเมริกัน เช่น คำากล่าวของจอห์น 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

ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการประทำาของรัฐ อันถือได้ว่าเป็นการเสนอแนวความคิดเร่ือง 

“นิติรัฐ” (Rechtsstaat) แต่คำาว่า “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 โดยรัฐมีข้ึนเพื่อประโยชน์ของเอกชนทุกคน อำานาจของรัฐจะมีขอบเขตจำากัดลงเมื่อ

เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของเอกชน และจะต้องมีองค์กรที่เป็นกลางกำากับดูแลการที่รัฐต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย จนในปี ค.ศ. 1856 ฟริดริช จูเลียส สตาฮ์ล (Friedrich Julius Stahl) เห็นว่า “นิติรัฐ” 

มีความหมายมากกว่าการปกครองโดยกฎหมาย แต่ต้องเป็นระบบการปกครองโดยกฎหมายที่เน้น 

 

12 หนังสือที่ระลึกในการปาฐกถาพิเศษ 90 ปี ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ/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) เห็นว่ารัฐมีสภาพเสมือนเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ทำา 

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกมิใช่สถาบันของชนช้ันปกครองของผู้ปกครอง รัฐที่จะใช้อำานาจกับผู้อยู่ 

ในอำานาจปกครององค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับองค์กรในสหกรณ์ 

ที่ต้องทำาตามกฎระเบียบของสหกรณ์ และเห็นว่าในนิติรัฐจะต้องให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบความชอบด้วย

กฎหมายของการกระทำาทางปกครองเพือ่พทิกัษส์ทิธเิสรีภาพของเอกชน โดยศาลนีต้้องเปน็ศาลยติุธรรม

ทั่วไปตามปกติ แต่รูดอล์ฟ ฟอน เกไนส์ท (Rudolf von Gneist) (ใน ค.ศ. 1869) กลับเห็นว่ารัฐเป็น

องค์การปกครองตนเอง (self-government) และเป็นการปกครองที่ต้องเป็นไป ตามกฎหมายโดยมี

ขอบอำานาจจำากัดตามทีก่ฎหมายกำาหนด และเหน็วา่ควรมรีะบบศาลปกครองทีเ่ปน็อสิระคนละระบบกบั 

ศาลยุติธรรมโดยเห็นว่าศาลยุติธรรมจะควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองได้ไม่ดีเพียงพอ สรุปว่า 

โดยหลักนิติรัฐ การที่ฝ่ายปกครองจะใช้อำานาจแทรกแซงเสรีภาพของเอกชนจะกระทำาโดยฝ่าฝืน 

กฎหมายไม่ได้ กล่าวคือจะต้องมีฐานทางกฎหมายให้ใช้อำานาจที่จะกระทำาเช่นนั้นได้ 

อัลเบอร์ต เวนน์ ไดซี่ (Albert Venn Dicey) ชาวอังกฤษเขียนหนังสือ The Law of the 

Constitution ปี ค.ศ. 1885 ว่าการปกครองโดยกฎหมายหรือกฎหมายเป็นส่ิงสูงสุดในรัฐ (rule or 

supremacy of law) เป็นหลักรัฐธรรมนูญของอังกฤษที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ไดซี่กล่าวว่า rule 

of law นั้น จะต้องมีหลัก 3 ประการ คือ 1) บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษหรือทำาให้เสียหาย เว้นแต่จะมี 

การฝ่าฝืนกฎหมายธรรมดาซึ่งยอมรับบังคับใช้โดยศาลธรรมดาหรืออีกนัยหนึ่งจะต้องไม่ให้การปกครอง

มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง 2) บุคคลทุกคนจะต้องอยู่ในบังคับกฎหมายธรรมดาโดยเท่าเทียมกัน 

และอยู่ในเขตอำานาจของศาลธรรมดาและ 3) สิทธิเสรีภาพจะต้องเป็นผลมาจากกฎหมายธรรมดา 

ที่ศาลธรรมดายอมรับมาบังคับใช้ มิใช่มาจากรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร13 

จากแนวคิดหลักนิติธรรมในระยะเริ่มต้นของนักคิดดังกล่าวข้างต้น พอสรุปแนวคิดของ 

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หรือหลักการปกครองโดยกฎหมายของนักปรัชญาในช่วงต้นนี้ได้

13 Lord Clyde and Denis J. Edwards, (2000), Judicial Review (Edinberg : W. Green), p.67. สิทธิหรืออำานาจตาม
กฎหมายธรรมชาติ ในสมัยกลางอำานาจใหม่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อคริสตจักรมีความสำาคัญจนถึงขนาดเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองในยุโรป เช่น พระสันตะปาปา หรือผู้แทนมีอำานาจสวมมงกุฎในพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ และคำาสั่งของพระ
สนัตะปาปาอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงกฎหมายในรฐัใดกไ็ด้ หากกษตัรย์ิหรอืผูใ้ดขดัขนืแขง็ข้อ พระสนัตะปาปาสามารถ
สั่งลงโทษในทางศาสนาได้โดยการเรียกคืนอำานาจ (mandatum) หรือควำ่าบาตร (excommunication) ดังที่กระทำาต่อพระ
เจ้าเฮ็นรีที่ 8 แห่งอังกฤษในศตวรรษที่ 15 เพราะทรงหย่าร้างและเสกสมรสใหม่บ่อยครั้ง ขัดต่อคำาสั่งทางศาสนา การคาน
อำานาจเช่นนี้มีผลดีอยู่มากเพราะศาสนจักรเป็นที่นับถือศรัทธาของมหาชนรวมทั้งผู้ปกครอง จึงเป็นทางบรรเทาทุกข์ของผู้
เดือดร้อนได้และทำาให้ประชาชนพ้นจากพันธะที่จะภักดีต่อผู้ปกครองนั้นอีกต่อไปตามคตินิยมทางศาสนา หลักนี้เรียกกันว่า
ทฤษฎีดาบสองเล่ม (two-sword theory) คือ ดาบในทางโลกเล่มหนึ่งทางธรรมเล่มหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปเพราะ
การแข็งข้อไม่ยอมอยู่ใต้อำานาจดาบของศาสนจักรก็มีอยู่เสมอจนเกิดความขัดแย้งกันอยู่เนือง ๆ
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ว่า เป็นหลักการที่ต้องการจำากัดการใช้อำานาจของผู้ปกครองรัฐ ซ่ึงไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงไป 

ตามสภาวะของเวลา สถานท่ี และบุคคล จึงจำาเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวสำาหรับ

บังคับใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ซึ่งกฎเกณฑ์นั้นก็คือ กฎหมาย

3. หลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แนวคิดทำานองเดียวกับหลักนิติธรรมมีเค้าอยู่แล้วในประเทศไทย ในนามของหลักธรรมแต่ที่

ตรงกับความเข้าใจในฝ่ายตะวันตกเพิ่งจะปรากฏเมื่อประมาณกึ่งศตวรรษมานี้ โดยการเผยแพร่ของ 

นักกฎหมายไทยที่สำาเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ อาทิ ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ ได้แปล

บัญญัติเอเธนส์ ค.ศ. 1958 เผยแพร่ในวารสารดุลพาห เมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นเหตุให้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้

และต่างคิดประดิษฐ์คำาเพื่อใช้เรียกหลักนี้ในภาคภาษาไทย นอกจากนั้นไทยยังได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุม

นานาชาติทางกฎหมายหลายครั้ง เช่น World Peace Through Law, Law Asia หรือแม้แต่การประชุม

ที่สหประชาชาติจัดขึ้นมักมีหัวข้อว่าด้วยการสร้างหลักนิติธรรมในโลก เป็นเหตุให้เราต้องหันมาสนใจ 

และให้ความสำาคัญแก่หลักการนี้บนพื้นฐานของคำาศัพท์ ความหมายและขอบเขตเดียวกับท่ีเข้าใจกันใน

สากลมากขึ้น14 เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517 ได้มีการบรรจุคำาว่า “หลักนิติธรรม” ไว้

ในคำาปรารภเป็นครั้งแรกในประโยคท่ีว่า “จักธำารงไว้ซ่ึงหลักนิติธรรมเพื่อให้ราษฎรได้รับความยุติธรรม

อย่างทั่วถึง” 

3.1 แนวคิดเดิมเกี่ยวกับหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

 สำาหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2549 ครั้งแรกมีผู้เสนอให้บัญญัติ 

ความในมาตรา 18 ว่า “ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใน 

พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม”

 อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นว่า บทบัญญัติเช่นนี้ค่อนข้างแปลกใหม่สำาหรับประเทศไทยและ 

ไม่น่าจะเหมาะสมหากนำามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งใช้แก้ปัญหาในช่วงเวลาอันจำากัด 

จึงแก้ไขข้อความส่วนท้ายเป็นว่า “ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้” และนำา 

คำาว่าหลักนิติธรรมไปบัญญัติไว้ในคำาปรารภว่า “โดยคำานึงถึงหลักนิติธรรมตามประเพณีการปกครอง 

ของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นับได้ว่ามีแนวความคิด

ที่จะนำาหลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ขณะนั้น 

 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) ลดการผูกขาดอำานาจรัฐ และเพิ่มอำานาจประชาชน 

3) การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และ 4) ทำาให้องค์กรตรวจสอบมีความเป็นอิสระ 

เข้มแข็ง และทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ15 สาระสำาคัญประการหนึ่ง คือ มีการกำาหนดที่มาของอำานาจ

อธิปไตย และหลักการแบ่งแยกอำานาจ ท้ังนี้ การใช้อำานาจนั้นต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม และ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) จึงกำาหนดให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา 

คณะรฐัมนตร ีศาล รวมท้ังองคก์รตามรฐัธรรมนญูและหนว่ยงานของรฐั ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้  

และจะใช้อำานาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้16 จึงมีการบัญญัติคำาว่า 

“หลักนิติธรรม” ขึ้นไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

3.2 แนวคิดหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

 เจตนารมณ์ของการบัญญัติถึงหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 

 มาตรา 3 อำานาจอธปิไตยเปน็ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัริยผู้์ทรงเปน็ประมขุทรงใช้

อำานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

 การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ 

หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

 เจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูตอ้งการกำาหนดทีม่าของอำานาจอธปิไตยและหลักการแบง่แยก

อำานาจ ทัง้น้ี การใช้อำานาจนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกันติธิรรม เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกันติธิรรม (The Rule 

of Law) การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน

ของรฐั ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของบทบัญญตัแิหง่รฐัธรรมนญูนีแ้ละบทบญัญตัแิหง่กฎหมายทีม่คีวามเปน็ธรรม 

สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อำานาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัตแิห่งกฎหมายรองรับการใช้

อำานาจนั้นไม่ได้ การยกร่างรัฐธรรมนูญมาตรานี้มีหมายเหตุของเจตนารมณ์ไว้ ปรากฏตามรายงานการ

ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/2550 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 255017 ดังนี้

 1) วรรคหนึ่ง คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

 2) หลักการดังกล่าวนี้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

15 รวมบทสรุปผู้บริหารการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (2552), สำานักงานเลขาธิการสภา              
ผู้แทนราษฎร, หน้า 4.

16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 21 -22.
17 คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์  จดหมายเหตุ  และตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ช่ัวคราว พุทธศักราช 2475 เป็นครั้งแรก โดยเปลี่ยนแปลงคำาว่า “มาจาก” เป็นคำาว่า “เป็นของ” 

ปวงชนชาวไทย

 3) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ 

(Common Law) เป็นหลักท่ีจำากัดการใช้อำานาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขตโดยปกครองภายใต้

กฎหมาย

  หลกันติริฐั (Rechtstaat/Legal State) มาจากหลกักฎหมายของกลุม่ประเทศซวีลิลอว ์

(Civil Law) มีความหมายกว้างครอบคลุมมากกว่าหลักนิติธรรม ซึ่งหมายความรวมถึงหลัก ดังต่อไปนี้

  (1) หลกัการแบ่งแยกอำานาจ ซึง่เปน็หลกัการสำาคญัในการกำาหนดขอบเขตการใชอ้ำานาจ

ของรัฐ

  (2) หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย

  (3) หลักความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการและองค์กรฝ่ายปกครองใน                 

การดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใด

  (4) หลกัความชอบดว้ยกฎหมาย ในเนือ้หาของกฎหมายนัน้จะตอ้งมคีวามชอบในเนือ้หา

ที่มีหลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน

  (5) หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา

  (6) หลักการไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ซึ่งเป็นหลักในทางกฎหมายอาญา (Nullum 

crimen nulla poena sine lege) 

  (7) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

  คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้สรุปหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐว่ามีความ

คล้ายคลึงกัน 2 ประการ คือ ประการแรก ถ้าไม่มีกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ไมม่อีำานาจกระทำาการใด ๆ  ทัง้สิน้ เพราะถา้ดำาเนนิการไปแล้วอาจกระทบสิทธเิสรีภาพของประชาชนและ 

ประการทีส่อง หลกัทีว่า่เมือ่กฎหมายกำาหนดขอบเขตไวเ้ชน่ใด ฝ่ายปกครองกใ็ชก้ฎหมายไปตามขอบเขต

นั้น จะใช้อำานาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้

  เห็นได้ว่า การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะกรรมาธิการ 

ยกร่างรัฐธรรมนูญได้นำาเอาคำาว่า หลักนิติธรรม มาบัญญัติลงไว้ในบทมาตราของรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก

ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า

  “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” 
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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

 “รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้

ฯลฯ

 (6) ดำาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ของรฐัตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดำาเนนิการอยา่งเปน็อสิระ เพ่ือใหก้ารบริหาร

ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”

 มาตรา 78 (6) อยู่ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

จึงมุ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นอยู่กับฝ่ายท่ีมีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินคือคณะรัฐมนตรี 

“หน่วยงานทางกฎหมาย” ดังกล่าว จึงหมายถึง หน่วยงาน เช่น สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และสำานักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่กล่าวถึงหลักนิติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึง

การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่าน้ีเพราะอยู่ในความหมายของมาตรา 3 วรรคสอง ที่จะต้องปฏิบัติอยู่

แล้วแต่หมายความว่าการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยมี 

หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้สนับสนุนการดำาเนินการ

 ในการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายกันมากว่าสมควรจะรับรองหลักนี้ไว้ 

หรือไม่ มีความหมายว่าอย่างไร ควรบัญญัติไว้ในที่ใด และควรจะเรียกอย่างไรในต้นร่างครั้งแรกมีผู้เสนอ

ใหใ้ชค้ำาวา่ “หลกันติริฐั” โดยอา้งความเปน็รฐั การเป็นระบอบหรือระบบ และการทีไ่ทยเปน็ประเทศทีใ่ช้

กฎหมายลายลกัษณอ์กัษร แตใ่นทีส่ดุกเ็หน็วา่ “หลกันติธิรรม” เปน็คำาทีคุ่น้เคยมากกวา่จงึมมีตใิหใ้ชค้ำานี ้

สว่นความหมายนัน้ไดม้กีารบันทึกเจตนารมณ์ของบทบญัญติัดังกลา่วไวด้้วยวา่การทีบ่ญัญติัหลกันติิธรรม

ไวใ้นมาตรา 3 ซึง่วา่ดว้ยอำานาจอธปิไตยเพราะตอ้งการยดึโยงหลักนติิธรรมไวก้บัอำานาจอธปิไตยทีว่า่เปน็

ของประชาชนชาวไทย และยึดโยงกับหลักการแบ่งแยกอำานาจ และการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อว่า

 “การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ 

หน่วยงานของรัฐ ต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมี 

ความเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อำานาจโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

รองรับน้ันไม่ได้”18 ครั้งเมื่อร่างมาตรานี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการ 

18 เจตนารมณ์รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550, หน้า 2. ในตำาราคำาอธบิายกฎหมายรฐัธรรมนญูของเบลเยีย่ม 
ฉบับ ค.ศ.1831 ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าการอธิบายเร่ืองหลักนิติธรรมควรยึดโยงกับหลักอำานาจอธิปไตยและการแบ่งแยก
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ยกร่างรัฐธรรมนูญได้อภิปรายว่า “เรื่องหลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐ... มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน... 

แม้ว่าจะพูดได้ว่าต่างกัน ก็ต่างกันเล็กน้อย เพราะหลักทั้ง 2 หลักใช้คติตรงกันว่า ในหลักที่ 1 ถ้าไม่มี

กฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ฝ่ายปกครองไม่มีอำานาจกระทำาการใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากเอกชน 

เอกชนนั้นถ้าจะดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ก็สามารถดำาเนินการได้เสมอ... 

หลกัที ่2 กค็อื แมม้กีฎหมายบัญญตัใิหฝ้า่ยปกครองหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัดำาเนนิการได ้กจ็ะกำาหนดเงือ่นไข

ขอบเขตไว้ว่ามีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน อย่างไรบ้าง... ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขตนั้น”19 

 นอกจากการบัญญัติรับรองหลักนิติธรรมอย่างชัดแจ้งในมาตรา 3 วรรคสอง และ 

มาตรา 78 (6) แล้ว ยังมีการรับรองหลักนิติธรรมโดยปริยายอีกด้วยในมาตรา 74  มาตรา 78 (4) และ

มาตรา 84 (2) โดยถือว่าหลักนิติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี นอกจากนั้นยังนำาเอาเนื้อหา 

สาระของหลักนิติธรรมไปบัญญัติไว้ในท่ีต่าง ๆ อีกเป็นอันมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัย 

หลักนิติธรรม และยืนยันสาระของหลักนิติธรรม ตามความหมายท่ีเป็นสากล เช่น ความเป็นกฎหมายสูงสุด 

ของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 6) ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (มาตรา 7) สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ (หมวด 3)  ความเป็นอิสระของศาล (หมวด 10) การบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย (มาตรา 178) และการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ เป็นต้น

4. การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

เม่ือได้มีการนำาหลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ได้มีผู้หยิบยกเอาบทบัญญัติของ

กฎหมายขึ้นโต้แย้งว่าขัดต่อหลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสองซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญเป็น

องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ก็ได้มีการยกเอา

หลกันติธิรรมขึน้มาพจิารณาวินิจฉยั ดงัจะพอยกตวัอยา่งคำาวนิจิฉยัทีไ่ดม้กีารกลา่วถงึหลกันติธิรรม ไวด้งันี้

1) กรณีชื่อ-สกุล20 ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิง

มีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” ผู้ร้องอ้างว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มาตรา 30 เน่ืองจากเป็นบทบัญญัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีและไม่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิของหญิงให้เท่าเทียมกับชาย 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้ชื่อสกุลเป็นมาตรการของรัฐในการจำาแนกตัวบุคคล

เพื่อแสดงถึงแหล่งกำาเนิดว่ามาจากวงศ์ตระกูลใด อันเป็นการแสดงเผ่าพันธุ์ เทือกเถาเหล่ากอของ

อำานาจ ดู Andre´ Alen, Treatise on Belgian Constitutional Law, p.7
19 รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ, ครั้งที่ 22/2550, วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550,  หน้า 62 - 63.
20 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  12/2546  วันที่  5  มิถุนายน  2546.
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สมฤทธิ์  ไชยวงค์

บุคคล โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่า เป็นเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน ทั้งนี้ รัฐยังคง

มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองบุคคลตามกฎหมายเพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย 

หรอืเสือ่มเสยีแกบ่คุคลอืน่ได ้และถอืเป็นหนา้ทีข่องบคุคลทกุคนทีจ่ะตอ้งไมใ่หก้ารใชส้ทิธใินการใชช้ือ่สกลุ

ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน 

ในถ้อยคำาของบทบัญญัติมาตรา 12 ที่บัญญัติว่า “หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี” นั้น 

มคีวามหมายในลกัษณะเปน็บทบงัคบัใหห้ญงิมสีามตีอ้งใชช้ือ่สกลุของสามเีทา่นัน้ หรอืเปน็การใหส้ทิธแิก่

หญิงมีสามีสามารถใช้ชื่อสกุลของสามีได้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่า ถ้อยคำาที่เป็นสาระสำาคัญ 

ของมาตรา 12 คือ คำาว่า “ให้ใช้” ซึ่งมีลักษณะเป็นบทบังคับโดยชัดแจ้งในลักษณะเป็นบทบังคับ 

เม่ือบทบัญญัติมาตรา 12 มีลักษณะเป็นบทบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น อันเป็น 

การลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี ทำาให้ชายและหญิงมีสิทธิไม่เท่าเทียมกันเกิดความ 

ไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล จึงวินิจฉัยว่า

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 

คำาวนิจิฉยัดงักลา่ว เปน็การรบัรองหลกัความเสมอภาคตามหลกัสากลทีก่ำาหนดหลกัการปกครองที่

ใหบ้คุคลไดร้บัการปฏบิตัใินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเทา่เทยีมกนั และใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

และแนวทางปฏิบัติของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และให้มีมาตรการที่สอดคล้องกับหลักความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ความยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักนิติธรรม

2) กรณีแป้งข้าวหมัก21  ผู้ร้องได้รับอนุญาตให้ทำาและขายข้าวหมักตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งการขอและต่อใบอนุญาตกำาหนดให้ผู้ร้องต้องทำาสัญญาไว้ต่อเจ้าพนักงานของกรมสรรพสามิต ว่าจะ

ต้องจำาหน่ายและค้าขายแป้งข้าวหมักในสถานที่ที่ตั้งสำานักงานของผู้ร้องที่ขอเท่านั้น รวมทั้งจะต้องซื้อ

แป้งข้าวหมักจากร้าน หรือที่ทางการกำาหนดไว้เท่านั้น และจะต้องลงบัญชีรับจ่ายแป้งข้าวหมักทุกครั้ง 

ท่ีมีการซื้อมาขายไป ทำาให้ผู้ร้องไม่สามารถทำาธุรกิจค้าแป้งข้าวหมักได้โดยเสรีทั่วประเทศ เพราะติด

ระเบียบของกรมสรรพสามิตว่าด้วยการทำาและขายแป้งข้าวหมัก พ.ศ. 2524 ผู้ร้องเห็นว่า รัฐธรรมนูญ

บัญญัติเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนในการประกอบอาชีพ และอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นซึ่งการประกอบธุรกิจผลิตและขายแป้งข้าวหมากถือเป็นการขายภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควร 

ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญด้วยจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษา

ให้ยกฟ้องผู้ร้องจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นคำาร้องที่เกี่ยวข้อง

21 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  25/2547  วันที่  15  มกราคม  2547.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

กับรัฐธรรมนูญจึงส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย 

คดีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 50 บัญญัติให้บุคคลมีเสรีภาพใน 

การประกอบกิจการ ประกอบอาชีพ และแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจำากัดเสรีภาพในการกระทำา 

เหล่านี้จะกระทำาไม่ได้ ซึ่งคำาว่า “เชื้อสุรา” นั้น เมื่อดูนิยามของความหมายในมาตรา 4 ของ 

พระราชบัญญัติสุรา ระบุให้หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งหมัก หรือเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุ 

ของเหลวอื่นแล้ว สามารถทำาให้เกิดแอลกอฮอล์ท่ีใช้ทำาสุราได้ก็ตามแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า 

แป้งข้าวหมักมีลักษณะที่ไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเองสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น อาหาร ยา 

ดังนั้น การที่มาตรา 24 บัญญัติว่า การทำาหรือขายเชื้อสุรามีความหมายรวมถึงแป้งข้าวหมักด้วยจึงเป็น 

การขัดต่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพ และการประกอบกิจการโดยเสรีและเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 50 รวมทั้งยังเป็นการขัดรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้บุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ยอ่มมีสทิธอินรุกัษภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ ศลิปวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่และของชาตติามมาตรา 46 อกีดว้ย

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพเป็นการรับรอง

หลักนิติธรรมในส่วนของการใช้อำานาจตามกฎหมายต้องไม่เกินสัดส่วนความจำาเป็น กฎหมายจะต้องให้

โอกาสผู้อยู่ในบังคับที่จะปฏิบัติได้ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล ประชาชนย่อมมีสิทธิในการประกอบอาชีพ

ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ มีสิทธิที่จะรวมตัวกันในการตัดสินใจดำาเนิน

กิจกรรมในการรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 

เอาไว้ ตลอดจนในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนั้น ต้องคำานึงถึงหลักความเป็นธรรมเป็นสำาคัญด้วย

3) กรณีพระราชบญัญตัธิรรมนญูศาลทหาร22 ผู้ร้องคดีนีย้ืน่หนงัสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ของรัฐสภาว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ต้องการให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการผู้ที่นั่ง 

พจิารณาคดเีปน็ผูท้ำาคำาวนิจิฉยัเท่านัน้ เนือ่งจากได้เหน็หรอืรบัทราบขอ้เทจ็จรงิและพยานหลกัฐานต่าง ๆ  

ด้วยตนเองโดยตรง การที่พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 19 วรรคสาม ที่บัญญัติ

ให้ศาลจังหวัดทหารมีแต่อำานาจพิจารณา ไม่มีอำานาจพิพากษา ศาลจังหวัดทหารนั้นต้องส่งสำานวนไป

ให้ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพเป็นผู้พิพากษาคดี จึงเป็นบทบัญญัติที่ให้อำานาจผู้พิพากษา 

หรือตุลาการที่มิได้เป็นผู้นั่งพิจารณาคดีเป็นผู้ทำาคำาพิพากษาได้ เป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 236 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาเห็นว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความ

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ได้บัญญัติเป็นหลักการประกัน

สิทธิของคู่ความในการดำาเนินกระบวนพิจารณาของศาล โดยการนั่งพิจารณาต้องมีผู้พิพากษาหรือ

22 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  24/2546  วันที่  26  มิถุนายน  2546.
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ตุลาการครบองค์คณะ และผู้ทำาคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยคดีต้องเป็นผู้ที่นั่งพิจารณาคดีนั้นผู้ที่มิได้นั่ง

พจิารณาคดเีปน็องค์คณะไมอ่าจทำาคำาพพิากษาหรอืคำาวนิจิฉยัได ้เวน้แตม่เีหตสุดุวสิยัหรอืมเีหตจุำาเปน็อืน่ 

อันมิอาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในข้อยกเว้นนี้ หมายความว่า ผู้ที่มิได้นั่งพิจารณาคดีใด 

จะทำาคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยคดีน้ันมิได้ นอกจากจะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจ 

กา้วลว่งไดต้ามทีก่ฎหมายไดบั้ญญตัไิวแ้ลว้ยงัจะตอ้งเปน็ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการในศาลทีม่อีำานาจพจิารณา

คดีนั้นด้วย

ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ และศาลทหารประจำาหน่วยทหาร 

ต่างก็เป็นศาลช้ันต้นด้วยกัน แต่เมื่อศาลจังหวัดทหารได้ดำาเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาใดตาม

อำานาจที่ระบุไว้โดยกฎหมายแล้ว หากจะพิพากษาคดีลงโทษเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้กลับไม่มี

อำานาจพพิากษาตอ้งทำาความเหน็สง่สำานวนไปใหศ้าลชัน้ต้นประเภทเดียวกนั ได้แก ่ศาลมณฑลทหารหรอื 

ศาลทหารกรุงเทพแล้วแต่กรณี เป็นศาลที่ทำาคำาพิพากษาตามมาตรา 19 วรรคสาม ซึ่งศาลมณฑล

ทหารหรือศาลทหารกรุงเทพดังกล่าวก็มิได้ดำาเนินการออกนั่งพิจารณาคดีมาแต่เริ่มแรกแต่ประการใด  

ประกอบกับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติถึงเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจ 

ก้าวล่วงได้ ยกเว้นไว้แต่ประการใด ดังนั้น มาตรา 19 วรรคสาม นี้ จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 236 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 335 (5) ได้บัญญัติว่า มิให้นำาบทบัญญัติมาตรา 236 

มาใช้บงัคับกับการพจิารณาคดขีองศาลยตุธิรรมในระยะเวลาไมเ่กนิหา้ปนีบัแตว่นัประกาศใชร้ฐัธรรมนญู

โดยไม่ระบุให้ใช้กับศาลอื่นด้วย ดังนั้น ศาลทหารจึงไม่อาจอ้างบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้    

การพจิารณาของศาลทหารจงึตอ้งใชบั้งคบัตามรฐัธรรมนญู มาตรา 236 นบัแตว่นัประกาศใชร้ฐัธรรมนญู

เป็นต้นไป

คำาวินิจฉัยดังกล่าวอาจเทียบเคียงกับหลักนิติธรรมในส่วนที่ต้องยอมรับหลักความสูงสุดของ

กฎหมาย ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย บุคคลผู้ใช้กฎหมายจะบังคับใช้กฎหมายนอกเหนือจากท่ีได้

มีการบัญญัติไว้มิได้ 

4) กรณปีระกาศของคณะปฏิวตัหิา้มขายข้าวต้มในเวลากลางคนื23 ผูร้อ้งถกูเจา้หนา้ทีต่ำารวจแจง้

ข้อกล่าวหาว่าขายอาหารและเครื่องดื่มในเวลาห้ามขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำาความผิด

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

เพื่อประกอบอาชญากรรมโดยมุ่งจำากัดเวลาเฉพาะบางสถานที่ แต่ร้านอาหารของผู้ร้องได้ขอใบอนุญาต

23 คำาวินิจฉัยที่  12/2555  วันที่  28  มีนาคม  2555.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มิใช่สถานที่อันมีลักษณะเช่นนั้น 

ทัง้ไมไ่ดเ้ปน็แหลง่มัว่สมุของอาชญากรและไมไ่ดก้ระทำาการทีข่ดัตอ่ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืทำาให้

ประเทศชาติเสียหาย ประกอบกับปัจจุบันมีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นจำานวนมาก เพราะประชาชนมีการเดินทางทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจาก

อดีต ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวจึงไม่อาจนำามาใช้บังคับในยุคสมัยปัจจุบันได้ นอกจากนั้น 

การห้ามมิให้ผู้ใดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่มตามประกาศของ

คณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการขัดต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของประชาชน จึงเห็นว่า 

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบับดงักลา่วขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 36 และมาตรา 50

ศาลวินิจฉัยว่า การจำากัดเสรีภาพในการขายอาหารหรือเครื่องดื่มในช่วงเวลา 01.00 นาฬิกา 

ถึง 05.00 นาฬิกา ของแต่ละวันนั้น นอกจากจะเป็นการจำากัดโอกาสในการประกอบอาชีพค้าขาย 

โดยสุจริตของประชาชนจำานวนมากโดยไม่จำาเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้ประกอบ

อาชีพสุจริตอื่น ๆ ที่มีความจำาเป็นจะต้องบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละวัน 

โดยไม่มีเหตุผลและความจำาเป็นสนับสนุนอีกด้วย ถึงแม้จะมีการผ่อนปรนให้ขอรับใบอนุญาตจาก 

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ก็ยังคงสร้างเงื่อนไขและภาระแก่การใช้เสรีภาพ 

ดังกล่าวโดยไม่จำาเป็นอยู่นั่นเอง เพราะการที่จะบังคับให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายอาหารหรือ

เครื่องดื่มทั่วทุกพื้นที่ของประเทศจะต้องไปขอใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐนั้น เป็นสิ่งที่ยาก

ต่อการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นทางให้ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพเหล่านั้นต้องตกอยู่ใต้อำานาจครอบงำาของ

เจ้าหน้าที่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรอีกด้วย การจำากัดเสรีภาพดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า มิได้ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระบุไว้ใน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 43 วรรคสอง แต่อย่างใด ประกอบกับความจำาเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน จึงเป็น 

การจำากัดเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เกินกว่าความจำาเป็นและกระทบกระเทือน 

ต่อสาระสำาคัญแห่งเสรีภาพนั้น อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองเสรีภาพในการประกอบอาชีพเป็นการรับรอง

หลักนิติธรรมในส่วนของการใช้อำานาจตามกฎหมายต้องไม่เกินสัดส่วนความจำาเป็น กฎหมายจะต้องให้

โอกาสผู้อยู่ในบังคับท่ีจะปฏิบัติได้ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล อีกทั้งสิทธิในการประกอบอาชีพเป็นสิทธิใน

ขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายต้องคำานึงถึงหลักความเป็น

ธรรมเป็นสำาคัญด้วย 
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5) กรณพีระราชบัญญตัขิายตรงและตลาดแบบตรง24 ศาลรฐัธรรมนญูไดว้นิจิฉยัวา่ พระราชบญัญตั ิ

ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลการสันนิษฐาน

ความผิดของจำาเลย โดยโจทก์ไม่จำาต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำาหรือเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ของจำาเลยก่อน เป็นการนำาการกระทำาความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้จำาเลย

มีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานว่า ถ้าผู้กระทำาความผิดเป็นนิติบุคคล

ก็ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องร่วม 

รับผิดกับนิติบุคคลผู้กระทำาความผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำา 

ความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำาหรือเจตนาของกรรมการผู้จัดการ 

ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้นว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ 

การกระทำาความผิดของนิติบุคคลอย่างไร คงพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระทำาความผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้และจำาเลยเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน 

ของนิติบุคคลเท่านั้น กรณีจึงเป็นการสันนิษฐานไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ 

หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้นได้กระทำาความผิดด้วย อันมีผลเป็นการผลัก

ภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ และบุคคลที่รับผิดชอบในการดำาเนินงาน

ของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหา

และจำาเลย ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเง่ือนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงที่เป็น 

องค์ประกอบความผิดเพียงบางข้อหลังจากท่ีโจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใด 

ท่ีเกีย่วขอ้งกับความผดิทีจ่ำาเลยถกูกลา่วหา และยงัขดักบัหลักนติิธรรมขอ้ทีว่า่โจทกใ์นคดีอาญาต้องมภีาระ

การพิสูจน์ถึงการกระทำาความผิดของจำาเลย ให้ครบองค์ประกอบความผิด

นอกจากนี้บทบัญญัติมาตราดังกล่าวยังเป็นการนำาบุคคลเข้าสู่กระบวนการดำาเนินคดีอาญา 

ให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาและจำาเลย ซึ่งทำาให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจำากัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูก

จับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นได้กระทำาการ หรือ 

มีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดตามที่ถูกกล่าวหา บทบัญญัติมาตราดังกล่าวในส่วนที่สันนิษฐาน

ความผิดอาญาของผู้ต้องหาและจำาเลยโดยไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหา หรือจำาเลยได้กระทำาการ หรือมีเจตนา

ประการใดเก่ียวกับความผดินัน้ จงึขดัตอ่หลกันติธิรรมและขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนญู มาตรา 39 วรรคสอง

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้รับรองหลักการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม 

กล่าวคือ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด เป็นบทบัญญัติที่มุ่ง

คุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มี

24 คำาวินิจฉัยที่ 12/2555  วันที่  28  มีนาคม  2555.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ความผิดจนกว่าจะมีคำาพิพากษาถึงที่สุดว่า เป็นผู้กระทำาความผิดอันถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบ

งานยุติธรรมทางอาญาสากล และเป็นหลักการที่สำาคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม

6) กรณีการขอสืบพยานในศาลต่างประเทศ25 โดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องทางอาญา 

พ.ศ. 2535 มาตรา 41 ซึ่งบัญญัติให้บรรดาพยานหลักฐานและเอกสารท่ีได้มาตามพระราชบัญญัตินี ้

ให้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่รับฟังได้ตามกฎหมาย นั้น เป็นบทบัญญัติที่มิได้กำาหนด 

รายละเอยีด ขัน้ตอน และกระบวนการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพยานหลักฐาน แต่เป็นบทบญัญติัทีบ่งัคบัให้จำาเลย

ต้องถูกผูกมัดตามพยานหลักฐานและเอกสารท่ีได้มาจากการสืบพยานของโจทก์ในศาลต่างประเทศ 

ที่จำาเลยไม่มีโอกาสตรวจหรือรับทราบพยานหลักฐาน หรือต่อสู้คดีได้อย่างเพียงพอแม้ว่าการรับฟัง 

พยานหลักฐานของศาล ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 และ 

มาตรา 227/1 ท่ีบัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนำ้าหนักพยานหลักฐานที่จำาเลยไม่มีโอกาสถามค้าน          

ด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานดังกล่าวโดยลำาพังเพื่อลงโทษจำาเลยก็ตาม แต่ 

หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มิได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาด โดยยังเปิดโอกาสให้ศาลนำาพยานหลักฐานเช่นนี้ไปใช้

ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ จึงไม่เป็นธรรมแก่จำาเลยซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (2) (3) (4) และ (7) 

ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว้  ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดย 

เปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสาร อย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง              

และพยานหลักฐานของตน การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และ 

เป็นธรรม การได้รบัการปฏิบัตท่ีิเหมาะสมในการดำาเนนิการตามกระบวนการยติุธรรม การมโีอกาสในการ

ต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil 

and Political Rights – ICCPR) ข้อ 14.3 อันเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้า สิทธิที่จะต่อสู้

คดด้ีวยตนเองหรอืโดยผ่านผูช่้วยเหลอืทางกฎหมาย สทิธทิีจ่ะซกัถามพยานซึง่เป็นปรปักษ์และสทิธขิอให้

เรียกพยานฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน พระราชบัญญัต ิ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 41 จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่

จำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 และมาตรา 40 (2) (3) (4) และ (7) ทั้งไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา 

25 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  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)

คำาวินิจฉัยดังกล่าว ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น 

การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่าง

เพียงพอ การมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การได้รับ

การปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และการได้รับความช่วยเหลือในทางคดี 

ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรมที่ว่า รัฐต้องยอมตน อยู่ภายใต้กฎหมาย และจะแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อำานาจไม่ได้

7) กรณีนิติบุคคลกระทำาความผิดกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วม 

รบัผดิกบันติบิคุคล26 ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537 มาตรา 74 เปน็การสันนษิฐานความผิดของ

ผู้ต้องหาและจำาเลยในคดีอาญา โดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า มาตรา 74 บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทำาความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำาผิด 

กับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำาของนิติบุคคลนั้นได้กระทำาโดยตนมิได้รู้เห็น หรือ 

ยนิยอมดว้ย” บทบญัญตัดิงักลา่วมวีตัถปุระสงคใ์หด้ำาเนนิคดแีกก่รรมการหรอืผูจ้ดัการทกุคนของนติบิคุคล 

โดยให้ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำาผิดกับนิติบุคคลด้วย จึงเป็นข้อสันนิษฐานตามกฎหมายท่ีมีผลเป็น 

การสันนิษฐานความผิดของจำาเลย โดยโจทก์ไม่จำาต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำาหรือเจตนาอย่างใด 

อยา่งหน่ึงของจำาเลยกอ่น เป็นการนำาการกระทำาความผดิของบคุคลอืน่มาเปน็เงือ่นไขของการสนันษิฐาน

ให้จำาเลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานว่า ถ้าผู้กระทำาความผิดเป็น

นิติบุคคล ก็ให้กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคลผู้กระทำาความ

ผิดด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำาความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว          

โดยโจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงการกระทำาหรือเจตนาของกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นว่า 

มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการกระทำาความผิดของนิติบุคคลอย่างไร คงพิสูจน์แต่เพียงว่านิติบุคคลกระทำา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และจำาเลยเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเท่านั้น กรณีจึง

เป็นการสันนิษฐานไว้แต่แรกแล้วว่า กรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นได้กระทำาความผิด

ร่วมกับนิติบุคคลด้วย อันมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการหรือผู้จัดการทุก

คนของนิติบุคคลนั้น บทบัญญัติมาตราดังกล่าว จึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของผู้ต้องหาหรือจำาเลย 

ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริงท่ีเป็นองค์ประกอบ 

26 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  5/2556  วันที่  16  พฤษภาคม  2556.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ความผิดเพียงบางข้อหลังจากที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการกระทำาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ 

ความผิดที่จำาเลยถูกกล่าวหาและยังขัดกับหลักนิติธรรมข้อที่ว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมีภาระการพิสูจน์

ถงึการกระทำาความผดิของจำาเลยใหค้รบองคป์ระกอบของความผิด นอกจากนีบ้ทบญัญติัมาตราดังกล่าว 

ยังเป็นการนำาบุคคลเข้าสู่กระบวนการดำาเนินคดีอาญาให้ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำาเลย ซึ่งทำาให้บุคคล

ดังกล่าวอาจถูกจำากัดสิทธิและเสรีภาพ เช่น การถูกจับกุม หรือถูกคุมขัง โดยไม่มีพยานหลักฐานตาม

สมควรในเบือ้งตน้วา่บคุคลนัน้ไดก้ระทำาการหรอืมเีจตนาประการใด  อนัเกีย่วกบัความผิดตามทีถ่กูกล่าว

หา บทบญัญตัมิาตราดงักลา่วในสว่นทีส่นันษิฐานความผดิอาญาของผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยโดยไมป่รากฏวา่

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยได้กระทำาการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิดนั้น จึงขัดต่อหลักนิติธรรม

และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง

คำาวินิจฉัยดังกล่าว ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาเป็น 

การรบัรองหลกัการสนันษิฐานความผดิของจำาเลยทีโ่จทกไ์มจ่ำาต้องพสิจูนใ์หเ้หน็ถงึการกระทำาหรอืเจตนา

อย่างใดอย่างหนึ่งของจำาเลยก่อน อันเป็นการนำาการกระทำาความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเง่ือนไขของ 

การสันนิษฐานให้จำาเลยมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา และมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ 

ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น จึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของ 

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรม

นอกจากนี้ยังมีคดีที่แม้ว่าศาลจะได้วินิจฉัยว่า ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ก็ได้ให้ข้อสังเกต

เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปปรับใช้ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ยกตัวอย่างเช่น 

8) กรณีเดินสายพาดเสาไฟฟ้า27 ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกำาหนด 

เขตเดินสายส่งไฟฟ้า ตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำาให้การจัดการและ 

การใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีต้องเปลี่ยนแปลงไป มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน จากการท่ีเสาและสายส่งไฟฟ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างในที่โล่งเสมือนสายล่อฟ้าอาจเป็นอันตรายต่อ

การจบัปลาและเลีย้งสตัว์ในบรเิวณดงักล่าว ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทีดิ่นได้อย่างเต็มที ่เป็นการละเมดิ

สทิธชุิมชนในการจดัการและการใช้ประโยชน์ ในทีด่นิไม่มกีารเปิดโอกาสให้ผูฟ้้องคดแีละชาวบ้านเจ้าของ

ท่ีดนิทีอ่าจได้รบัผลกระทบเข้าร่วมประชมุชีแ้จงก่อนการประกาศกำาหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าค่าทดแทน

ทีด่นิทีไ่ด้รบัจากผูถู้กฟ้องคด ีตำา่เกนิสมควร จงึเหน็ว่า พระราชบญัญติัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 เป็นบทบัญญัติจำากัดสิทธิของบุคคล ไม่ได้เปิดโอกาส

ให้ชุมชนได้มีสิทธิรับรู้ข้อมูล วิธีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ จำากัดสิทธิชุมชน

ในการมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการจดัการและใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมไม่ได้บญัญตัิ

27 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  42-43/2554  วันที่ 14 ธันวาคม 2554.
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สมฤทธิ์  ไชยวงค์

ให้มีการสำารวจสภาพสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยในอนาคต

ที่จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนในเขตรัศมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการกำาหนดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเวนคืนเพื่อพาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และ 

มีส่วนร่วมในการพิจารณาค่าทดแทนจึงร้องว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 56 

มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 64 มาตรา 85 และมาตรา 87 

คดีนี้แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2511 มาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่ศาลก็ได้ให้ข้อสังเกต

กบัองค์กรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่ การปฏบิตัติามบทบญัญตัดิงักลา่วในปจัจบุนั กฟผ. สามารถ  ทีจ่ะ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการเดนิสายสง่ไฟฟา้หรือสายจำาหนา่ยไฟฟ้า ปกัหรือต้ังเสา สถานไีฟฟ้า

ย่อยหรืออุปกรณ์อื่นลงในหรือบนพื้นดิน ตามแนวของถนนหรือบนพื้นที่ทางสาธารณะที่มีอยู่ได้ ซึ่งถือว่า

เป็นการช่วยลดความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเป็นหนทางในการเยียวยาให้กับประชาชน 

เพื่อให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดได้ นอกจากนี้ กฟผ. อาจประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพิ่ม

ความสงูของเสาไฟฟา้แรงสงู เพือ่ทำาใหเ้จา้ของพืน้ทีด่นิทีอ่ยูใ่นเขตสายสง่ไฟฟา้ดงักลา่วสามารถใชพ้ืน้ทีด่นิ

ด้านล่างได้บ้างตามสมควร และจะเป็นการช่วยลดภาวะความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดต่อสุขภาพ อนามัยและ

ชีวิตของประชาชนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นได้ กรณีจึงเป็นการบริหารจัดการหรือใช้มาตรการ

ใดๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ซึ่งแม้ว่าจะมีบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายให้กระทำาได้แต่เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการดำาเนินชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับ

หลักความได้สัดส่วนระหว่างมาตรการที่รัฐบังคับใช้กับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและการไม่สร้างภาระ

ให้เกดิขึน้กบัประชาชนจนเกนิสมควร ท้ังยงัเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายใหเ้กดิความเปน็ธรรมกบัประชาชน

ซึ่งเป็นสาระสำาคัญของหลักนิติธรรม

9) กรณีกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด28 ซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น              

จะต้องร่วมรับผิดกับนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไม่ มาตรา 158            

ของพระราชบญัญตัดิงักลา่วบญัญตัวิา่ “ในกรณทีีผู่ก้ระทำาความผิดเปน็นติิบคุคล ถา้การกระทำาความผิด

ของนติบิคุคลนัน้เกดิจากการสัง่การ หรอืการกระทำาของบคุคลใดหรือไมส่ั่งการ หรือไมก่ระทำาการอนัเปน็

หนา้ทีท่ีต่อ้งกระทำาของกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบคุคลใด ซึง่รบัผดิชอบในการดำาเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ 

ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้สำาหรับความผิดน้ัน ๆ ด้วย” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกรณีที่กล่าวถึงว่า

หากนิติบุคคลกระทำาความผิดแล้ว กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดำาเนินการของนิติบุคคล

นัน้ตอ้งรบัโทษสำาหรบัความผดินัน้ ๆ  ดว้ย โดยโจทกไ์มต่อ้งนำาสบืวา่บคุคลดงักลา่วไดร้ว่มกระทำาความผดิ

28 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  2/2556  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2556.
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยหรือไม่ จึงเป็นประเด็นปัญหาว่าจะเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักนิติธรรมที่ว่าโจทก์ในคดีอาญาต้องมี

ภาระการพิสูจน์ถึงการกระทำาความผิดของจำาเลยให้ครบองค์ประกอบความผิด หรือไม่ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถ 

กระทำาการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้ 

หากปราศจากบคุคลผูม้อีำานาจกระทำาการแทนนติิบคุคล หรอืผูซ่ึ้งได้รบัมอบหมายใหม้อีำานาจกระทำาการ

แทนนิติบุคคลนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ที่ถือเอาพฤติกรรมหรือการกระทำาของผู้ท่ีมีหน้าที่และความรับผิดชอบซ่ึงก่อให้เกิดการกระทำาความผิด 

ของนิติบุคคลว่าต้องรับผิดในผลของการกระทำาของตนเอง จึงมิใช่เป็นบทสันนิษฐานความผิดของ 

กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดำาเนินงานของนิติบุคคลเป็นผู้กระทำาความผิดไว้ก่อน 

ตั้งแต่แรกเริ่มคดี หากแต่โจทก์ยังคงต้องมีหน้าท่ีพิสูจน์ถึงการกระทำา หรืองดเว้นกระทำาตามหน้าที่ของ 

บุคคลดังกล่าวก่อนว่าเป็นผู้สั่งการ หรือไม่สั่งการ หรือกระทำาการ หรือไม่กระทำาการอันเป็นหน้าที่ 

ที่ต้องกระทำาและมีความผิด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั่วไปของความรับผิดทางอาญาที่ผู้กระทำา 

ความผิดจะต้องรับผลแห่งการกระทำาการ หรืองดเว้นกระทำาการนั้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็น 

ความผิด และการกระทำาหรืองดเว้นกระทำาการนั้นต้องครบองค์ประกอบความผิด นอกจากนี้ 

เม่ือนิติบุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยว่า 

การกระทำาความผิดนั้นเกิดขึ้นจากการสั่งการหรือการไม่สั่งการหรือการกระทำาการ หรือการไม่กระทำา

การของกรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดำาเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ และภาระพสิจูน์

การกระทำาความผิดของบุคคลดังกล่าวยังคงต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ศาลจะพิพากษาลงโทษจำาเลยได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ามีการกระทำา 

ความผิดจริงตามที่กฎหมายบัญญัติ และในกรณีที่มีความสงสัยตามสมควรว่าจำาเลยได้กระทำาความผิด 

หรือไม่ ศาลจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำาเลย และในระหว่างการพิจารณาของศาล 

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดำาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

จนกว่าศาลมีคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจำาเลยได้กระทำาการอันเป็นความผิดตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  

ดังนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 39 วรรคสอง

คำาวินิจฉัยนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยโดยพิจารณาจากการที่นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสมมติขึ้น

ตามกฎหมาย จึงไม่สามารถกระทำาการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง การกระทำาของนิติบุคคลเกิดจากพฤติกรรม

หรือการกระทำาของบุคคลผู้ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น ดังนั้น 

บุคคลดังกล่าวจึงต้องรับผิดในผลของการกระทำาของตนเอง จึงมิใช่เป็นบทสันนิษฐานความผิดของ

กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการดำาเนินงานของนิติบุคคลเป็นผู้กระทำาความผิดไว้ก่อน 
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สมฤทธิ์  ไชยวงค์

ตั้งแต่แรกเริ่มคดี ซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรมที่คำานึงถึงหลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วน 

และการช่ังนำา้หนกัในการคุม้ครองมหาชนระหว่างประโยชน์สาธารณะกบัประโยชน์ของบคุคลผูท้ีก่ระทำา

ความผิด โดยศาลเลือกที่จะยึดถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญกว่า

5. บทสรุป

จากผลของการศึกษาทำาให้ทราบว่า หลักนิติธรรมมีสาระสำาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1) เป็นหลักท่ีคำานึงถึงความเป็นสูงสุดของกฎหมาย การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ

ปกครองประเทศแทนทีจ่ะใชด้ลุพนิจิของผูป้กครอง การยดึหลกัความชอบดว้ยกฎหมายของการปกครอง 

(administrative legality) การใช้อำานาจใด ๆ ของรัฐจะต้องมีกฎหมายที่เป็นฐานให้ใช้อำานาจนั้นได้ 

และต้องใช้อำานาจนั้นให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย หากทำาไปโดยที่ไม่มีกฎหมายให้อำานาจ

ถือว่าการกระทำานั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอาจถูกตรวจสอบเพ่ือขอให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ 

การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งต้องรับผิดเพื่อ

เยียวยาความเสียหายที่รัฐก่อให้เกิดขึ้นต่อเอกชน 

2) มีการแบ่งแยกการใช้อำานาจภายในรัฐ (separation of powers) อันเป็นเรื่องของการจัด 

กลไกการใช้อำานาจรัฐ (machinery of government) หลักการแบ่งแยกอำานาจเป็นหลักการเบื้องต้น

เพื่อมิให้อำานาจรวมอยู่ในองค์กรหรือบุคคลเดียวกัน อันจะเป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการใช้อำานาจโดย

มิชอบได้ง่าย การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองค์กรของรัฐ (supremacy of law) มีการตรวจสอบ 

ถ่วงดุลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ (checks and balances) และจะต้องไม่มีองค์กรใดมีอำานาจ 

เหนือกฎหมาย 

3) มีการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม  

ทุกคนสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีกฎหมายกำาหนดความผิดก็ไม่มีความผิด การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไป

ตามหลักความได้สัดส่วนในด้านการจัดสรรการใช้อำานาจหน้าที่ขององค์กรของรัฐให้เกิดความเป็นธรรม 

มีหลักประกันในสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อนในเง่ือนไข ขั้นตอน 

กระบวนการ พิจารณาวินิจฉัยของศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การส่ังการของฝ่ายปกครองต้องมี 

หลักประกันด้านความโปร่งใส พิจารณาวินิจฉัยหรือสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม

ในบริบทของสังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติ เมื่อเราแปลคำาว่า “Rule 

of law” ว่า “หลักนิติธรรม” แล้ว ความหมายที่เหมาะสมครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ผู้เขียนเห็นว่า

ควรให้ความหมายของหลักนิติธรรมว่า “การใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม” ซึ่งเป็นคำาสั้น ๆ และ 
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หลักนิติธรรม : การคุ้มครองหลักนิติธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญ

มีความหมายครอบคลุมท้ังในเชิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งนี้ เพราะผู้ปกครองต้องตั้งอยู่ใน 

หลักธรรมโดยเฉพาะทศพิธราชธรรม การยกร่างกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมายขององค์กร 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องคำานึงหลักนิติธรรมซ่ึงถือเป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานที่สำาคัญยิ่ง 

ของประเทศไปแล้ว

จากคำาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญดังที่ได ้ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว ่า 

ศาลรัฐธรรมนูญ มีบทบาทอันสำาคัญยิ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

มิให ้ประชาชนถูกละเมิดโดยเจ ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือโดยกฎหมาย เพื่อให ้

การใช้อำานาจรัฐเป็นไปตามหลักนิติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญจะยังคงยืนยันในหลักการนี้ เพื่อให้สมดัง

ปณธิานของศาลรฐัธรรมนญูทีต่ัง้มัน่ไว้ว่า “ยดึหลกันติธิรรม คำา้จนุประชาธปิไตย ห่วงใยสทิธแิละเสรภีาพ

ของประชาชน”
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชน
และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา

และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ*

บทคัดย่อ

สิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และได้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาตใิห้สมดลุและยัง่ยนืได้รบัการรบัรองตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

มากว่า 15 ปี แต่องค์กรของรัฐยังให้การยอมรับและบังคับใช้สิทธิดังกล่าวไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดปัญหา

ความขดัแย้งในการแย่งชงิการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ ส่งผลให้เกดิความรุนแรงมากขึน้เป็น

ล�าดับ 

วิจัยฉบับนี้ จึงได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ 

บ�ารงุรกัษา และได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิโดยพบว่าปัญหาส�าคญัคอืการไม่มกีฎหมายบญัญตัไิว้ 

โดยเฉพาะออกมาก�าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทนิยามความหมายของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชน

ท้องถิ่นดั้งเดิม เงื่อนไขและลักษณะของผู้ทรงสิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิ รวมทั้งการแก้ไข

ปัญหาความขัดกันแห่งสิทธิระหว่างบุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน สมาชิกของชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับ

ชุมชน และชุมชนกับรัฐ หรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างจริงจัง จึงมีความจ�าเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาของความไม่ชัดเจน 

และความขัดแย้งในเรื่องสิทธิดังกล่าวให้หมดสิ้นไป

* ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ



57

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
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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�าคัญ สิทธิชุมชน ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม นิติธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. สภาพปัญหาการรบัรองสทิธชิมุชนและสทิธขิองบคุคลในการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ 
บ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเรื่องของรัฐแต่เพียงล�าพัง กฎหมายที่

เกีย่วข้องกับการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิให้อ�านาจรฐัในการดแูล รกัษา และจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

โดยล�าพัง  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�าหนดให้รัฐ มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้อ�านาจหน่วยงานรัฐในการจัดการ ดูแล และอนุญาต

ให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ประกาศใช้ การปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญของไทย เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบของรัฐสวัสดิการ 

รัฐยอมจ�ากัดอ�านาจของตนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ตามหลักนิติรัฐ (Legal State) และกฎหมาย

ให้หลักประกันสิทธิและเสรภีาพแก่ประชาชน หน่วยงานของรฐั หรอืเจ้าหน้าทีร่ฐั จะเข้ามากล�า้กรายสทิธิ

เสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อ�านาจ ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดถือว่าหน่วยงานรัฐ 

หรือเจ้าหน้าที่รัฐ จะกระท�าการละเมิดสิทธิเสรีภาพของราษฎรได้เฉพาะที่กฎหมายให้อ�านาจไว้ เท่านั้น 

กฎหมาย จึงเป็นรากฐานของการกระท�า หรือการใช้อ�านาจโดยการกระท�าหรือการใช้อ�านาจนั้น 

ต้องชอบด้วยกฎหมาย หากรัฐหรือองค์กรของรัฐฝ่าฝืนกฎหมายที่ตราขึ้น จะต้องมีกลไกและ 

กระบวนการเรียกร้อง ให้รัฐหรือองค์กรของรัฐรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายได้ โดยกฎหมายมอบภาระนี้ 

ให้แก่ศาลปกครอง ท�าให้ประเทศไทยเริ่มมีระบบศาลคู่เป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของ 

การกระท�าของรัฐตามระบบนิติรัฐ1  ท�าให้กลไกในการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือเป็น 

กฎหมายฉบับแรก ที่ ให ้การรับรองสิทธิของบุคคลที่รวมตัวกันเป ็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมและ 

สิทธิของบุคคล ในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน ์

จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล ้ อมอย ่ า งสมดุ ลและยั่ ง ยื น ในมาตรา  462 และ 

1 มานิตย์  จุมปา. (2546) คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. บริษัทส�านักพิมพ์วิญญูชน, น.71-72
2 มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 

หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา 563 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 664 ได้ขยายการรับรองไปยัง 

ชุมชน ชมุชนท้องถ่ิน หรอืชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิ หากแต่ในทางปฏบิติัสทิธขิองบคุคลทีร่วมตัวกนัเป็นชมุชน 

ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองเท่าที่ควร เช่น 

ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 62/2545 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 6/2546 ค�าวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 36/2548 ท่ี 52-53/2547 ที่ 5818/2549 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 

คดหีมายแดงที ่ฟ. 13/2547 คดหีมายเลขแดงที ่อ.51/2547 (การท�าประมงปากน�า้หลงัสวน จงัหวดัชมุพร) 

ค�าพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ คดีอาญาหมายเลขคดีแดง 3860/2544 คดีนายมงคล รักยิ่งประเสริฐ 

(ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) ค�าพิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่, คดีแพ่ง, คดีหมายเลขแดงที่ 895/2544 

คดีนายเท้ง เลาว้าง (ชาวเขาเผ่าม้ง) และค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 คดีหมายเลขแดงที่ 4026/2554 

ค�าพพิากษาเหล่านี ้ไม่ได้ให้การรบัรองคุม้ครองสทิธชิมุชน ทัง้ที ่รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่

ปี พทุธศักราช 2540 จนถงึฉบบัปัจจบุนั ได้ให้การรบัรองคุม้ครองสทิธชิมุชนไว้ในรฐัธรรมนญูอย่างชดัเจน 

เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

1.1 ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมาย

 สถานการณ์ทางสังคมพบว่า ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มาตรา 46 และมาตรา 56 ที่ให้การรับรองคุ ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน 

ตอนท้ายบัญญัติว่า “...ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ท�าให้ช่วงปี พุทธศักราช 2540-2550 

บทบัญญัติดังกล่าว ท�าให้ศาลมิได้มีการปรับใช้บทบัญญัติใน มาตรา 46 และมาตรา 56 ดังกล่าว 

เนื่องจากไม่มีกฎหมายก�าหนดรายละเอียดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ดังค�าวินิจฉัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

3 มาตรา 56 สทิธขิองบคุคลทีจ่ะมส่ีวนร่วมกบัรฐัและชมุชนในการบ�ารงุรกัษา และการได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ความหลากหลายทางชวีภาพ และในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ด�ารงชพีอยูไ่ด้อย่างปกตแิละ
ต่อเนื่อง ในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน 
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด�าเนินการ 
ดังกล่าวทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง

4 มาตรา 66  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ
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แต่นักวิชาการ เห็นว่า หากไม่มีบทกฎหมายใดรับรองสิทธิ หรือคุ้มครองไว้โดยตรง บุคคลย่อมไม่อาจอ้าง

สิทธิขั้นพื้นฐาน ตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างมีข้อสงวน เป็นการตีความที่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นการ

ตคีวามให้บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูทีมุ่ง่หมายจะคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานของบคุคล ทีร่วมตวักนัเป็นชมุชน

ท้องถิ่นดั้งเดิมโดยแจ้งชัดเป็นอันไร้ผล ทั้งที่ ความมุ่งหมายที่แท้จริงของหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  

ตามรัฐธรรมนูญ5 การตีความเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับ ย่อมเป็นการตีความที่เป็นการรับรองสิทธิ          

โดยน�าเอาหลักการเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ ศาลจะ                      

ไม่พิพากษาโดยอ้างว่า ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่ได้ เพราะการอุดช่องว่างของกฎหมาย 

(Filling the Gaps in Law) นักกฎหมายต้องหากฎหมายมาปรับใช้ “การขอไม่ตัดสิน” จึงไม่มีอยู่ใน

หลกักฎหมายไทย หรอืหลกักฎหมายสากลใดๆ6 โดยหลกัในการตคีวามกฎหมาย ต้องตคีวามไปในทาง

ให้เกิดผล ไม่ใช่ตีความไปในทางให้ไร้ผล7  แม้ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 จะตัดค�าว่า “...ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป                    

และขยายการรับรองคุ้มครองไปยังชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน และชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม ดูเหมือนว่า                   

สิทธิดังกล่าวยังไม่ได้รับรองคุ้มครองเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะไม่มีกฎหมายออกมาก�าหนดรายละเอียด 

ในลักษณะของ ผู้ทรงสิทธิ เงื่อนไขและกระบวนการเข้าสู่สิทธิ ลักษณะและการใช้สิทธิ รวมทั้ง                 

การแก้ปัญหาความขัดแย้งกันแห่งสิทธิ แต่อย่างใด

 อีกทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ ตราออกมาใช้บังคับก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ กฎหมายเหล่านี้ จะให้อ�านาจหน่วยงาน

ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคณะกรรมการ ในการดูแลรักษาและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

เดด็ขาดโดยล�าพงั ไม่ได้ให้สทิธกิารมส่ีวนร่วมของบุคคลและชมุชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิท�าให้

ในหลายกรณี ที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ คงบังคับใช้กฎหมาย โดยไม่ค�านึงถึง การมีส่วนร่วม

ของบุคคลและสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาต ิทีไ่ด้รบัการรบัรองไว้ในบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 

 นอกจากนี ้ปัญหาการตคีวาม ค�าว่า “ปวงชนชาวไทย” โดยนกักฎหมายกลุม่รฐันยิม เหน็ว่า 

หมวดสิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย ค�าว่า “บุคคล” หมายถึง เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย เท่านั้น บุคคล

5 กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2550) สิทธิชุมชน. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์วิญญูชน, น. 145-146.
6 พเิชษฐ เมาลานนท์ นลิบุล ชยัอทิธพิรวงศ์ และพรทพิย์ อภสิทิธวิาสนา. (2551) กฎหมายสายสงัคมฉบบัพเิศษ : คูม่อืตลุาการ

ด้านคดีสิทธิชุมชน.สถาบันตุลาการภิวัตน์กับสุขภาพสังคม ร่วมกับ “สปรย.” สถาบันส่งเสริมการปฏิรูประบบยุติธรรม และ
ความเป็นธรรมในสังคม, น.42-43.

7 หยุด แสงอุทัย. (2523), “ช่องว่างแห่งกฎหมาย,” อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง, น. 25, 137.
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ต่างชาติ ย่อมไม่สามารถอ้างบทบัญญัติ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ ในหมวด 3 ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย ยันรัฐได้โดยตรง แต่จะต้องพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไปว่าสิทธินั้นมีลักษณะ              

เป็นสิทธิมนุษยชนหรือไม่8 แต่แนวความคิดของกลุ่มนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เห็นว่า การตีความค�าว่า

ชนชาวไทย ควรเป็นไปภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.การทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 ก�าหนดว่า “เฉพาะบคุคล

ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทยเท่านั้นท่ีจะมีสถานะเป็นราษฎรไทย” ดังนั้น มีการเสนอให้ตีความ ค�าว่า 

“ชนชาวไทย” ใน “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ว่า หมายถึง “ราษฎรไทย” กล่าวคือหมายถึง คนสัญชาติไทย และให้รวมไปถึง                  

คนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัยในไทยตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ก็เป็นการตีความแบบประนีประนอม 

ระหว่างนักนติศิาสตร์สายชาตนิยิมและนกันติศิาสตร์สายมนษุย์นยิม9 แนวคดิในนกักฎหมายกลุม่รฐันยิม 

ไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่า สิทธิของบุคคลต่างชาติ ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวด ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ

ของรัฐธรรมนูญ โดยยอมรับ ค�าว่า “บุคคล” ตามหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมายถึง 

บุคคลต่างด้าวได้ ถ้าเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิ ที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน

1.2 ปัญหาความเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 66 และมาตรา 67

 ผู้ทรงสิทธิในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา 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�าหรับ การใช้สิทธิปัจเจกชน (Individual Rights) 

คงไม่มีปัญหาในลักษณะของผู้ทรงสิทธิ เพราะกฎหมายเอกชน ได้ให้การรับรองสิทธิของปัจเจกชนไว้ 

อย่างชัดเจน แต่ผู้ทรงสิทธิ ท่ีเป็นการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ (Collective Rights) เป็นชุมชน ชุมชน 

ท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการรับรองว่า เป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 เป็นกฎหมายมหาชน แต่ไม่มีกฎหมายก�าหนดใน 

รายละเอียดมาจนถึงปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ว่าลักษณะของผู้ทรงสิทธิ

ชุมชนมีความแตกต่างกัน ระหว่าง ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ความสามารถของ 

8 วรเจตน์ ภาคีรัตน์. Online Available : 15 January 2013 : http://www.enlightenedjurists.com/page/106/
Application-of-Public-Law-IV.htm

9 พนัธุท์พิย์ กาญจนะจติรา สายสนุทร.ความจ�าเป็นของการตคีวาม “สทิธมินษุยชน” ในร่างรฐัธรรมนญูชัว่คราว 2549. Online 
Available : 15 January 2013 Online Available : http://prachatai.com/journal/2006/10/9938 
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ผู้ทรงสิทธิเหล่านี้ ด�าเนินการหรือกระท�านิติสัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหน และผู้ใดบ้างที่สามารถด�าเนิน

กิจการ หรือท�านิติสัมพันธ์ แทนชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จะใช้กฎหมายใด ในการ

ก�าหนดความสามารถและความรับผิดของชุมชน 

1.3 ปัญหาความไม่ชัดเจนในเนื้อหาแห่งสิทธิ 

 ในการศึกษาวิจัย สถานการณ์ทางสังคม พบว่า ในแต่ละชุมชน มีการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิทีแ่ตกต่างกนัไป ตามฐานของทรัพยากรธรรมชาติทีม่อียูใ่นชมุชน 

และลกัษณะเขตพืน้ทีท่ีช่มุชนตัง้อยู ่รวมถงึ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัในพ้ืนท่ีนัน้ๆ ย่อมก่อให้เกดิความไม่ชดัเจน

ในเรื่องเนื้อหาแห่งสิทธิ เช่น พื้นที่ป่าชุมชนทุ่งยาว ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จังหวัดล�าพูน อยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ ย่อมมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 250710 

ย่อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่แตกต่างจากชุมชนต�าบลสะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ในอุทยานแห่งชาติ 

แม่ยม ที่ต้องมีการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา ป่าสักทองผืนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้คงอยู่กับ 

ชุมชนต่อไป โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ที่ใช้บังคับกับพื้นที่11 หรือพื้นท่ีชุมชนเกาะพระทอง อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเขตอุทยาน                   

เหมือนอย่างเช่นเกาะสุรินทร์และเกาะสิมิลัน ทางทะเลอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504              

และ พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2490 มีการอนุรักษ์ เต่าทะเล ปะการัง และประกาศเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้า12               

เห็นได้ว่า ในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงของชุมชน               

แตกต่างกันไป ตามลักษณะของ ทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายท่ีมีผลต่อการใช้บังคับในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

จึงท�าให้เนื้อหาแห่งสิทธิ การเข้าสู่สิทธิและเงื่อนไขในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ย่อมมีความแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน

1.4 ปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิ

 สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิทธิเชิงซ้อน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง 

รัฐ ชุมชน และบุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน หรือสมาชิกของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันท�าให้เห็นว่า รัฐ เปรียบเหมือนชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีชุมชนย่อยๆ 

10 ลักคณา  พบร่มเย็น. (2554) รายงานผลการศึกษา การยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ. ภายใต้โครงการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนวทางและมาตรการรับรองสิทธิชุมชนที่เป็นการปกป้องคุ้มครองสุขภาวะของ
ประชาชน เสนอต่อส�านักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สกว.)

11 ลักคณา พบร่มเย็น. รายงานการวิจัยมาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิในที่ดินของชาวเขา ในอ�าเภอสอง จังหวัดแพร่.
สนับสนุน โดย ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ตุลาคม 2553, น.101-137.

12 ปุณิกา  จุฑา. รายงานผลการศึกษาการยอมรับและบังคับใช้สิทธิชุมชนในพื้นที่ภาคใต้. ภายใต้โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้
เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนวทางและมาตรการรบัรองสทิธชิมุชนทีเ่ป็นการปกป้องคุม้ครองสขุภาวะของประชาชน.  2554, น.22-28.
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อยู่ภายใต้รัฐ รัฐ จึงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีอ�านาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติแทนประชาชนชาวไทย 

ส่วนชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิในการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ให้สมดุลและยั่งยืน โดยบุคคลในชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ            

อย่างสมดลุและยัง่ยนืมสีทิธใินการใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุและยัง่ยนื การทบัซ้อนกนั

แห่งสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในพื้นที่ จึงก่อให้เกิดปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิขึ้นมา

 (1) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

กรณีชุมชนต้องการจัดการและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่ แต่ใน

บางพืน้ทีร่ฐัหรอืหน่วยงานของรฐัต้องการคุม้ครองหรืออนรัุกษ์พ้ืนทีน่ีไ้ว้ เพ่ือความมัน่คงแห่งรัฐ หรือเพ่ือ

ประโยชน์สาธารณชนในการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน หรือบางกรณีชุมชนต้องการอนุรักษ์ 

บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน แต่รัฐ 

ต้องการสร้างเขื่อนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอื่นๆ ในการป้องกันน�้าท่วม เช่น กรณีโครงการสร้าง

เขื่อนแก่งเสือเต้น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

สุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง แต่ชุมชน ต�าบลสะเอียบ อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ไม่ต้องการให้มีการสร้าง

เขือ่นแม่ยม เพราะเป็นการท�าลายป่าสกัทองทีใ่หญ่ทีส่ดุทีช่มุชนได้ร่วมกนัอนรุกัษ์ร่วมกนัมาเป็นเวลานาน 

ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ รัฐจะสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ             

ได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาในชุมชน รัฐ จะน�าหลักเกณฑ์ใด มาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป

 (2) ป ัญหาความขัดแย ้งระหว ่างชุมชนหนึ่งกับอีกชุมชนหนึ่งในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิมหีลายกรณี กล่าวคอื ปัญหาความขดัแย้งเรือ่งแนวเขตพืน้ทีข่องชมุชนในการจดัการ

และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนข้างเคียงส่งผลต่อ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมดุลและยั่งยืน เช่น 

  ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนบริเวณข้างเคียงใกล้ (ชุมชนเอ) ได้ด�าเนินการฟ้องร้องชุมชน 

ที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชุมชนบี) ต่อศาลปกครอง ที่ไม่ยินยอมให้มีการสร้างถนนเลียบ

ชายฝ่ังทะเล ตามโครงการก่อสร้างถนนเลยีบชายฝ่ังทะเลตะวนัตกจงัหวดัเพชรบรุ ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง ท�าให้ชุมชนบีปิดกั้นความเจริญและการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน          

เข้ามาสู่ชุมชนเอ แต่ชุมชนบี ไม่ต้องการให้มีการก่อสร้างถนนผ่านชุมชนของตน เนื่องจากจะท�าให้ 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวประมงเปลี่ยนไป ต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ 

  ตัวอย่างที่ 2 กรณีความขัดแย้งระหว่างชุมชนบริเวณจังหวัดนนทบุรี กับชุมชนใน

กรุงเทพมหานคร ชาวนนทบุรีเรียกร้องผู ้ว่าการกรุงเทพมหานคร เร่งเปิดประตูระบายน�้าคลอง 

มหาสวัสดิ์ ทุกประตู 1 เมตร แต่คนในชุมชนกรุงเทพมหานคร กดดันไม่ให้มีการเปิดประตูระบายน�้า 
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คลองมหาสวัสดิ์13 จนกระทั่งคนในชุมชน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยื่นฟ้องศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ่ือขอให้ศาลปกครองกลาง มีค�าส่ังคุ้มครอง

ชั่วคราว และให้ระงับค�าสั่งของ ศปภ. ที่สั่งให้กู้ถนนสาย 340  (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) และทางหลวง

พิเศษ หมายเลข 9 (ถ.กาญจนาภิเษก) ช่วง อ.ไทรน้อย และ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และให้กทม. ระงับ

การปิดประตูระบายน�้าในคลองมหาสวัสดิ์ ศาลปกครองกลาง จึงมีการไต่สวน และออกค�าสั่งให้ ศปภ.

และกทม.ไปร่วมกันพิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์ ในการเปิด-ปิด ประตูระบายน�้าคลองมหาสวัสดิ์ เพิ่มขึ้น

เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับความสามารถในการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่รับผิดชอบ14

  ตัวอย่างที่ 3 ชุมชนที่อยู่บริเวณเขื่อนล�าน�้าปาว อ�าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า

มีปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างกรณี กลุ่มผู ้เลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนบ้านท่ากอก ต�าบลเก่าย่าดี  

อ�าเภอแก้งคร้อ กับ กลุ่มผู้ใช้น�้าบ้านนาแก ต�าบลนาหนองทุ่ม อ�าเภอแก้งคร้อ เรื่องการแย่งชิงน�้า และ 

กรณีชาวบ้านหนองเบ็น แย่งชิงน�้าเพื่อการเกษตร กับผู้มีอิทธิพลต้องการพื้นที่ส�าหรับเลี้ยงควาย และ 

กรณีกลุ ่มชาวบ้านผู ้ใช้น�้าเพื่อการเกษตรบ้านนาแก ต�าบลนาหนองทุ่ม แย่งชิงน�้ากับการประปา 

อ�าเภอแก้งคร้อ เพื่อผลิตประปาจ�าหน่ายให้กับคนเมือง

  ตัวอย่างที่ 4 การแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปัญหาความขัดแย้ง

มาจนถึงปัจจุบัน โดยในหลายพื้นที่รัฐให้ด�าเนินการมีการปิดประตูแถวคลองรังสิตและกั้นกระสอบทราย 

รวมถึง Big Bag ในพื้นที่เขตรังสิต ดอนเมือง เพื่อมิให้น�้าเข้าท่วมในพื้นที่ของชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยไม่ได้มีการวางแผนในการระบายน�้าอย่างเป็นระบบ ไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์น�้า ที่จะเคลื่อน

ตวัลงมาสูพ่ืน้ทีต่�า่ ท�าให้เป็นการปิดกัน้ประตแูละการไหลของน�า้ ก่อให้เกดิน�า้ท่วมขงัสงูมากกว่าปกต ิและ

ก่อให้เกิดมวลน�้าก้อนใหญ่ ที่มีศักยภาพในการท�าลาย สิ่งกีดกั้น ไม่ว่าจะเป็น ประตูน�้า กระสอบทราย 

หรอื Big Bag ในหลายจดุ15 ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดัอยธุยา และจงัหวดันนทบรุี 

ได้รับความเสียหายอย่างหนัก 

13 คนนนท์สุดทนบุกทวงผู้ว่าฯ เร่งน�้าท่วม. Online Available : 9 April 2012, http://www.tnews.co.th/html/read_
headnews.php?hilight_id=1907

14 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�้า. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 24 ตุลาคม 2554.
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 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกัน ระหว่างชุมชนกับชุมชนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตใิห้มคีวามสมดลุและยัง่ยนื ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งให้

เกิดความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการท�างาน และแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้ง ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล�าดับ

 (3) ป ัญหาความขัดแย ้ง ระหว ่างบุคคลที่อาศัยอยู ่ ในชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  เมื่อการจัดการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

สมดุลและยั่งยืนของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เกิดจากสมาชิกของชุมชน ที่เข้ามา 

มีส่วนร่วม ดอกผลที่ได้รับจากการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน        

ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมชน โดยบุคคลที่เป็นสมาชิกของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น

ดัง้เดมิ อาจจะมคีวามเหน็ ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และการจดัการทรพัย์สนิของชมุชนทีข่ดัแย้ง

กันหรือแตกต่างกัน เช่น การจัดการล�าเหมืองสาธารณรัฐของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง หมู่ 1 ต.แม่วิน 

อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นการขุดล�าเหมืองดินตามธรรมชาติ มีน�้าไหลตลอดเวลาทั้งปี ต่อมา 

มีงบประมาณของหน่วยราชการให้ก่อสร้างล�าเหมือง สมาชิกชุมชนเสียงข้างมาก เห็นด้วยกันการรับ 

งบประมาณก่อสร้าง สมาชิกชุมชนเสียงข้างน้อย ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก จะท�าให้ปลาและสัตว์น�้าต่างๆ 

ไม่สามารถอยู่ได้ เมื่อกอ่สร้างตามเสียงข้างมาก กลับกลายเปน็การกีดขวางกัน้ทางน�า้ ท�าให้น�า้ทีเ่คยมีอยู่

ตลอดทั้งปีในล�ารางสาธารณะ กลับไม่มีน�้าอยู่อีกเลย 

ภาพเปรียบเทียบการจัดการล�าเหมืองสาธารณะ

ล�ารางสาธารณะเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ล�ารางสาธารณะที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
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  ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ จะน�าหลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเร่ือง 

ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การคุ ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน หากปล่อยให้เสียงข้างมากด�าเนินการตามความพอใจ จะก่อให้

เกิดปัญหาการใช้สิทธิชุมชนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการเข้าถึงสิทธิเพ่ือใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ปัญหาการแบ่งปันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของชุมชนให้บุคคลในชุมชน 

และความรบัผดิของบคุคลในชมุชนทีม่ต่ีอบคุคลภายนอก รวมทัง้ ปัญหาความขดัแย้งของบคุคลในชมุชน 

ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน หากเกิดปัญหา จะใช้หลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

เพื่อให้ชุมชนได้จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายได ้

บัญญัติขึ้น

 (4) ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบุคคลภายนอกชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  บุคคลภายนอกชุมชนอาจเกิดความขัดแย้งกับชุมชน อาจเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ

หรือได้รับความเสียหายจากการกระท�าของชุมชน นอกจากนี้ บุคคลภายนอกอาจเป็นผู้กระท�าการ           

ละเมิดกฎเกณฑ์ หรือข้อตกลงของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน เช่น

  ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนหมู่บ้านกระดานถีบ ต�าบลบางขุนไทร ต�าบลหนึ่งในอ�าเภอ

บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้ “กระดานถีบ” เครือ่งมอืหากนิของชาวบ้าน ทีส่ะท้อนถงึความเคารพ 

และเป็นมิตรกับธรรมชาติ เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยสองมือสองเท้าอย่างพอเพียง และรบกวนธรรมชาติ  

ให้น้อยที่สุด เป็นการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามแบบชาวบ้าน ต่อมาได้มีเรือคราดหอยของ 

บุคคลภายนอก รุกล�้า เข้ามาจับหอยแครง ปริมาณ 30 กิโลกรัม/30 นาที ชาวบ้านในชุมชน จึงออกกฎ

ชุมชน ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ ในการเก็บหอยแครง โดยจะต้องเก็บด้วยมือเปล่าเหมือนที่ปู่ย่าตายายเคย

ปฏบัิตสิบืต่อกนัมาเท่านัน้ ป้องกนัการสญูพนัธุ ์มข้ีอตกลงร่วมกนัว่า พ้ืนทีช่ายฝ่ังทะเลระยะทางจากชายฝ่ัง 

3,000 เมตร หรือ 3 กิโลเมตร ให้ถือเป็นเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายประมง 

  ตัวอย่างที่ 2 ชุมชนหมู่บ้านคลิตี้ล่าง เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์                  

หรือโพล่ว ตั้งอยู่ในเขตติดต่อทุ่งใหญ่นเรศวร เขตต�าบลนาสวน อ�าเภอศรีสวัสดิ์ และต�าบลชะแล                  

อ�าเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีได้รบัความเสยีหายจากการร่ัวไหลของหางแร่จากบ่อกกัเกบ็ตะกอน 

กากแร่ของโรงแต่งแร่คลิตี้ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่รับแร่ดิบมาจากเหมือง

หาบบริเวณแหล่งแร่บ่องาม ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง คนในชุมชนได้ฟ้องคดีต่อ 

ศาลยุติธรรมและศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย ตามค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดี            

สิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขแดงที่ 3426/2550 
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  ปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ หากคนในชุมชนต้องการใช้สิทธิรวมกลุ่ม (Collective 

Rights) ผู้ใดบ้างมีสิทธิฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีกับบุคคลภายนอก หากบุคคลภายนอกต้องการเข้ามาใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ต้องด�าเนินการอย่างไร เพราะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นของรัฐ ที่ถือไว้แทน

ประชาชนทั้งประเทศ หากบุคคลภายนอกไม่เคารพกฎเกณฑ์ของชุมชน จะด�าเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ 

จึงเป็นปัญหาที่ต้องการความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้สังคมมีปัญหาในการแย่งชิงการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

1.5 ปัญหาการรับรองกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชนของหน่วยงานรัฐ

 ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ข้อบังคับ กฎของชุมชน ในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน               

การรับรู้กฎเกณฑ์ ในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถท�าได้ง่าย โดยหลักการแล้วข้อตกลงร่วมกันของชุมชน                      

ข้อบังคับ กฎของชุมชน ที่ออกมาใช้บังคับภายในชุมชนนั้นๆ ไม่สามารถน�าออกไปบังคับแก่ชุมชนอื่นให้

ปฏิบัติตามได้ อีกทั้ง กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้บังคับกับคนทั่วไป ท�าให้                 

หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบุคคลภายนอก อาจไม่ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน                    

จะท�าให้สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อาจถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ                    

หน่วยงานของรัฐ เมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนต�าแหน่งไปจากชุมชน เช่น

 ตัวอย่างที่ 1 ชุมชนบ้านห้วยปูเลย หมู่ 10 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่

ชุมชนบ้านย่าหมี อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ได้ออกข้อบังคับชุมชนในการมีสิทธิตัดไม้ในป่า ไปใช้

ประโยชน์เพือ่การใช้สอยได้ มเีงือ่นไขในการเข้าถงึสทิธใินการใช้ประโยชน์ทีต่่างกนั กรณนีี ้หากเจ้าหน้าที่

ของรฐัและหน่วยงานของรฐัไม่ยนิยอมให้ตดัไม้ ชมุชนจะด�าเนนิการอย่างใด เพ่ือให้สิทธใินการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติได้รับการรับรองคุ้มครอง จะน�าหลักเกณฑ์ใดมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐให้เกิดข้อยุติลง

 ตัวอย่างที่ 2 บุคคลภายนอกชุมชน อ้างสิทธิความเป็นพ้ืนที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

เพือ่ใช้ประโยชน์ในทรพัยากรธรรมชาต ิโดยไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ของชมุชน กรณเีช่นนี ้ชมุชนมสีทิธบิงัคบั

บุคคลภายนอก ให้เคารพต่อกฎเกณฑ์ของชุมชน ได้หรือไม่ อย่างใด เนื่องจาก ปัญหาด้านกฎเกณฑ์ หรือ

ข้อตกลงของชุมชน ไม่ใช่กฎหมาย ที่สามารถใช้บังคับได้ท่ัวไป และกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชนมี

ความแตกต่างกันไป ในแต่ละพืน้ทีข่องชมุชนจะมมีาตรการอย่างใดให้หน่วยงานรฐั เจ้าหน้าทีข่องรฐั และ

บุคคลภายนอก ยอมรับเคารพกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

สมดุลและยั่งยืนต่อไป

1.6 ปัญหาการก�าหนดนโยบายและระงับข้อพิพาท ในจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง     

สมดุลและยั่งยืน
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ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ
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 การไม่มีกฎหมายตราขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อก�าหนดรายละเอียดรองรับการใช้สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ท�าให้ไม่มีหน่วยงาน

ของรัฐ เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการก�าหนดนโยบาย หรือแผนงานชุมชนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิทีม่ผีลกระทบต่อชมุชน ท�าให้แต่ละชมุชนอ้างสทิธใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ของตน โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ของชุมชนอื่น ก่อให้เกิดปัญหา 

ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างชุมชน ท�าให้เกิดการเดินขบวนประท้วงหน่วยงานภาครัฐ ให้ยอมรับ 

สิทธิชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนมากยิ่งขึ้น เช่น

 ตัวอย่างที่ 1 ปัญหาระหว่างชุมชน ในการจัดการทรัพยากรน�้า ในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย 

ครั้งยิ่งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 ที่มีปัญหาความขัดแย้งในหลายชุมชน การป้องกันน�้าท่วม ให้แก่ชุมชน

กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้น�้าผ่านกรุงเทพมหานคร โดยการกั้น Big Bag ก่อให้เกิดผลกระทบ 

น�้าท่วมสูงในพื้นที่ดอนเมือง รังสิต ปทุมธานี ชุมชนบริเวณคลองรังสิตขอให้เปิดประตูน�้ามากขึ้นเพื่อให้

น�้าระบายออกไป จนในที่สุดมีหลายพื้นที่ที่ชาวบ้านออกมารื้อ Big Bag ออกไป เช่น ชุมชนล�าลูกกา16 

ชุมชนดอนเมือง17 เป็นต้น ความไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชน ในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ในหลายชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดนน�้าท่วมเป็นเวลานาน จนได้รับ            

ความเสียหายอย่างหนัก แต่ได้รับค่าเสียหายเยียวยาเท่ากับชุมชนที่ท่วมเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึง 

การจัดการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ชุมชน 

ที่โดนน�้าท่วมในพื้นที่ห่างไกลและยากแก่การเข้าถึง 

 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการรวมตัวกันเป็น

ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาต ิแต่ไม่มกีฎหมายก�าหนดรายละเอยีดไว้ ท�าให้ประชาชนพยายาม เข้าถงึสิทธดัิงกล่าว 

โดยใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น กรณีสภาประชาชน 4 ภาค เครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) 

น�าชาวบ้านบกุรกุทีด่นิของบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย หรอื บสท. ในพืน้ทีบ้่านแม่นนท์ ต.โนนสงู อ.เมอืง 

จ.อุดรธานี จ�านวน 200 ไร่ บ้านหนองใหญ่ เขตเทศบาลนคร จังหวัดอุดรธานี จ�านวน 52 ไร่  

บ้านค�ากลิ้ง ต.บ้านจั่น จ�านวน 80 ไร่ และบ้านนาทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี จ�านวน 64 ไร่ 

รวม 218 ไร่18 บริเวณบ้านโคกจักจั่น-ดงสีโท ต.บุ่ง  อ.เมืองอ�านาจเจริญ จ�านวน 129 ไร่ โดยจัดสรรที่ดิน

16 Online Available : 9 April 2012, http://news.sanook.com/ 1074252/ชาวล�าลูกการื้อบิ๊กแบ็กแยกคปอ.10-เมตร
แล้ว1/

17 Online Available : 9 April 2012, Online Available : 10 July 2013, http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.
aspx?NewsID=9540000144867

18 เคลีย์ สอส.รุกที่ดิน บสท.อุดรฯไม่คืบ: Online Available : 7 July 2013, http://76.nationchannel.com/playvideo.
php?id=108921)
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ให้อยู่อาศัยและท�ากินคนละ 100 ตารางวา19 การบุกรุกที่ดินของเอกชน ที่มีเอกสารสิทธิในจังหวัดล�าพูน 

และที่ดินน�ามาค�้าประกันหนี้เสีย โดยคนในชุมชนเข้าไปจัดที่ดินท�ากิน ในที่สุด ถูกศาลพิพากษาจ�าคุก

ข้อหาบุกรุก20 การบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนได้ขยายตัวไปในหลายจังหวัด เช่น กรณีบุกรุก

สวนปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี21 จังหวัดกระบี่22 เป็นต้น ท�าให้ในแต่ละพื้นที่ ต้องเผชิญกับปัญหา                 

การบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน นับวันจะมีจ�านวนมากขึ้นเป็นล�าดับ

 จากสถานการณ์ปัญหาความไม่ชัดเจน ถึงกระบวนการและเงื่อนไขในการเข้าสู่สิทธิในการ            

มีส่วนร่วมของบุคคลและสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ลักษณะแห่งสิทธิ การใช้

สิทธิ การแก้ไขปัญหาการขัดกันแห่งสิทธิ ท�าให้ประชาชนพยายามเข้าสู่สิทธิดังกล่าวโดยใช้กระบวนการ 

ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเรียกร้องสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้มีการอ้างสิทธิ  

หรือใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน

ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบุคคลที่เข้ามารวมตัวเป็นชุมชน ที่ไม่เข้าใจในกฎหมาย มีการเลือก

การต่อสู้เรียกร้อง เพื่อให้เข้าสู่สิทธิในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สมดุลและยั่งยืน โดยวิธีประท้วง กดดันรัฐบาลและหน่วยงานรัฐ มากกว่าจะใช้กระบวนการทางการ

ยุติธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคม ต่อไป

2. แนวทางและมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล 
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

การศกึษาวจิยัในปัญหาและอปุสรรค การรับรองสิทธชิมุชนและสิทธขิองบคุคลในการมส่ีวนร่วม

ในการอนรุกัษ์ บ�ารงุรกัษา และได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ยนืในหลายปัญหา 

การศึกษาวิจัยนี้ จึงได้เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้

2.1 มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้และตีความกฎหมาย

 การใช้และตีความกฎหมาย ต้องอาศัยหลักนิติธรรม (Rule of Law) ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 29 บัญญัติว่า การจ�ากัดสิทธิ 

19 จนท.บุกจับ 16 แกนน�าบุกรุกที่ บสท. : Online Available : 7 July 2013, http://www.esanclick.com/newses.
php?No=22057)

20 Online Available : 11 June 2013, http://prachatai.com/journal/2012/05/40774
21 ปมสวนปาล์มสุราษฎร์ฯ 1,486 ไร่ นายทุน-ชาวบ้าน ใครบุกรุกใคร?. Online Available : 7 July 2013, http://prachatai.

com/journal/2013/07/47463
22 จนท.ป่าไม้ควบคุมสวนปาล์มกระบี่รื้อบ้านพัก ป้องกันบุกรุกซ�้า. Online Available : 7 July 2013, http://www.thairath.

co.th/content/region/314172
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และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็น และจะกระทบกระเทือน 

สาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได้ 

 ดังนั้น การใช้และการตีความที่ไม่ถูกรับรองสิทธิไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง                      

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ย่อมก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องต่อ

ศาล ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 วรรคสาม และมาตรา 67 วรรคท้าย เพื่อให้สิทธิชุมชนและสิทธิของ

บุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ

รับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ หากบทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ขัดหรือแย้งกับ

บทบญัญัตใินรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 บทบญัญตัิ

น้ันเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ และกฎหมายที่มีล�าดับศักด์ิต�่า ไม่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีล�าดับศักด์ิ              

สูงกว่าได้

 นิติวิธีในการใช้และตีความกฎหมาย จึงเป็นส่ิงส�าคัญและจ�าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                 

หน่วยงานทางปกครอง และองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องใช้ให้ถูกต้องตาม                   

หลักนิติธรรม ราษฎรในชุมชน ควรท่ีจะได้ทราบถึงสิทธิดังกล่าว และกลไกของกฎหมายในการใช้และ

ตีความกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้โดยง่ายภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง 

และชอบธรรม หากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้การรับรองสิทธิตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 อาจก่อให้เกิด 

ความรับผิดในทางละเมิดทางปกครองต่อไป ดังนั้น นิติวิธี ในการใช้และตีความกฎหมายจึงมีความส�าคัญ

เป็นอย่างยิ่งที่บุคคลในสังคม ต้องท�าความเข้าใจให้เกิดความกระจ่าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม การใช้และการตีความอันจะส่งผลให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 ย่อมไม่สามารถท�าได้ 

2.2 มาตรการในการสร้างความชัดเจนของการผู้ทรงสิทธิชุมชน 

 การเป็นผูท้รงสทิธขิองชมุชน ชมุชนท้องถิน่ และชมุชนท้องถิน่ด้ังเดิม ทีไ่ด้รับการรับรองให้

เป็นผู ้ทรงสิทธิทางกฎหมาย เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 66 และมาตรา 67 ได้ขยายการรับรองไปยังชุมชน และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถ 

เข้าถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องจ�ากัดนิยามความหมายของ

ค�าว่า ชมุชน ชมุชนท้องถิน่ และชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ เพือ่ให้เกดิความชดัเจน และสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ คือ
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 “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันของบุคคลเป็นหมู่คณะ หรือคณะบุคคล ซึ่งด�าเนิน

วถิชีวีติอยูร่่วมกนัในท้องท่ีใดท้องท่ีหนึง่ หรอืมคีวามผกูพนัทางสงัคมระหว่างกนั ไม่ว่าจะเป็นการมวีถิชีวีติ 

จารีตประเพณี หรือแบบแผนในการอยู่ร่วมกันตามธรรมชาติ และมีกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน ที่เป็น

กิจจะลักษณะและชัดเจนถึงขนาดเป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนได้ 

 “ชุมชนท้องถิ่น” หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันของบุคคลเป็นหมู่คณะ หรือคณะบุคคล 

ซึ่งด�าเนินวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง มีความผูกพันกันในทางพื้นที่ หรือทรัพยากรธรรมชาติ

ในการด�ารงชีวิต

 “ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ” หมายถงึ กลุม่ชนท่ีอยูร่วมตัวกนัเป็นชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นรากฐาน

ส�าคญัในการด�ารงชพีโดยมวีธิกีารจดัการและบ�ารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ยนืต้ังแต่

อดีต และปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต จารีตประเพณี และความเป็น

อยู่แบบดั้งเดิมไว้ จึงมีสิทธิจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ในการด�ารงชีพ

ของตน ตลอดจนมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ประชาชน23 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพ 

ของปวงชนชาวไทย ควรให้นิยามความหมายของ “ราษฎรไทย หมายถึง ประชาชนชาวไทยที่มีชื่อ 

อยู่ในทะเบียนราษฎรไทย (ทร.14) ได้แก่ คนสัญชาติไทย และบุคคลต่างด้าวที่มีใบส�าคัญประจ�าตัว 

คนต่างด้าวซึ่งถือว่ามีถิ่นถาวรในประเทศไทย” ดังนั้น บุคคลและกลุ่มบุคคล ท่ีเข้ามารวมตัวเป็นชุมชน 

ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐ ในการอนุรักษ์ 

บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน บุคคลที่สามารถกล่าวอ้าง

สทิธดิงักล่าวได้ต้องเป็นราษฎรไทย หรอืชมุชน ชมุชนท้องถ่ิน และชมุชนท้องถ่ินด้ังเดิม ท่ีมคีวามกลมกลืน

กับสังคมไทยแล้ว

 (1) เงื่อนไขในการเข้าเป็นผู้ทรงสิทธิ

  การศึกษาวิจัย ถึงการเป็นผู้ทรงสิทธิ ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ 

มาตรา 67 มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ประการที่ 1 บุคคลที่เข้ามีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน เป็นการใช้สิทธิอย่างปัจเจกใน 

การใช้สิทธิการมีส ่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

23 ส�านกังานเลขาสภาผูแ้ทนราษฎร.(2555). สทิธชิมุชนตามรฐัธรรมนญู. กลุม่ผลติเอกสาร ส�านกังานประชาสมัพนัธ์ ส�านกังาน
เลขาสภาผู้แทนราษฎร. น.59.
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  ประการที่ 2 บุคคลเข้ารวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

เป็นการใช้สิทธิแบบรวมกลุ่ม (Collective Rights) ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

  การใช้สิทธิอย่างปัจเจกชน ไม่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ให้การรับรองสภาพบุคคล สามารถเข้ามาเป็นผู้ทรงสิทธิได ้

แต่การเป็นผู้ทรงสิทธิของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย เท่านั้น 

  ดังนั้น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ คือ

  (1) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ต้องด�าเนินการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา 

และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยมีข้อตกลง 

หรือกฎเกณฑ์ร่วมกันของบุคคลในชุมชนท่ีชัดเจน ให้เห็นกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ 

บ�ารุงรักษาให้คนรุ ่นหลังได้ใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต ่อไป ไม่ใช ่เป็นการท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

  (2) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค�านึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

ของทรัพยากรธรรมชาตินั้น โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในพื้นที่ เช่น ความสมดุลในเขต

อุทยานแห่งชาติ ที่ตกอยู ่ภายใต้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ต้องมีการอนุรักษ์ให้สมดุลและย่ังยืน 

ตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จะมากกว่าการอนุรักษ์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น 

หากกฎหมายมีข้อจ�ากัด ไม่ให้ด�าเนินการใช้ประโยชน์ เช่น พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ห้ามตัดไม้

ในป่า หากชุมชนต้องการใช้ประโยชน์โดยกฎเกณฑ์ชุมชน หรือข้อตกลงร่วมกันให้ตัดไม้ได้ ปีละ 2 ต้น 

ต้องเจรจากับหน่วยงานรัฐ หรือใช้กลไกการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐขอด�าเนินการ 

ดงักล่าว หากคณะกรรมการพจิารณาเกีย่วกบัเรือ่งนี ้จะช่วยแก้ไขปัญหาในเร่ืองนีไ้ด้ เพราะ พ.ร.บ.อทุยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นกฎหมาย ที่มีล�าดับศักดิ์ต�่ากว่ารัฐธรรมนูญ การบังคับใช้กฎหมาย ต้องเคารพ

สทิธทิีใ่ห้รบัรองตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ตามหลกันติวิธิใีนการใช้และตคีวาม

กฎหมาย ที่กล่าวมาข้างต้น

  (3) ส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ที่หลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์ 

การฟื้นฟู การพัฒนาการควบคุมดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในหลายจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมดั้งเดิม ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมผูกพันอยู่กับการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่นมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัองัคารที ่3 สงิหาคม 2553 เรือ่ง แนวนโยบายในการฟ้ืนฟวูถิชีวีติชาวกะเหรีย่ง 
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มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

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

เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให้ส่งเสริมและ 

ยอมรับระบบไร่หมุนเวียนเป็นวิถีวัฒนธรรมของกะเหร่ียง ท่ีเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและ 

วิถีชีวิตพอเพียง

  (4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ชุมชน และบุคคล ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติเป็น 

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ สงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน 

สิทธิในทรัพยากรรัฐเป็นผู้ดูแลแทนประชาชน ไม่ใช่เร่ืองของกรรมสิทธิ์เด็ดขาด โดยชุมชนจะมีสิทธิใน         

การจัดการ ดูแล รักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน และบุคคลในชุมชน เป็นผู้ได้

ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลัง สามารถด�ารงชีวิตและใช้ประโยชน์ใน

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่นกัน 

 (2) การด�าเนินการของผู้แทนชุมชน

  ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เกิดขึ้นโดยสภาพตามธรรมชาติ ไม่ได้

รับการรับรองว่า มีตัวตนเฉกเช่นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนแต่อย่างใด  แต่ได้รับ

การรบัรองการเป็นผูท้รงสทิธ ิหรอืประธานแห่งสทิธ ิตามบทบญัญติัในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ดังนั้น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จึงไม่สามารถด�าเนินการ หรือกระท�านิติสัมพันธ์ 

ได้ด้วยตัวเอง 

  ดังนั้น ชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน และชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม สามารถด�าเนินการ หรือท�า 

นิตสิมัพนัธ์ ผ่านผูแ้ทนชมุชนทีเ่ป็นบคุคล หรอืกลุม่บคุคลทีเ่ป็นตัวแทนของชมุชน เพ่ือด�าเนนิกจิการตาม

ที่ได้รับมอบหมาย หรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่กฎหมายและจารีตประเพณีให้การรับรองไว้ แต่ต้อง

อาศัยฐานแห่งสิทธิท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย จารีตประเพณี กฎเกณฑ์ของชุมชน หรือข้อเท็จจริงว่าตัวแทน

ของชุมชน มีความผูกพันเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมหรือ

มีส่วนได้เสียเป็นการเฉพาะ ตัวแทนของชุมชน ต้องด�าเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้ให้การรับรองไว้เท่านั้น แต่ต้องมีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และ

ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลายทางชวีภาพ ให้มคีวามสมดุลและยัง่ยนื หรือส่งเสริมจารีต

ประเพณีและวัฒนธรรม ความหลากหลายของชุมชน ในการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การพัฒนา การควบคุม

ดูแล และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ชุมชน และบุคคล 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน ถ้าตัวแทนของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และ

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ท�าการนอกวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
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ฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ

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

  การด�าเนินกิจการ หรือการท�านิติสัมพันธ์ของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่น

ดั้งเดิม ต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากของชุมชน เว้นแต่ จะมีข้อตกลงหรือจารีตประเพณีภายในชุมชน 

เป็นอย่างอื่น ถ้าการกระท�าตามหน้าที่ของตัวแทนของชุมชน หรือผู ้มีอ�านาจท�าการแทนชุมชน 

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล ชุมชนนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหาย           

ที่เกิดขึ้น แต่ไม่สูญเสียสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้ก่อความเสียหาย ถ้าความเสียหายเกิดจากการกระท�าที่              

ไม่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองไว้ ถือว่า 

ไม่ใช่การกระท�าของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

2.3 มาตรการในการสร้างความชดัเจนแห่งสทิธใินการอนรุกัษ์ บ�ารงุรกัษา และใช้ประโยชน์               

จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรา 66 และมาตรา 67

 สทิธขิองบคุคล ในการมส่ีวนร่วมและสทิธชิมุชนในการอนรัุกษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิทธิเชิงซ้อนท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

รัฐ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม มีสิทธิเข้า 

มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน ต้องมีข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์ร่วมกัน 

มาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชนที่ชัดเจน บุคคลที่เป็นสมาชิกในชุมชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีได้ร่วมกันอนุรักษ์ บ�ารุงรักษาให้สมดุลและยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ จนกลายเป็นการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่ต้องเป็นการใช้เพื่อการด�ารงชีพ รักษาความ

สมดุลและยั่งยืน 

 เง่ือนไขในการเข้าสู่สิทธิ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

 (1) บุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

 (2) บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติ

 (3) ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ต้องมีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจน 

กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับของชุมชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ

 (4) การอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความ

สมดุลและยั่งยืน ต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่นั้นๆ



75

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ�ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

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

 สิทธิ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 66 และ

มาตรา 67 เป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายมหาชน หากวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ ไม่มีความ 

ผูกพัน หรือเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป 

 บุคคลที่เข้ารวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ได้รับสิทธิในการ

อนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อาจสิ้นไปซึ่งสิทธิ ในการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในกรณีดังนี้

 (1) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อพยพโยกย้าย ออกนอกพื้นที่ ไม่ได้ 

มีการจัดการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป 

 (2) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การด�ารงอยู่

แบบคนเมือง ไม่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไป หรือมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ผูกพันหรือเชื่อมโยง

กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้นอีกต่อไป 

 (3) คนในชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จัดการทรัพยากรธรรมชาติไปในทาง

ที่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

อีกต่อไป ท�าให้หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถปฏิเสธสิทธิ ในการใช้ประโยชน์ของชุมชนได้ 

เพื่อคุ ้มครอง อนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน 

เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน และคนรุ่นหลังให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

2.4 หลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหาการขดักนัแห่งสทิธใินการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

 ความสมัพนัธ์ ระหว่าง รฐั เป็นผูถ้อืกรรมสิทธิใ์นทรัพยากรธรรมชาติแทนบคุคลทัง้ประเทศ 

โดยชุมชน เป็นผู้มีอ�านาจจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 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 

รัฐ ต้องให้การรับรอง คุ ้มครองสิทธิของบุคคลและสิทธิของบุคคลที่เข ้ารวมตัวกันเป็นชุมชน 

ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม หรือสิทธิการรวมกลุ่ม ในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และได้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถ้ารัฐ มีเหตุจ�าเป็น หรือเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจหลีกเล่ียงได้ ท่ีไม่สามารถใช้         
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วธิกีารอืน่ใดได้ เพือ่รกัษาความปลอดภยัแก่ประชาชน หรือความมัน่คงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภยั

ของคนในชุมชน หรือประโยชน์ของสาธารณะของคนส่วนใหญ่ รัฐจะปฏิเสธสิทธิในการอนุรักษ์ บ�ารุง

รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ย่อมสามารถท�าได้

 (2) แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชน 

  จารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิทธิการรวมกลุ่มที่ถือปฏิบัติมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง  

จึงท�าให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นผู้ทรงสิทธิ และหากยังคงถือปฏิบัติติดต่อกันมา                   

สิทธิตามจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม ย่อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความสมดุล             

และยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติ เท่าที่ไม่ขัดกันต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 

หากจารีตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมขัดและแย้งกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีออกมาบังคับใช้                

ในภายหลัง ถ้าบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่มีบทบัญญัติยกเลิกสิทธิตามจารีตประเพณี สิทธิดังกล่าว                        

ยังคงมีอยู่ ถ้ามีความขัดแย้งกันระหว่างชุมชน ตั้งแต่ 2 ชุมชน ให้คุ้มครองชุมชน ที่อนุรักษ์ บ�ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีส่มดลุและยัง่ยนืทีด่กีว่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย โดยเคร่งครัด

 (3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในชุมชน

  ถ้าไม่ได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สินของชุมชน 

ร่วมกันในสัดส่วนท่ีเท่าๆ กัน การจัดการทรัพย์สินของชุมชน ให้ถือเสียงข้างมากของบุคคลในชุมชน 

เป็นส�าคัญ เว้นแต่ จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากการจัดการทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ

ชุมชนต้องให้สมาชิกของชุมชนให้ความเห็นชอบร่วมกันทุกคน จึงจะสามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น บุคคลใน

ชุมชนมีสิทธิจัดการทรัพย์สินของชุมชนร่วมกัน แบ่งเป็น 3 ประการ คือ

  ประการทีห่นึง่ การจดัการทรพัย์สนิของชมุชนตามธรรมดา เจ้าของรวมสามารถตกลง

กันโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของรวมทั้งหมด ถ้าไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นจากคนในชุมชนที่ 

เป็นเสียงข้างมาก เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ สามารถจัดการทรัพย์สินของชุมชนตามธรรมดาได้

  ประการที่สอง การจัดการทรัพย์สินของชุมชนอันเป็นสาระส�าคัญ ต้องตกลงกันโดย

คะแนนเสยีงข้างมากของเจ้าของรวม และคะแนนเสยีงข้างมากต้องมสีดัส่วนไม่ต�า่กว่าครึง่หนึง่แห่งมลูค่า

ทรัพย์สินของชุมชน

  ประการทีส่าม การจดัการทรพัย์สินของชมุชน ทีเ่ปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์ของชมุชน 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคนในชุมชนทุกคน
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2.5 มาตรการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับบุคคลภายนอก

 การจัดการทรัพย์สินของชุมชน เพื่อต่อสู้กับบุคคลภายนอก หากบุคคลที่เป็นสมาชิกของ

ชุมชนคนหนึ่งคนใด อาจใช้สิทธิท่ีมีอยู่ในทรัพย์สินของชุมชนต่อสู้กับบุคคลภายนอก ถือเป็นการใช้สิทธิ

ชุมชน หรือใช้สิทธิแทนบุคคลอื่นที่เข้ามารวมตัวกันเป็นชุมชนด้วย หากมีการเรียกร้องเอาทรัพย์สิน                

ของชุมชนคืน ให้ใช้หลักกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับ ลูกหนี้เจ้าหนี้มาบังคับใช้ โดยบุคคลที่เข้ามารวมตัวกัน

เป็นชุมชนในแต่ละคนมีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของตน และดอกผลแห่งทรัพย์สิน โดยมีสิทธิ

ในการติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้า

เกีย่วข้องกับทรพัย์สนิของตนโดยมชิอบด้วยกฎหมาย ถ้าบคุคลภายนอกรบกวนการครอบครองทรพัย์สนิ

ของชมุชน มผีูส้อดเข้าเกีย่วข้องในทรพัย์สนิของชมุชน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชมุชน ย่อมสทิธฟ้ิองศาล

ขอให้ปลดเปลื้องการรบกวนทรัพย์สินของชุมชนได้  

 ถ้าชุมชน เกิดการวิตกกังวลว่า น่าจะมีการรบกวนทรัพย์สินของชุมชนอีก ชุมชน สามารถ

ที่จะใช้สิทธิของตน ยื่นค�าร้องต่อศาลขอปลดเปลื้องการรบกวน เพื่อให้ศาลมีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราว                                

มีค�าสั่ง ห้ามมิให้บุคคลภายนอกผู้รบกวนทรัพย์สินของชุมชน กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ                         

หลายอย่างได้ โดยต้องด�าเนินการยื่นค�าฟ้อง ขอให้ปลดเปลื้องการรบกวน ภายในปีหนึ่ง นับแต่วันที่                     

ที่ถูกรบกวน เป็นไปตาม บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337

 ส�าหรับ สิทธิเรียกร้องของชุมชน ที่ได้รับความเสียหายย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาลในนาม

ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ ในนามของชุมชน  ซึ่งเป็น

สิทธิการรวมหมู่ (Collective Rights) และใช้สิทธิอย่างปัจเจกชน ในการฟ้องคดี ร่วมกันเข้ามาแบบ      

Class Action ก็ได้

2.6 มาตรการบังคับใช้กฎเกณฑ์ของชุมชน

 มาตรการบังคบั เพือ่ให้บุคคลภายนอกรบัรูแ้ละปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ หรอืข้อตกลงของชมุชน 

ต้องติดตั้งป้ายกฎของชุมชนไว้ในสถานท่ีส�าคัญที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ภายในบริเวณหมู่บ้าน                

เพื่อให้บุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาในชุมชนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎของชุมชน อันเป็นหลักฐาน

ส�าคัญที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  

รับรู้ในการบังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน 

 นอกจากนี้ ต้องสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือหนังสือราชการ แสดงให้เห็นถึง

การรับรู้ในกฎเกณฑ์และข้อตกลงของชุมชน เช่น การน�าข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน บรรจุ เข้าสู่

วาระการประชุมในระดับหมู ่บ ้าน ต�าบล หรืออ�าเภอ ที่มีเจ ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 

เป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วย หรือน�าข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน ออกเป็นข้อบัญญัติขององค์กร         
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อให้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ปรากฏใน

ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ให้ยอมรับและบังคับใช้

ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน และอาจใช้วิธีการ ในการท�าสัญญาทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานของรฐั ในการมส่ีวนร่วมกบัรฐั เพือ่อนรุกัษ์ บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ให้สมดุลและยั่งยืน อันจะส่งผลให้ ข้อตกลงและกฎเกณฑ์ของชุมชน ได้รับการยอมรับในสังคม และ 

มีผลบังคับใช้ต่อไป

3. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วม และสิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 

จะประสบผลส�าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ได้รับ

การยอมรบัและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ เหน็ควรมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่  ทีต้่องตรากฎหมาย 

ท่ีมีสภาพบังคับเป็นการเฉพาะขึ้นมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความกฎหมายให้เกิดผล         

ในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้มีสภาพบังคับ เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิชุมชน สิทธิ

ของบุคคล ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บ�ารุงรักษา และ ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ผู้วิจัย ขอเสนอแนะให้มีการตรากฎหมายข้ึน โดยใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการม ี

ส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืน พุทธศักราช....” 

ใช้บังคับเพื่อก�าหนดรายละเอียดในลักษณะของผู้ทรงสิทธิ ลักษณะแห่งสิทธิ การใช้สิทธิ การก�าหนด 

วิธีการชั่วคราว การให้อ�านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยสั่งการ การรับฟังพยานหลักฐาน การชั่งน�้าหนัก 

พยานและหลักฐานแห่งข้อพิพาท วิธีการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ การท�า 

ค�าวินิจฉัยชี้ขาด การท�าค�าสั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อพิพาท หลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหา การขัดกัน 

แห่งสิทธิของรัฐ ชุมชน และบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และ 

ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้ ผู้วิจัย เสนอให้มี

คณะกรรมการ ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการ และระงับข้อพิพาท จัดการทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพ ใช้ชือ่ว่า “คณะกรรมการบรหิารและระงบัข้อพพิาทการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชาติ และระดับจังหวัด” เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความชัดเจน อันเป็นกลไกที่ส�าคัญ ที่จะท�าให้กระบวนการในการ

แก้ไขปัญหาระงบัข้อพพิาท เกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวีภาพของ

ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่บัญญัติรับรองไว้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ มาตรา 67 ให้หมดสิ้นไป.
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อ
ศาลรัฐธรรมนญูหรอืศาลปกครองของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหง่ชาตติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)
อดิเทพ อุยยะพัฒน์*

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาต ิโดยเกดิขึน้จากแรงผลกัดนัและการเรยีกรอ้งทีมุ่ง่หวงัใหม้อีงคก์รอสิระ เพือ่ทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิ คุม้ครอง 

และพทิกัษ์สทิธเิสรภีาพของประชาชนใหม้ผีลปรากฏเปน็จริง ตามทีม่กีารบญัญติัรับรองสิทธเิสรีภาพอยา่ง 

กวา้งขวาง ซึง่ตอ่มากไ็ดม้กีารประกาศใช้พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 

เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้ึน โดยกำาหนดอำานาจหน้าท่ี กระบวนการ 

สรรหาและแต่งตั้ง ซึ่งอาจถือได้ว่าองค์กรดังกล่าว เป็น “ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน”

ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงให้มีคณะกรรมการสิทธิ 

มนษุยชนแหง่ชาต ิแตไ่ดย้า้ยไปอยูใ่นหมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนญู ส่วนที ่2 องคก์รอืน่ตามรัฐธรรมนญู 

โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการตรวจสอบความ

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2 กรณี1 ดังนี้

1) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียน

ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2))

* ผู้อำานวยการกลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 1 (เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 8 ว), นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขามหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  เนติบัณฑิต สำานักฝึกอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย

1 สามารถดูตารางเปรียบเทียบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท้ายบทความนี้
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2) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ 

คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ

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 

ตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู  3. ขอ้พจิารณาเกีย่วกบัการกระทบต่อสิทธมินษุยชน  4. ขอ้พิจารณา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  5. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาในการเสนอปัญหา 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 6. ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี 

รายละเอียด ดังนี้

1. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ผู้ร้องเรียน”

ผู้เขียนขอนำาเสนอเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ 1.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2)2

 เนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรฐัธรรมนญูยงัมไิด้มกีารตราข้ึนเป็นกฎหมาย3 แต่อย่างไรกต็าม ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 300 วรรคห้า ได้บัญญัติว่า “ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจออกข้อกำาหนด 

2 มาตรา 257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ                                                ฯลฯ

 (2)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ฯลฯ                                                ฯลฯ
3 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการบรรจุเพื่อพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  ในวาระที่  1
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เกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัยได้...” ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกข้อกำาหนดว่าด้วยวิธี

พิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวในข้อ 17 (19)4

 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และข้อกำาหนดว่าด้วยวิธ ี

พิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ข้างต้น ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่า “ผู้ร้องเรียน” คือใคร ดังนั้น ผู้เขียน

จึงมีความเห็นว่า ควรให้ความหมายเพื่อให้ครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ตราขึ้น 

ซึ่งต้องการให้มีการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจากนั้น ก็ต้องมีขอบเขตที่จำากัด

เฉพาะแต่ผู้ร้องเรียนซึ่งได้รับผลกระทบจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น ๆ ด้วย

 ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า “ผู้ร้องเรียน” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับของบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย อันส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

1.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (3)5

 เนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ยงัไม่มบีทบัญญตัท่ีิให้อำานาจแก่คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิว้เป็นการเฉพาะเหมอืน

กรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา6 ซึ่งมีการบัญญัติขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 1987

4 ข้อ  17  ศาลมีอำานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี  ดังต่อไปนี้  …
ฯลฯ                                                ฯลฯ

 (19)  คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ  ตามคำาร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามมาตรา  257  วรรคหนึ่ง  (2)  ของรัฐธรรมนูญ

ฯลฯ                                                ฯลฯ
5 มาตรา  257  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

ฯลฯ                                                ฯลฯ
 (3)  เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใด

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ฯลฯ                                                ฯลฯ
6 มาตรา 43  ในกรณทีีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเหน็ว่ากฎหรอืการกระทำาใดของหน่วยงานทางปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา  42

7 มาตรา  198  ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำาใดของ
บุคคลใดตามมาตรา 197 (1) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อม
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 15  เล่มที่ 45  เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3)  

ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ว่า “ผู ้ร้องเรียน” คือใคร เช่นเดียวกับกรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรให้ความหมายเพื่อให้ 

ครอบคลุมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ได้ตราขึ้นซ่ึงต้องการให้มีการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย นอกจากนั้น ก็มีขอบเขตที่จำากัดเฉพาะแต่ผู้ร้องเรียนซ่ึงต้องได้รับผลกระทบจากกฎ                  

คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองนั้น ๆ ด้วย

 ผู ้เขียนจึงเห็นว่า “ผู ้ร ้องเรียน” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับกฎ คำาสั่ง หรือ

การกระทำาอืน่ใดในทางปกครอง อนัส่งผลต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู

หรือกฎหมาย

 อนึ่ง ผู้ร้องเรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2) และกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257                         

วรรคหนึ่ง (3) อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล ก็ได้ และมีความหมายถึงทั้งผู้ร้องเรียน  

ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ร้องเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย

คงจะมสีทิธร้ิองเรยีนกเ็พยีงแต่สทิธมินษุยชนตามสนธสิญัญาทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิตัติาม

เท่านั้น อันเป็นกรณีท่ีจะคุ้มครองบุคคลทุกคนไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด

ในหัวข้อ 3. ต่อไป

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุซึ่งถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ผู ้เขียนขอนำาเสนอเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 2.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งใช้คำาว่า “บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย” และ 2.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งใช้คำาว่า “กฎ” “คำาสั่ง” หรือ “การกระทำาอื่นใดในทางปกครอง” ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้

ความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาลปกครองเพือ่พจิารณาวนิจิฉยั ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู 
หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี

 ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่ง
โดยไม่ชักช้า
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การเสนอปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3)

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

2.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งใช้ค�าว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”8

 นอกเหนือจากการบัญญัติความหมายของคำาว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ไว้ใน 

มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว ยังพบว่า 

ยังมีบัญญัติอยู่ในมาตรา 2119 มาตรา 21210 และมาตรา 24511 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 นี้ด้วย กล่าวคือ

 เมื่อพิจารณาคำาว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว ทั้ง 

4 มาตรา แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามีการใช้ถ้อยคำาที่เหมือนกัน ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ย่อมจะมีความหมาย 

ที่เหมือนกันด้วย อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญเคยได้มีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 ให้ความหมาย 

ของคำาว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ดังนี้

 ความหมายของ “กฎหมาย” แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 ประเภทที่หนึ่ง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นท่ีฝ่ายบริหารตราข้ึนตาม

กระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายนั้นมีศักด์ิและฐานะเทียบเท่า

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา ได้แก่ พระราชกำาหนด ตามมาตรา 218 และ 

มาตรา 220 และพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 230 วรรคห้า โดยที่กฎหมาย 

เหล่านั้นตราขึ้นโดยอาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกฎหมายลำาดับรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ 

แต่จะต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

8 สุพจน์  เวชมุข.  (2552).  “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตติามมาตรา  257  (2)  ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช  2550”  วทิยานพินธ์ปรญิญามหาบณัฑติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 75-78.

9 มาตรา 211 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความ             
โต้แย้งพร้อมด้วยเหตผุลว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายนัน้ต้องด้วยบทบญัญตัมิาตรา  6  และยงัไม่มคีำาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ให้ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้น  ตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย   
ในระหว่างนั้นให้ศาลดำาเนินการพิจารณาต่อไปได้  แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีคำาวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ”

10 มาตรา 212 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อ 
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้”

11 มาตรา 245 บัญญัติว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้  เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
 (1)  บทบัญญัตแิห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู

และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

   ฯลฯ                                                         ฯลฯ”



84

อดิเทพ  อุยยะพัฒน์

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

 ประเภทที่สอง กฎ ข้อบังคับและพระราชกฤษฎีกานอกจากที่จัดอยู่ในประเภทที่หนึ่ง 

ที่ฝ่ายบริหารหรือองค์กรของรัฐออกโดยอาศัยอำานาจตามกฎหมาย เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่งหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป เป็นต้น 

และเน่ืองจาก กฎ ข้อบังคับและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายจึงต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กำาหนดไว้ในกฎหมายแม่บท 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

ท่ีกล่าวข้างต้น ในขณะที่มาตรา 264 ได้เฉพาะกรณีที่ “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เพียงอย่างเดียว 

จึงอนุมานได้ว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์จำากัดขอบเขตของมาตรา 264 ไว้เฉพาะกรณีที่ “บทบัญญัติ 

แห่งกฎหมาย”  มปัีญหาขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูเท่านัน้ ฉะนัน้ส่ิงทีศ่าลรัฐธรรมนญูมอีำานาจวนิจิฉัยได้

ตามมาตรา 264 จะต้องเป็น “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เป็นกฎหมายประเภท

ที่หนึ่งตามที่กล่าวข้างต้น

 หากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

มาตรา 264 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามาตรา 211 ต่างก็ใช้คำาว่า 

“บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” เหมือนกัน ดังนั้น จึงน่าจะใช้แนวคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 27/2544 

ต่อไปได้

 นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 8  

วรรคสอง ได้ให้ความหมายของคำาว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำาหนด หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เทียบเท่า 

พระราชบัญญัติ

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คำาว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น จึงหมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดย 

ฝ่ายนิติบัญญัติตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซ่ึงตรากฎหมายออกมาใช้บังคับแก่ประชาชน

โดยใช้อำานาจอธิปไตยตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนดและเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำานาจโดยให้ รัฐสภา

เป็นผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญู หรอืกฎหมายอืน่ทีม่ผีลบังคบัใช้เทยีบเท่าพระราชบญัญตั ิเช่น พระราชกำาหนด และประกาศ

คณะปฏิวัติ เป็นต้น
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2.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (3) ซึ่งใช้ค�าว่า “กฎ” “ค�าสั่ง” หรือ “การกระท�าอื่นใดในทางปกครอง”

 การกระทำาของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายนั้นมีรูปแบบที่หลากหลาย

โดยอาจเป็นการกระทำาท่ีมุ่งผลในทางกฎหมาย เช่น การออกกฎหรือคำาสั่งทางปกครอง ซ่ึงเรียกกันว่า 

นิติกรรมทางปกครอง หรืออาจเป็นการกระทำาท่ีมุ่งผลในทางข้อเท็จจริง อันเป็นการกระทำาที่มิได้มุ่งผล

ให้มีการเคลื่อนไหวในนิติสัมพันธ์ แต่เป็นการกระทำาเพื่อให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลได้ในทาง 

ข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “การกระทำาอื่น” ของฝ่ายปกครอง12 ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ

ของวตัถทุีถ่กูตรวจสอบผูเ้ขยีนจงึขออธบิาย คำาว่า “กฎ” “คำาส่ัง” หรือ “การกระทำาอืน่ใดในทางปกครอง” 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 (1) “กฎ” 13

  “กฎ” ตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง ข้อกำาหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมี

การปฏิบัติตาม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง14

  แต่ถ้าหากพิจาณาความหมายตามกฎหมายปกครองมีการให้บทนิยาม คำาว่า “กฎ”  

ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 3 และ 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้บทนิยามไว้ในทำานองเดียวกัน

ว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

หรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

  นอกจากนั้น ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 

ข้อ 10 วรรคสอง ได้ให้ความหมายของคำาว่า “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่ไม่อาจเทียบเท่าพระราช

บัญญัติและมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

  หากพิจารณาบทนิยามนี้โดยถี่ถ้วนแล้วจะพบว่าบทนิยามที่แท้จริงของ “กฎ” นั้น คือ 

ถ้อยคำาที่ว่า “บทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด

12 ปารวี  พิสิฐเสนากุล.  การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาอื่น.  Admincourt. 2011 (January 27) [Online] 
URL : http://www.admincourt.go.th/00_web/09_academic/document/13012554.pdf.  หน้า  1.  

13 วิษณุ  วรัญญู  ปิยะศาสตร์  ไขว้พันธุ์  และ  เจตน์  สถาวรศีลพร. (2551). ตำารากฎหมายปกครองว่าด้วยกฎหมายปกครอง. 
หน้า 185-187.  และปารวี  พิสิฐเสนากุล.  เรื่องเดียวกัน.  1-3.

14 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

  ลกัษณะของ “กฎ” จากบทนยิามข้างต้น จะเหน็ได้ว่าเป็นบทบญัญตัหิรอืข้อความเป็น 

ข้อ ๆ ในเอกสารท่ีเรียกว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือในเอกสารที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่

กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

  โดยข้อความท่ีมีผลบังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใด

เป็นการเฉพาะนั้น จะมีลักษณะเป็นข้อความที่กำาหนดบังคับให้บุคคลโดยทั่วไป ไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ กระทำาการอย่างใดอย่างหนึง่ ห้ามมใิห้กระทำาการอย่างใดอย่างหนึง่ หรอือนญุาตให้กระทำา

การอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีทั่วไป ไม่ใช่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะ

  ดังนั้น จึงอาจจำาแนกลักษณะสำาคัญของ “กฎ” ออกได้เป็น 2 ประการ ด้วยกัน15 คือ

  ก. บุคคลที่อยู่ใต้บังคับให้กระทำาการ ถูกห้ามมิให้กระทำาการ หรือได้รับอนุญาตให ้

กระทำาการ ต้องเป็นบุคคลที่ถูกนิยามไว้เป็นประเภท ซึ่งอาจจะมีจำานวนคนเป็นหมื่นคนเป็นพันคน หรือ

เป็นสิบคนก็ได้ เช่น ผู้เยาว์ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้มีสัญชาติไทย คนต่างด้าว ข้าราชการพลเรือน 

ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ ฯลฯ ดังนั้น เราจึงไม่อาจทราบจำานวนที่

แน่นอนของบคุคลทีอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของข้อความทีก่ำาหนดให้กระทำาการ ห้ามมใิห้กระทำาการ หรืออนญุาต

กระทำาการได้เลย

  ข. กรณีท่ีบุคคล ซึ่งถูกนิยามไว้เป็นประเภทอยู่ใต้บังคับให้กระทำาการ ถูกห้ามมิให ้

กระทำาการ หรือได้รับอนุญาตให้กระทำาการ ต้องเป็นกรณีที่ถูกกำาหนดไว้อย่างเป็นนามธรรม เช่น 

บังคับให้เขากระทำาการ ห้ามมิให้เขากระทำาการ หรืออนุญาตทุกวันที่ 1 ของเดือน ทุกวันจันทร์ ฯลฯ 

ทุกครั้งที่มีกรณีตามที่กำาหนดไว้เกิดขึ้น บุคคลประเภทนี้มีหน้าที่ต้องกระทำาการ งดเว้นกระทำาการ หรือ

มีสิทธิกระทำาการซำ้า ๆ ซาก ๆ

  ตวัอย่างของ “กฎ” เช่น ห้ามมใิห้ผูใ้ดสูบบหุร่ีบนรถโดยสารประจำาทาง หรือข้าราชการ

ครูต้องแต่งเครื่องแบบมาทำางานทุกวันจันทร์ หรือผู้ขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

15 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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 (2) “ค�าสั่ง” 

  “คำาสั่ง” ในที่นี้ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะหมายถึง “คำาสั่งทางปกครอง”16 ซึ่งในพระราช

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ได้ให้บทนิยาม คำาว่า “คำาสั่งทางปกครอง” 

หมายความว่า

  1) การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีท่ีม่ผีลเป็นการสร้างนติสิมัพนัธ์ขึน้ระหว่าง

บุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่

ของบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรอืชัว่คราว เช่น การสัง่การ การอนญุาต การอนมุติั การวนิจิฉัยอทุธรณ์ 

การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

  2) การอื่นที่กำาหนดในกฎกระทรวง17

  ความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ข้างต้น 

ที่ว่า “การใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่

จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่า

จะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว... แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ” คือ บทนิยามของ “คำาสั่งทาง

ปกครอง” สำาหรับข้อความท่ีว่า “...เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การ

รับรอง และการรับจดทะเบียน…” นั้น เป็นแต่เพียงการให้ตัวอย่างของ “คำาสั่งทางปกครอง” ไว้เท่านั้น

  อันที่จริงแล้ว ทั้ง “คำาสั่งทางปกครอง” และ “กฎ” ล้วนแต่เป็นการใช้อำานาจตาม

กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน 

สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลทั้งสิ้น เช่น การที่สภา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

มคีวามว่า “ในการแต่ละภาคการศกึษา นกัศกึษาต้องจดทะเบยีนศกึษาลกัษณะวชิาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 

16 วิษณุ  วรัญญู, ปิยะศาสตร์  ไขว้พันธุ์  และเจตน์  สถาวรศีลพร.  เรื่องเดิม.  หน้า  187-190.
17 กฎกระทรวง  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2543)  ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  อาศัย

อำานาจตามความใน (2) ของบทนิยาม “คำาสั่งทางปกครอง” ในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 นายกรัฐมนตรี โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้

 ให้การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นคำาสั่งทางปกครอง
 1. การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) การสั่งรับหรือไม่รับคำาเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
  (2) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์
  (3) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำาเสนอหรือการดำาเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
  (4) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน
 2. การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา
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และไม่เกิน 22 หน่วยกิต” เป็นการใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของ 

สภามหาวิทยาลัยที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ที่

มหาวิทยาลัยและนักศึกษามีต่อกันและกัน เหมือน ๆ กันกับการท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาศยัอำานาจตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยวนิยันกัศกึษา ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกคำาสั่งให้ถอนชื่อนักศึกษาที่กระทำาทุจริตในการสอบไล่ออกจากทะเบียน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย18

  เนือ่งด้วยทัง้กฎและคำาสัง่ทางปกครองต่างเป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่

ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือ 

มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 จึงต้องบัญญัติข้อความว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึง 

การออกกฎ” เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำาสั่งทางปกครองกับกฎไว้ในนิยามของคำาสั่งทางปกครอง

ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด

 (3) “การกระท�าอื่นใดในทางปกครอง” 19

  การกระทำาของฝ่ายปกครองซึง่เป็นการใช้อำานาจตามกฎหมายนัน้หากเป็นการกระทำา

ที่มุ่งผลในทางข้อเท็จจริง อันเป็นการกระทำาที่มิได้มุ่งผลให้มีการเคล่ือนไหวในนิติสัมพันธ์ แต่เป็นการ

กระทำาเพื่อให้ภารกิจทางปกครองบรรลุผลได้ในทางข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “การกระทำาอื่น” 

ของฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน จึงขอยกตัวอย่างในคำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 

อ. 123/2543 ซึง่ศาลปกครองได้แสดงให้เหน็ว่าการจัดทำาโครงการปลูกยางพาราในทีส่าธารณประโยชน์

โดยทำาการขุดดินเปิดป่าและไถหน้าดินเพื่อรองรับโครงการดังกล่าว เป็นการใช้อำานาจตามกฎหมาย 

ซ่ึงมุ่งผลในทางข้อเท็จจริงอันเป็นลักษณะของ “การกระทำาอื่น” ซึ่งเป็นการกระทำาทางปกครองที ่

นอกเหนือไปจากนิติกรรมทางปกครอง

  นอกจากนั้นยังอธิบายให้ทราบว่า การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรม

ทางปกครองมีความแตกต่างกับการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาอื่น กล่าวคือ 

การควบคมุความชอบด้วยกฎหมายของนติกิรรมทางปกครองจะกระทำาได้โดยวธิกีารยกเลกิหรอืเพกิถอน

นิติกรรมนั้นเพื่อมิให้มีผลใช้บังคับอีกต่อไป เนื่องจากนิติกรรมทางปกครองเป็นการกระทำาที่มุ่งผลในทาง

18 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์.  (2545).  กระทำาการทางปกครอง  ในอาจริยบูชา  รวมบทความทางวิชาการ  เนื่องในโอกาสครบรอบ  
72 ปี ศาสตราจารย์ ดร. อมร  จันทรสมบูรณ์.  สมคิด  เลิศไพฑูรย์  บรรณาธิการ.  หน้า 157-158.

19 ปารวี  พิสิฐเสนากุล.  เรื่องเดิม.  หน้า 1-3.
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กฎหมาย แต่สำาหรบัการกระทำาอืน่ซึง่เป็นการกระทำาทีมุ่ง่ผลในทางข้อเทจ็จรงิ การควบคมุความชอบด้วย

กฎหมายไม่ได้มุ่งไปสู่การลบล้างการกระทำานั้นเป็นสำาคัญเพราะการเยียวยาแก้ไขความเสียหายของ 

การกระทำาอ่ืนมีลักษณะที่ “เปิดกว้าง” กว่าการลบล้างผลของการกระทำาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยคำานึงถึง

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ ความเสียหายที่เอกชนได้รับและประโยชน์สาธารณะ 

ประกอบกันดังเช่นข้อพิพาทในคดีนี้ ซึ่งศาลไม่ได้ควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยการกำาหนด 

คำาบังคับให ้หน ่วยงานทางปกครองไปดำาเนินการปรับสภาพที่ดินให ้กลับคืนสู ่สภาพเดิมใน 

ลักษณะเดียวกับการลบล้างนิติกรรมทางปกครอง เพราะฝ่ายปกครองมีอำานาจหน้าที่ที่จะดำาเนิน 

โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะและยังสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องหรือหาข้อยุติได้โดยอาศัยกลไก

ของระบบบรหิารโดยดำาเนนิการขอเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีดิ่นให้ถกูต้องตามกฎหมายต่อไปได้ 

ถึงแม้การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวจะทำาให้เอกชนผู้ใช้ประโยชน์อยู่เดิมได้รับ 

ความเสียหายอยู่บ้าง แต่การดำาเนินโครงการต่อไปก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าแต่ถ้า 

ไม่สามารถเปลีย่นแปลงการใช้ประโยชน์ในทีด่นิได้กจ็ำาเป็นทีจ่ะต้องยกเลกิการกระทำานัน้เพือ่มใิห้เอกชน

ได้รับความเสียหายจากการใช้อำานาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ 

กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ต่างมี                

ข้อพิจารณาในเรื่อง “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” เหมือนกัน ดังนั้น ผู ้เขียนขอนำาเสนอเนื้อหา 

แบ่งการพิจารณาออกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 3.1 ความหมายของคำาว่า “กระทบ”  3.2 ความหมายของ

คำาว่า “สิทธิมนุษยชน” และ 3.3 ความหมายของคำาว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้

3.1 ความหมายของค�าว่า “กระทบ”

 เน่ืองด้วยไม่มีคำานิยามความหมายไว้เป็นการเฉพาะ ในเบื้องต้นจึงพิจารณาได้จาก                  

ความหมายทั่วไป20 หมายความว่า โดน ถูกต้อง ปะทะ พูดหรือทำาให้กระเทือนไปถึงผู ้อื่น เช่น 

พูดกระทบเขา ตีวัวกระทบคราด ท้ังนี้คำาดังกล่าวมักจะนำามาใช้ในทางที่เป็นผลร้าย21 เช่น คำาว่า 

“มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ” หมายความถึง ทำาให้สภาวะทางเศรษฐกิจตกตำ่า หรือคำาว่า “มีผลกระทบ 

ต่อชื่อเสียง” หมายความว่า ทำาให้ชื่อเสียงของบุคคลนั้นได้รับความเสียหาย เป็นต้น

20 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554.  เรื่องเดิม.  หน้า  41.
21 สุพจน์  เวชมุข.  เรื่องเดิม.  หน้า 75-78.
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 ดังนั้น คำาว่า “กระทบ” ในความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) จึงน่าจะหมายถึง การทำาให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

จากการบังคับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น22

3.2 ความหมายของค�าว่า “สิทธิมนุษยชน”

 คำาว่า “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) นั้น มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้

 สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (Office of the High Commisssioner of 

Human Rights) ได้ให้ความหมายว่า “สิทธิมนุษยชน”23 คือ สิทธิซ่ึงมีอยู่เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ 

ไม่ว่าจะมีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ เพศ ถิ่นกำาเนิดสัญชาติหรือเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ภาษาใดๆ หรือสถานะอื่นใด 

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการกีดกัน สิทธิเหล่านี้เกี่ยวข้องกัน 

ขึ้นอยู่ต่อกันและกันและไม่สามารถแบ่งแยกได้

 นพนิธิ สุริยะ เห็นว่า24 ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” เริ่มปรากฏหลังจากสมัชชา

สหประชาชาติได้ผ่านมติ เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ให้มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน          

แม้ในตัวปฏิญญาฯ มิได้ให้คำาจำากัดความไว้ แต่หากพิจารณาเนื้อความแห่งบทบัญญัติก็พอจะทราบได้ว่า 

สิทธิมนุษยชนได้แก่ ความเท่าเทียมกัน สิทธิในการดำารงชีวิต ในเสรีภาพ ในร่างกาย และในทรัพย์สิน

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึง พ.ศ. 2534 ได้นำา 

เนือ้ความแห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนมาบญัญตัไิว้ด้วย แต่ไม่มคีำาว่า “สทิธมินษุยชน” อยูเ่ลย 

คำาว่า “สิทธิมนุษยชน” ถูกนำามาบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งแรกใน 

พุทธศักราช 2540 ซึ่งก็มิได้ให้ความหมายเอาไว้ แต่หากตีความตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดโดย 

ไม่อาศัยกฎหมายอื่นมาประกอบ อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนหมายถึง

 1) สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งนำามาบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2492 จนถึงพุทธศักราช 2534 ที่ปรากฏเด่นชัดคือ ความเสมอภาค

 2) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 4         

มาตรา 26 และ มาตรา 28

22 เรื่องเดียวกัน.  หน้าเดียวกัน.
23 Ohchr. 2009 (June 30) [Online] URL : http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

อ้างในเสาวนีย์ อัศวโรจน์. (2553. มกราคม – มีนาคม). สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง : การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน. วารสารกระบวนการยุติธรรม. หน้า 59-60.

24 นพนิธิ  สุริยะ. เอกสารประกอบการบรรยายวิชา  น. 490  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์.  อ้างใน  Gotoknow. 
2010 (August 7) [Online] URL : http://gotoknow.org/blog/works-of-archannop/50194
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 3) ขอบเขตแห่งสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 200

 นิยามคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” จึงยังมีข้อถกเถียงกันว่ามีความหมายอย่างไร ซึ่งส่งผลถึง            

การทำาความเข้าใจของผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการ

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเช่นกัน ซึ่งถ้าพิจารณาจากตราสารระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธมินษุยชน เช่น ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน หรอืกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วย

สทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง จะไม่พบว่ามทีีใ่ดให้นยิามศพัท์ไว้ แต่จะระบลุกัษณะของสทิธทิีต้่องการ

คุ้มครอง เช่น ในข้อ 3 ของปฏิญญาสากลฯ บัญญัติว่า “บุคคลมีสิทธิในการดำารงชีวิต ในเสรีภาพ และ 

ในความมั่นคงแห่งร่างกาย” ดังนั้น ผู้ใช้กฎหมายอาจรู้ความหมายโดยอ่านหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติ             

ในแต่ละมาตราจะทราบว่าสิ่งท่ีกฎหมายคุ้มครอง คือ สิทธิมนุษยชน ซึ่งตามตัวอย่างในข้อ 3 ของ             

ปฏิญญาสากลฯ ได้แก่ สิทธิในการดำารงชีวิต เป็นต้น

 อนึ่ง ผู้เขียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ความหมายในทางกฎหมายที่กล่าวอ้างไว้อย่างชัดแจ้ง            

เพื่อนำามาประกอบพิจารณา คือ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542               

มาตรา 3 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ได้มีการให้ 

“หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง

หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาท่ี

ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”

 การให้ความหมายคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามมาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ25

 ระดับแรก สิทธิที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถถ่ายโอนแก่กันได้ไม่จำาเป็นต้อง 

มีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหล่านี้ก็ดำารงอยู่ เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในการนับถือศาสนา 

และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

 ระดับท่ีสอง สทิธท่ีิต้องได้รบัการรบัรองโดยรฐัธรรมนญู กฎหมาย หรอืแนวนโยบายพืน้ฐาน

ของรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับความเป็น

มนุษย์ เช่น สิทธิในการได้รับสัญชาติ สิทธิในการศึกษา และสิทธิในการทำางาน ตลอดจนสิทธิมนุษยชน

ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว 

25 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  คู่มือเพื่อดำาเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่  2  (พ.ศ.  2552-2556)  สำาหรับองค์กร
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 โดยทำาถ้อยแถลงตีความข้อ 1                                             

เกี่ยวกับสิทธิในการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง 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  

เรือ่งการกำาหนดเจตจำานงของตนเอง โดยมไิด้หมายรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมอืง 

(ข้อ 1) โทษประหารสำาหรับผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า 17 ปี ข้อ (6) การนำาตัวผู้ต้องหาเข้าสู่การพิจารณาคดีโดย

พลัน ข้อ (9) และการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำาสงคราม 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 

ความเสมอภาคทางการเมืองตำาแหน่งทางราชการ ข้อ 9 การถือสัญชาติของบุตร ข้อ 10 ความเสมอภาค

ทางการศึกษา ข้อ 11 สิทธิโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน ข้อ 15 การทำานิติกรรม 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

ภาคยานวุตั ิและมผีลบังคบัใช้กบัประเทศไทยเมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2546 โดยทำาถ้อยแถลงตคีวาม

ไว้ว่าจะไม่รบัพนัธกรณเีกนิกว่าทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทยบญัญติัไว้ รวมทัง้มี

26 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  เรื่องเดิม.  หน้า  34-40.
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ข้อสงวน 2 ข้อ คือ ข้อ 4 ในเรื่องการดำาเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จำาเป็น และ ข้อ 22 ใน

เรื่องการเจรจาตกลงในเรื่องข้อพิพาทท่ีไม่สามารถตกลงกันได้และเสนอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

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 ว่าด้วยการจดัการศกึษาของเดก็ ซึง่ต่อมาได้ถอนข้อสงวนข้อที ่29 ซึง่มผีลเมือ่วนัที ่11 เมษายน 

พ.ศ. 2540 จากการแจ้งของสำานักเลขาธิการสหประชาชาติ ในปัจจุบันจึงยังคงเหลือข้อสงวน 2 ข้อ คือ 

ข้อ 7 และ 22

 6) อนุสัญญาต่อต ้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่ โหดร ้าย  

ไร้มนุษยธรรมหรือยำ่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment) อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2530

  ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ 

การลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม โดยอนุสัญญาดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่                         

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป โดยมีการจัดทำาถ้อยแถลงตีความจำานวน 3 ข้อ และ 

ตั้งข้อสงวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อบทที่ 1 เรื่องคำานิยามของคำาว่า “การทรมาน” เนื่องจากประมวลกฎหมาย

อาญาของประเทศไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติจำากัดความโดยเฉพาะประเทศไทยจึงตีความ

ความหมายของคำาดงักล่าวตามประมวลกฎหมายอาญาทีใ่ช้บงัคบัในปัจจุบนั ข้อบทที ่4 เร่ืองการกำาหนด

ให้การทรมานทัง้ปวงเป็นความผดิทีล่งโทษได้ตามกฎหมายอาญาและนำาหลักการนีไ้ปใช้กบัการพยายาม 

การสมรู้ร่วมคิดและการมีส่วนร่วมในการทรมาน ประเทศไทยตีความในกรณีดังกล่าวตามประมวล

กฎหมายอาญาที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ข้อบทท่ี 5 เรื่องให้รัฐภาคีดำาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่อาจจำาเป็น 

เพื่อให้ตนมีเขตอำานาจเหนือความผิดท่ีอ้างถึงตามข้อบทที่ 4 โดยประเทศไทยตีความว่าเขตอำานาจ 

เหนือความผิดดังกล่าวเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ข้อสงวนตาม

ข้อบทที่ 30 วรรคหนึ่ง โดยประเทศไทยไม่รับผูกพันตามข้อบทดังกล่าว (ซึ่งระบุให้นำาข้อพิพาทเกี่ยวกับ

การตีความหรือการนำาอนุสัญญาฯ ไปใช้ ขึ้นสู่การวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้                

หากคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ) ซึ่งการจัดทำาข้อสงวนในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ยอมรับอำานาจ            

ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เว้นเสียแต่ว่าจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป

  อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์ในการระงับและยับยั้งการทรมาน รวมทั้งป้องกันมิให้               

องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำาการใดที่เป็นการยุยง ยินยอม รู้เห็นเป็นใจ ข่มขู่หรือบังคับขู่เข็ญที่จะ
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เป็นการทรมานโดยเจตนาท่ีทำาให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่ว่าทางกายหรือ

ทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อความมุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาเพื่อข้อสนเทศหรือคำาสารภาพจาก

บุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม รวมท้ังการบังคับขู่เข็ญและการลงโทษบุคคลนั้นสำาหรับการกระทำาซึ่งบุคคล

นั้นหรือบุคคลที่สามกระทำา หรือถูกสงสัยว่าได้กระทำา

 7) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities – CRPD)

  ประเทศไทยได ้ลงนามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด ้วยสิทธิของคนพิการ 

ณ สำานักงานสหประชาชาติ 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 แต่ให้มีการจัดทำาถ้อยแถลงตีความต่อข้อ 17 ของ 

อนุสัญญาฯ โดยมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

  สาระสำาคัญของอนุสัญญาฯ คือ รัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ

คนพิการในทุกรูปแบบ ทั้งในด้านกฎหมาย การปกครอง และการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงการกำาหนด

มาตรการที่เหมาะสมเพื่อประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันของคนพิการ ในส่วน 

ท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณะ การยอมรับ 

ความเท่าเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมายสำาหรับโอกาสในการรับการศึกษา การเข้าทำางาน 

การรักษาพยาบาล การประกันสิทธิและโอกาสที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันกับ 

บุคคลทั่วไป ทั้งนี้รัฐภาคีจะต้องกำาหนดผู้ประสานงาน (focal points) และกลไกประสานงานในรัฐบาล

เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันและตรวจสอบการอนุวัติอนุสัญญาฯ โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ 

ภาคประชาสังคมสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเต็มที่และรัฐภาคีมีพันธกรณีที่จะต้องเผยแพร่

อนุสัญญาฯ ให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างทั่วถึง โดยรวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบที่คนพิการใน 

ด้านต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ รัฐภาคีต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของคนพิการภายใน 

2 ปี นับวันที่อนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับกับรัฐภาคีนั้น ๆ

3.3 ความหมายของค�าว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน”

 ด้วยความหมายของคำาว่า “กระทบ” และคำาว่า “สิทธิมนุษยชน” ตามพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติว่า “หมายความว่า ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามกฎหมายไทยหรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง 
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ปฏิบัติตาม” ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ที่ต้องการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติมีอำานาจหน้าท่ีเพิ่มข้ึน ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอให้นิยามของคำาว่า “กระทบต่อสิทธิมนุษยชน” 

หมายความว่า “การทำาให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีผลต่อสิทธิที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่เกิด 

หรือสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้”

4. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีความเป็นกฎหมาย

สูงสุดแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งในเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) สามารถนำาเสนอเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 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 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2)

 การตรวจสอบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาจากตัวบทของมาตรา 257 วรรคหน่ึง (2) ท่ีบัญญัติว่า “เสนอเร่ือง 

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู ้ร ้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่ง 

กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ...” เห็นว่า 

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจใช้ดุลพินิจทั้งในประเด็น 

บทบัญญัติของกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

ประเด็นแรกในเรื่องบทบัญญัติของกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 

ท่ีผ่านมา อนึ่งในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 

3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาของกฎหมายต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 2) รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น

ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 3) กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี

รายละเอียด27 ดังนี้

27 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ.  (2553). คำาอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หน้า  107-150.
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 1) เนื้อหาของกฎหมายต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  ด้วยรัฐสภาต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ตัวเองออกไป โดยที่รัฐสภาจะ

ทำาการใดให้ขดัต่อรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายทีต่วัเองออกไปไม่ได้ หลกันีเ้ป็นการบอกว่ารฐัสภาไม่ได้สงูสดุ 

กฎหมายและรัฐธรรมนูญต่างหากที่สูงสุด

  ในส่วนนี้เกี่ยวกับเนื้อหาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 มาตรา 26 และมาตรา 27 ดังนี้

  1.1) มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำานาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติ 

แห่งรัฐธรรมนูญนี้”

  1.2) มาตรา 6 บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด

ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”

  1.3) มาตรา 26 บัญญัติว่า “การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำานึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้”

  1.4) มาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดย

ปริยายหรือโดยคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับ

กฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”

 2) รูปแบบกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำาหนดไว้ในมาตรา 2928 โดยมี

เงื่อนไข 3 ประการ คือ

  ประการแรก กฎหมายนั้นจะต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่ามาตราใดให้อำานาจในการจำากัด

สิทธิเสรีภาพ29

28 มาตรา  29  การจำากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองไว้ จะกระทำามไิด้  เว้นแต่โดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกำาหนดไว้และเท่าที่จำาเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นมิได้

 กฎหมายตามวรรคหน่ึงต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้นำามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดย
อนุโลม

29 รายละเอียดโปรดดูจากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะพิเศษ)  เรื่อง  การวางแบบกฎหมายให้
สอดคล้องกับมาตรา  29  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ครั้งที่หนึ่ง  และครั้งที่สอง
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  อนึ่ง ในปัจจุบันการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจในการตรากฎหมาย 

ดังกล่าวไว้ในคำาปรารภ เช่น ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จะใช้ถ้อยคำาว่า                

“พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงตาม                   

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

  ประการทีส่อง กฎหมายนัน้ต้องใช้เป็นการทัว่ไปไม่เจาะจงแก่คดใีดคดหีนึง่ คนใดคนหนึง่30

  อนึ่ง เคยมีคำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551 ได้อธิบายในกรณีนี้ว่า “...สำาหรับ              

ปัญหาว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมายให้

ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการทำา

หน้าที่ของ คตส. บุคคลที่จะได้รับผลกระทบในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐย่อมได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้อำานาจรัฐ คือ ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น 

ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทีม่ีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำาการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำาการที่

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระทำาการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ บุคคลใดที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว

ย่อมเข้าข่ายที่ถูกตรวจสอบได้ ดังนั้น ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่

มีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป และมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณีใดกรณีหนึ่ง

เป็นการเจาะจง…”

  ประการที่สาม การจำากัดสิทธิเสรีภาพต้องทำาเท่าที่จำาเป็นและจะไปกระทบกระเทือน

ต่อสาระสำาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้

  อนึ่ง ในหลักประการที่สามเป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญได้นำาหลักความได้สัดส่วน 

ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อจำากัดการใช้

อำานาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอำาเภอใจ ดังนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน กฎหมายหมายนั้นจึงต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน ซึ่งมีหลักย่อย 3 หลัก31 คือ

  ก) หลกัความเหมาะสม หมายความว่า มาตรการทีอ่งค์กรนติิบญัญติัตราขึน้เป็นกฎหมาย

จะต้องอยู่ในวิสัยที่จะทำาให้วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายนั้นสามารถบรรลุผลได้

  ข) หลักความจำาเป็น หมายความว่า มาตรการที่องค์กรตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้นจะต้อง

เป็นมาตรการที่จำาเป็นแก่การที่ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายโดยองค์กรนิติบัญญัติ

จะต้องนำามาตรการทีเ่หมาะสมหลาย ๆ  มาตรการมาเปรยีบเทยีบกนัว่ามาตรการใดทีม่ผีลกระทบต่อสทิธิ

30 เคยมีตัวอย่างเช่นการออกประกาศคณะปฏิวัติสมัย  จอมพลถนอม  กิติขจร  มีผลทำาให้นายอุทัย  พิมพ์ใจชน  และนายอนันต์  
ภักดิ์ประไพ  มีความผิดถึงจำาคุก  ซึ่งถือว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช้บังคับในขณะนั้นก็เป็นการกระทำาที่ขัดรัฐธรรมนูญ

31 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2547).  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ.  หน้า  318-319.
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และเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด และเลือกเอามาตรการนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อจำากัดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน

  ค) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หมายความว่า มาตรการที่องค์กร

นิติบัญญัติตราขึ้นเป็นกฎหมายนั้น นอกจากจะเป็นมาตรการที่เหมาะสมและจำาเป็นแล้ว การที่องค์กร

นิติบัญญัติจะนำาเอามาตรการนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมาย องค์กรนิติบัญญัติจะต้องชั่งนำ้าหนักระหว่าง

ประโยชน์ที่มหาชนจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนจะต้องสูญเสียไปเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมาตรการ

ดังกล่าว หากมาตรการใดถ้าปรากฏเมื่อมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการนั้นแล้ว ก่อให้เกิดประโยชน์

กับมหาชนน้อยกว่าประโยชน์ท่ีเอกชนจะต้องสูญเสียไป องค์กรนิติบัญญัติจะต้องละเว้นไม่ใช่มาตรการ

นั้นไปบังคับกับประชาชนแม้ว่ามาตรการนั้นจะมีความเหมาะสมหรือจำาเป็นก็ตาม

 3) กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  กล่าวคอื หากรฐัธรรมนญูได้กำาหนดกระบวนการตรากฎหมายไว้เช่นไร กต้็องดำาเนนิการ

ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ มิเช่นนั้น ก็จะทำาให้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

  อนึง่ การตรวจสอบในขัน้ตอนการตรากฎหมายของรัฐสภาคงตรวจสอบได้เฉพาะในกรณี

ที่ยังเป็นร่างกฎหมายเท่านั้น หากมีสภาพเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว ย่อมไม่สามารถตรวจสอบ

กระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาได้อีก ดังปรากฏในคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551 ที่วาง

หลักไว้ว่า “...ตามหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมายตาม

มาตรา 211 ทีบ่ญัญติัให้ศาลท่ีพจิารณาคด ีเสนอเรือ่งให้ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยได้ว่า บทบญัญติั

แห่งกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยไม่อาจหยิบยกประเด็น

ความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมายฉบับนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ได้อีก…”

  แม้ในคำาวินิจฉัยฉบับนี้จะได้กล่าวถึงการวินิจฉัยในกรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 211 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าก็น่าจะนำามาปรับใช้กับ

กรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ได้ด้วย

  ดังนั้น ในกรณีของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2) จึงไม่อาจจะเข้ามาตรวจสอบในกระบวนการตรากฎหมายของรัฐสภาต้องชอบด้วย

รัฐธรรมนูญได้แต่ประการใด
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4.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (3)

 ในกรณีนี้การตรวจสอบว่ากฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา วรรคหนึ่ง 257 (3) ได้กำาหนดให้เป็นกรณีที่สามารถ

ตรวจสอบทั้งกรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและปัญหาความชอบด้วยกฎหมายด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้ขอจำากัดในการอธิบายในงานเขียนนี้เฉพาะปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

เท่านั้น ดังนั้น จึงย่อมมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เนื้อหาของกฎ คำาสั่ง 

หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  2) รูปแบบของกฎ คำาสั่ง หรือ 

การกระทำาอื่นใดในทางปกครอง ต้องออกโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 3) กระบวนการออกกฎ คำาสั่ง 

หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1) เนือ้หาของกฎ ค�าสัง่ หรอืการกระท�าอืน่ใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วยรฐัธรรมนญู

  ฝ่ายปกครองต้องออกกฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง อยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญ

  ในส่วนนี้เกี่ยวกับเนื้อหาปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง มาตรา 6 มาตรา 26 และมาตรา 2732

 2) รูปแบบของกฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครอง ต้องออกโดยชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำาหนดไว้ในมาตรา 29                        

วรรคสาม33 กำาหนดให้นำามาใช้กับ “กฎ” ด้วย ซึ่งมีเงื่อนไข 3 ประการ คือ

  ประการแรก กฎนั้นจะต้องอ้างถึงรัฐธรรมนูญว่ามาตราใดให้อำานาจในการจำากัดสิทธิ

เสรีภาพ34

  อนึง่ ในปัจจบัุนการอ้างบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อำานาจในการออกกฎดงักล่าวไว้

ในคำาปรารภ เช่น ในกฎกระทรวงกำาหนดทุนขั้นตำ่าและระยะเวลาในการนำาหรือส่งทุนขั้นตำ่าเข้ามา                     

ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 จะใช้ถ้อยคำาว่า “อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 14 และ                    

มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายที่มี

32 อ้างแล้วในหัวข้อที่ 4.1
33 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่  25
34 รายละเอียดโปรดดูจากบันทึกคณะกรรมการกฤษฎีกา  (กรรมการร่างกฎหมาย  คณะพิเศษ)  เรื่อง  การวางแบบกฎหมายให้

สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง
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บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับ 

มาตรา 33 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

  ประการทีส่อง กฎหมายนัน้ต้องใช้เป็นการทัว่ไปไม่เจาะจงแก่คดใีดคดหีนึง่ คนใดคนหนึง่

  ประการที่สาม การจำากัดสิทธิเสรีภาพต้องทำาเท่าที่จำาเป็นและจะไปกระทบกระเทือน

ต่อสาระสำาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพนั้นไม่ได้

  อนึ่ง ในหลักประการที่สามเป็นการแสดงว่ารัฐธรรมนูญได้นำาหลักความได้สัดส่วน 

ซึ่งเป็นหลักการย่อยของหลักนิติรัฐมาบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อจำากัดการใช้

อำานาจรัฐไม่ให้เป็นไปโดยอำาเภอใจ ดังนั้น เมื่อองค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายจำากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน กฎหมายหมายนั้นจึงต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน35

 3) กระบวนการออกกฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอื่นใดในทางปกครอง ต้องชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ

  หากรัฐธรรมนูญได้กำาหนดกระบวนการออกกฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทาง

ปกครองไว้เช่นใด ก็ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ มิเช่นนั้น ก็จะทำาให้ไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ เช่น

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บัญญัติว่า 

“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย”

  ตัวอย่างกรณีที่กฎหมายได้กำาหนดกระบวนการออกกฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดใน

ทางปกครองไว้ เช่น

  3.1) พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า 

พ.ศ. 2522 มาตรา 5 บัญญัติว่า 

   “มาตรา 5 ในกรณีที่จำาเป ็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี                  

ของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของ              

คณะรัฐมนตรีมีอำานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดดังต่อไปนี้...”

   ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะออกประกาศกระทรวงตาม                 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มาตรา 5                   

ก็ย่อมต้องผ่านการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ด้วย

35 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เรื่องเดิม.  หน้า  318-319.
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  3.2) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 3 บัญญัติว่า

   “มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่

กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้

โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตำ่ากว่า 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้

   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 

ที่กำาหนดในกฎหมาย”

   ดังนั้น การเตรียมการและการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำาสั่ง 

ทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำาเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไป

ตามที่กำาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 

ไม่ตำ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จะไม่ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์

หรือโต้แย้งที่กำาหนดในกฎหมาย

5. ขอ้พิจารณาเกีย่วกบักฎหมายวิธพีจิารณาในการเสนอปญัหาความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู ้เขียนขอนำาเสนอเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 5.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึง่ (2) : พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู และ 5.2 กรณตีามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 

2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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 

ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจออกข้อกำาหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำา 

คำาวินิจฉัยได้...” และในปัจจุบันได้มีการออกข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำา 

คำาวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกำาหนดไว้ในข้อ 17 (19) กำาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจพิจารณาวินิจฉัย

คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามคำาร้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (2) ของรัฐธรรมนูญ

 การยื่นคำาร้องข้างต้นต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและ 

การทำาคำาวนิจิฉยั พ.ศ. 2550 ข้อ 18 ทีก่ำาหนดให้คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติในฐานะผู้ร้องต้อง

ทำาเป็นหนังสือ ใช้ถ้อยคำาสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

 (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

 (2) ระบุมาตราของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุในคำาร้อง

 (3) ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 (4) คำาขอท่ีระบุความประสงค์จะให้ศาลดำาเนินการอย่างใดพร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนโดย

ชัดแจ้ง

 (5) ลงลายมอืชือ่ผูร้้อง แต่ในกรณทีีเ่ป็นการทำาและยืน่หรอืส่งคำาร้องแทนผูอ้ืน่ ต้องแนบใบ

มอบฉันทะให้ทำาการดังกล่าวมาด้วย

 การจัดทำา การยื่น และรายละเอียดของคำาร้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาล

กำาหนด ทัง้นี ้ในแบบพมิพ์ของศาลตามข้อ 2 กำาหนดให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตหิากประสงค์

จะยื่นเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญให้จัดทำาตามแบบพิมพ์ของตามข้อ 1 (1) โดยทางผู้ยื่นสามารถจัดทำา

แบบพิมพ์ขึ้นเองได้โดยจัดทำาต้นฉบับพร้อมสำาเนารวมจำานวน 9 ชุด

5.2 กรณีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 

วรรคหนึ่ง (3) : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

 แม้ว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) 

บัญญัติว่า “(3) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า 

กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความ 

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง” แต่เนือ่งจากว่ายงัไม่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิตราพระราชบญัญติัจดัต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ให้มีเนื้อหาไว้โดยเฉพาะดังเช่นกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งในมาตรา 43 
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บญัญตัว่ิา “ในกรณทีีผู่ต้รวจการแผ่นดนิของรฐัสภาเหน็ว่ากฎหรอืการกระทำาใดของหน่วยงานทางปกครอง 

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได ้

ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธ ิ

ฟ้องคดีตามมาตรา 42” ดังนั้น จึงมีปัญหาว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีอำานาจเสนอ 

เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) ได้หรือไม่

 ผู้เขียนพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) ได้ เนื่องจากกรณี

ดงักล่าวได้กำาหนดให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนสามารถเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลปกครอง  

ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิ

มนษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ดงันัน้ ย่อมเป็นกรณทีีร่ฐัธรรมนญู

ได้กำาหนดให้กรณนีีอ้ยูใ่นเขตอำานาจศาลปกครอง ซ่ึงศาลปกครองย่อมมเีขตอำานาจท่ีจะพิจารณาพิพากษา

หรือมีคำาสั่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) 

โดยตรง ในส่วนว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอย่างไรนั้น 

แม้จะมิได้มีการกำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น 

ผู ้มีสิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 42 เหมือนในกรณีที่กำาหนดไว้สำาหรับกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินก็ตาม แต่ผู้เขียนก็เห็นว่ากรณี 

ดังกล่าวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เป็นผู้มีอำานาจ 

ฟ้องคดีตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้แล้วเช่นกัน และก็สามารถยื่นคำาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้นำา 

ความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับ ในส่วน

ที่สามารถบังคับใช้ได้ กล่าวคือ

 การยื่นคำาฟ้องก็ต้องยื่นตามที่ศาลปกครองกำาหนดไว้ โดยในพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 45 กำาหนดให้คำาฟ้องให้ใช้ถ้อยคำาสุภาพ

และต้องมี

 (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

 (2) ชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

 (3) การกระทำาทัง้หลายทีเ่ป็นเหตแุห่งการฟ้องคด ีพร้อมทัง้ข้อเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับการกระทำาดังกล่าว

 (4) คำาขอของผู้ฟ้องคดี
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 (5) ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนผู้อื่นจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้

ฟ้องคดีมาด้วย

 อนึ่ง ในกรณีน้ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติย่อมมีฐานะเป็นผู้ฟ้องคดี แต่ก็ต้อง

กระทำาภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้ คือ ให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง                 

ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อ 

สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซ่ึงกรณีดังกล่าว ย่อมเป็น

กรณีที่เทียบเคียงกับลักษณะในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1) ท่ีบัญญัติว่า “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่               

ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำาสั่งหรือการกระทำาอื่นใดเนื่องจาก

กระทำาโดยไม่มีอำานาจหรือนอกเหนืออำานาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตาม   

รูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำาคัญที่กำาหนดไว้สำาหรับการกระทำานั้นหรือโดยไม่สุจริต  

หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำาเป็น 

หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ”

 นอกจากนั้น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

มาตรา 42 ทีบ่ญัญตัว่ิา “...และการแก้ไขหรอืบรรเทาความเดือนร้อนหรือความเสียหายหรือยติุข้อโต้แย้ง

น้ัน ต้องมีคำาบังคับตามที่กำาหนดในมาตรา 72 ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง” ประกอบกับทาง                

ศาลปกครองย่อมมีอำานาจกำาหนดคำาบังคับได้ตามมาตรา 72 ที่บัญญัติว่า “ในการพิพากษาคดี                          

ศาลปกครองมีอำานาจกำาหนดคำาบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) สั่งให้เพิกถอนกฎหรือคำาสั่ง                  

หรือสั่งห้ามการกระทำาท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐกระทำาการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)” ดังนั้น ในการยื่นคำาฟ้อง 

ต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตย่ิอมต้องมกีารคำาขอท้ายฟ้องเพือ่ให้ศาลปกครอง

มีคำาบังคับตามที่กำาหนดในมาตรา 72 ด้วย

6. ข้อเสนอแนะ

จากเนื้อหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู ้เขียนมีข้อเสนอแนะในเรื่องการเสนอปัญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูต่อศาลรฐัธรรมนญูหรอืศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ

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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6.1 มาตรการทางกฎหมาย

 เนื่องด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความในการเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ            

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองยังไม่ได้มี                   

การบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงต้องนำาเอาวิธีพิจารณาท่ีใช้กับเร่ืองท่ัวไปมาปรับใช้ 

จึงอาจทำาให้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่มีแนวทางในการเสนอเรื่องที่ชัดเจน

 ผูเ้ขยีนจงึมข้ีอเสนอให้มกีารยกร่างกฎหมายวธิพีจิารณาความไว้เป็นการเฉพาะในกรณขีอง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูทีจ่ะยกร่างนำาเสนอต่อรฐัสภา 

หรือแก้ไขเพิ่มเติมในข้อกำาหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำาคำาวินิจฉัย พ.ศ. 2550               

หรือแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้               

เพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนไว้เป็นการเฉพาะสำาหรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไป

 นอกจากนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองควรกำาหนดแบบพิมพ์

ของศาลให้มลีกัษณะเฉพาะ โดยกำาหนดให้ทางคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้กรอกรายละเอยีด

ในส่วนที่เกี่ยวกับ 1) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ผู้ร้องเรียน” 2) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุซ่ึงถูกตรวจสอบ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 3) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และ 4) ข้อพิจารณา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อใช้ใน 

การประกอบการพิจารณา

 อนึ่ง ผู้เขียนขอนำาเสนอร่างกฎหมาย ดังนี้

 1) ร่างวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ

  ในเบ้ืองต้นผูเ้ขียนเสนอให้ยกร่างวธิพีจิารณาความของศาลรฐัธรรมนญูขึน้ใหม่ในรปูของ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ดังนี้

  1.1) หลักการ

   ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

  1.2) เหตุผล

   โดยท่ีบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิห้มพีระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญูเพือ่ใช้เป็นวธิพีจิารณาคดขีองศาลรฐัธรรมนญู

ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามท่ีบัญญัติให้อำานาจไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงจำาเป็นต้องตรา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

  1.3) ร่างกฎหมาย (เฉพาะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจ 

เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติ 
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แห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2)))

   “มาตรา .. ให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิอีำานาจเสนอเรือ่งพร้อมด้วย

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

   โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257  

วรรคหนึ่ง (3) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น

ต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ดังนั้น สมควรกำาหนดวิธีพิจารณาคดีใน

กรณีดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  2.3) ร่างกฎหมาย (เฉพาะกรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเร่ือง 

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำา

อ่ืนใดในทางปกครอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย  ( รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (3) )

   “มาตรา .. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่ 

มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คำาสั่ง หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้มีสิทธิเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ 

ในการเสนอความเห็นดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิและหน้าที่เสมือนหนึ่ง 
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เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา 42

   การเสนอเรื่องตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน กฎ คำาสั่ง  

หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองซึ่งจะถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การกระทบต่อ 

สิทธิมนุษยชน และปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ”

6.2 มาตรการทางการบริหาร

 ผู้เขียนเห็นว่าควรมีมาตรการทางการบริหารเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1) ด้านการประชาสัมพันธ์

  จากการศึกษาสถิติคดีพบว่า การเสนอเรื่องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มายังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองในปัจจุบันค่อนข้างน้อย ทั้งที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ได้เปิดช่องทางให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสามารถนำาคดีขึ้น

สู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้โดยผ่านช่องทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้น 

ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอที่ควรจะให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง 

จัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือในช่องทางนี้ให้มีความเข้มข้น 

เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อไป

 2) ด้านการประสานงานระหว่างองค์กร

  ผู้เขียนเห็นว่าควรให้มีการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างทางศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลปกครอง กับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในเร่ืองการทำางานท่ีต้องดำาเนินการร่วมกัน 

ท้ังนี ้กเ็พือ่ให้เกดิความเข้าใจตรงกนั โดยอาจจะกำาหนดให้มกีารประชมุร่วมกนัเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

ตลอดจนถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำางาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำามาปรับปรุงการทำางาน 

โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 3) ด้านการท�างานแก่เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ

  ผู้เขียนเห็นว่าควรจัดให้มีคู่มือการทำางานแก่เจ้าหน้าท่ีศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าท่ี 

ศาลปกครองในการพจิารณาคดแีต่ละประเภท โดยเฉพาะในกรณขีองเรือ่งการเสนอปัญหาเกีย่วกบัความ

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 257 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) เพื่อให้เป็น

แนวทางในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพเดียวกัน
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 ‘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 mad-
man 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 Plato The Republic: the Comprehersive Student Edition, translated and edited by Andrea Tschemplik 
(Maryland : Rowman and Littlefied Publishers, 2005), Republic Book I, 331 C

2 Ibid., 332 a-b.
3 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. 
4 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 Supra, note 3, p. 166.
7 Ibid.
8 Supra, note4, p.65 
9 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Belknap Press, 1971), p. 3.
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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 Nigel Simmonds, Central Issues in Jurisprudence 3rdedn. (London: Sweet & Maxwell, 2008), p.62.
11 Ibid., p.53
12 J.W. Harris, Legal Philosophies 2nd edition, (Oxford: Oxford University press, 2004), p.283
13 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 liber-
ties, 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 cer-
tain occupations, such as doctors or judges, would be accepted by others since those 

14 Supra, note 9, p.60-61
15 Ibid.,  p, 61.
16 Samuel Freeman, “Introduction John Rawls – An Overview” in Samuel Freeman eds. The Cambridge 

Companion to Rawls, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.6.
17 Supra, note9, p.244.
18 Jon Mandle, Rawls’s A Theory of Justice: an introduction, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 

p.15.



119

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

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

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 This figure is available from http://www.kulfoto.com/funny-pictures/37187/equality-does-not-mean-justice
20 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 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/

22 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 com-
pletely 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 Constitu-
tion 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.  Neverthe-
less, 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 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”

25 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.”

26 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 ac-
cording 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 In the Constitution 2007, section 30 para3 imposes that the unjust discrimination also included disability 
which did not appeared in the prior Constitution.

28 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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หลักนิติธรรมกับหลักความเป็นอิสระ
ของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี

ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน*

“นิติธรรม” (Rule of law) เป็นคำาที่ปรากฏขึ้นควบคู่กับทฤษฎีว่าด้วยรัฐ การถือกำาเนิด

ของทฤษฎีดังกล่าว เป็นเหตุตามธรรมชาติของระบบกฎหมาย กล่าวคือ กฎหมายนั้น คือ กฎเกณฑ์                  

(ที่ไม่ว่าจะเป็น “กฎตามธรรมชาติ” หรือ “กฎที่มนุษย์สร้างขึ้น”) ที่กำาหนดว่าการกระทำาใดเป็นความผิด 

และผูฝ้า่ฝืนยอ่มไดร้บัผลรา้ย (กลา่วคอื ไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายบญัญตั)ิ และเปน็กฎเกณฑท์ีต่ราขึน้โดย

รัฏฐาธิปัตย์ (ตามแนวคิดของนักกฎหมายบ้านเมือง)

ทั้งนี้ เกิดความเข้าใจสับสนบ่อยครั้งระหว่าง คำาว่า หลักนิติธรรม (Rule Of law) และ 

หลักนิติรัฐ (legal State) จึงขออรรถาธิบายโดยสังเขปว่า 

ในประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายจารตีประเพณ ี(Common law) โดยหลกัการหรอืนติวิธิใีนการ

พจิารณาและพพิากษาคดนีัน้ หลกักฎหมายท่ีนำามาใชเ้กดิจากคำาพพิากษาของศาลทีไ่ดเ้คยพพิากษาไวแ้ลว้

ในเรื่องเดียวกัน จนกระทั่งมีความเป็นทั่วไป (common) สามารถยอมรับได้ว่าเป็นหลักการท่ียุติธรรม 

และสามารถแก้ไขข้อพิพาทของบุคคลในสังคมได้ แนวคำาพิพากษาจะถูกยึดถือเป็นหลักในการพิจารณา

และพิพากษาคดีที่เกิดขึ้นต่อมาในภายหลัง เว้นแต่ว่าเรื่องใดยังไม่เคยเกิดกรณีพิพาทเช่นว่านั้นขึ้นจึง

จะต้องนำาเอาหลักกฎหมายท่ัวไปมาใช้บังคับ จากที่กล่าวมา การพิจารณาพิพากษาคดีทุกเรื่องโดย                            

หลกัการยอ่มตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานหรอืการยดึมัน่ใน “หลกันิติธรรม” มเิชน่นัน้แลว้ อำานาจตลุาการของรฐัยอ่ม 

เสือ่มถอยลง และกอ่ใหเ้กดิการตอ่ตา้นจากประชาชน จนกระทัง่เปน็ความวุน่วายของบา้นเมอืงในทา้ยทีส่ดุ 

ส่วนประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil law) ย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 

กล่าวคือ แนวคิดและนิติวิธีของระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับระบบ

กฎหมายจารีตประเพณี โดยเริ่มต้นจากรัฐในฐานะของผู้ปกครองที่มีอำานาจเหนือเป็นผู้ใช้อำานาจ 

นิติบัญญัติออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้บังคับกับประชาชน นิติวิธีคือการพิจารณาว่า 

การกระทำามีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดหรือไม่ แล้วจึงพิจารณาจากหลักกฎหมายทั่วไปในกรณี 

ที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จึงก่อให้เกิด “หลักนิติรัฐหรือรัฐที่ปกครองภายใต้กฎหมายขึ้น” 

* รองประธานศาลอทุธรณ์ / ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร “หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย” (นธป.) รุน่ที ่1 ของสำานกังานศาลรฐัธรรมนญู
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อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบบกฎหมายใด เป็นที่สังเกตชัดเจนว่า 

ไม่อาจหลีกเลี่ยงการปกครองภายใต้กฎหมายได้ รัฐใดก็ตามที่ผู้ใช้อำานาจปกครองใช้อำานาจของตนตาม

อำาเภอใจ (รวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้สำาหรับปกครองรัฐตามอำาเภอใจ โดยไม่คำานึงถึงคุณธรรมทาง

กฎหมาย) ย่อมเป็นเหตุนำาความเสื่อมมาสู่ตนเองในท้ายที่สุด ดังจะเห็นตัวอย่างได้นับครั้งไม่ถ้วน

นอกจากน้ันแล้ว ไม่ว่าท้ังหลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ เมื่อนำามาใช้กับอำานาจปกครองแล้ว 

ย่อมหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง หลักว่าด้วยการแบ่งแยกอำานาจและหลักความเป็นอิสระ มิได้ 

หลักการแบ่งแยกอำานาจและหลักความเป็นอิสระนั้น เป็นแนวคิดว่าด้วยการปกครองที่

สร้างสรรค์โดยนักกฎหมายยุคกรีกโบราณ นามว่า “อริสโตเติล” โดยมีแนวคิดว่า การปกครองท่ีดี 

อำานาจอธปิไตยจะตอ้งไมร่วมอยูท่ีบ่คุคลคนเดยีว เพราะจะเปน็เหตใุหไ้มส่ามารถตรวจสอบการใชอ้ำานาจ

ของผู้ปกครองได้ ดังนั้น การปกครองที่ดีจึงควรแบ่งแยกอำานาจออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. อำานาจบริหาร

2. อำานาจนิติบัญญัติ

3. อำานาจตุลาการ

โดยอำานาจทั้งสามจะทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ซึ่งกันและกัน

ดังที่กล่าวข้างต้น

หากแต่เพียงว่าจะสามารถถ่วงดุลอำานาจซึ่งกันและกันได้จำาต้องแยกอำานาจในแต่ละส่วน 

ออกจากกันตามหน้าที่ของแต่ละฝ่าย จึงขอกล่าวถึง “หลักการแบ่งแยกอำานาจ” ไว้เพียงสังเขปว่า 

อำานาจรัฐนั้น เป็นอำานาจเหนือประชาชนผู้อยู่ภายใต้ปกครอง เพ่ือให้การใช้อำานาจปกครองของรัฐอยู่

ภายในขอบเขตและสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้ (Check and Balance) ย่อมต้อง 

แบ่งแยกอำานาจการปกครองรัฐออกจากกันเพื่อมิให้อำานาจรวมอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียว 

(อันจะเป็นลักษณะของการปกครองแบบเผด็จการหรือการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ) จึงได้มีการ 

แบ่งแยกออกเป็น “อำานาจบริหาร อำานาจนิติบัญญัติ และอำานาจตุลาการ” นั่นเอง และอาจกล่าวได้ว่า 

หลักสำาคัญแห่งการของการแบ่งแยกอำานาจนั้น ย่อมต้องมี “หลักความเป็นอิสระ” เป็นองค์ประกอบ

สำาคัญด้วย

ส่วน “หลักความเป็นอิสระ” นั้น เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการเกิดขึ้นของหลักการ 

แบง่แยกอำานาจ กลา่วคอื เมือ่มกีารแบง่แยกอำานาจดงัทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้แลว้ ผูใ้ชอ้ำานาจแตล่ะฝา่ยจะตอ้งม ี

ความเป็นอิสระจากกันและกัน รวมทั้งเป็นอิสระจากอำานาจครอบงำาภายนอกอื่นๆ เพ่ือให้สามารถทำา

หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้นั่นเอง

ในการนี้ ย่อมเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การปกครองหรือการบริหารรัฐที่ดีนั้น ต้องยึดมั่นในหลักการ



129

หลกันติธิรรมกบัหลกัความเป็นอสิระของผูพ้พิากษาในการพจิารณาคดี

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

ของกฎหมาย อันถือว่าเป็น “จิตวิญญาณของกฎหมาย” ที่เป็นพื้นฐานแห่งกฎหมายโดยทั่วไปก็ว่าได้  

ดงันัน้ ในสว่นตอ่ไปนีจ้ะขอกลา่วใหเ้หน็โดยชดัเจนต่อไปวา่ หลกัการขา้งต้นมคีวามสำาคญัต่อการพจิารณา

และพิพากษา รวมทั้ง กระบวนการยุติธรรมทางศาลและตุลาการของประเทศไทยอย่างไร

หลักนิติธรรมกับหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีของประเทศไทย

ดังที่กล่าวข้างต้น หลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระ เป็นหลักการสำาคัญในการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างเด่นชัด ย่อมเห็นได้จากการที่ รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของ 

ประเทศต่างๆ รวมท้ังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นำาเอาหลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระ 

มาบัญญัติรับรองไว้โดยชัดเเจ้ง จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น หลักการ 

ทั้งสองประการดังกล่าว เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้  

ย่อมเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการปกครองประเทศให้อยู่ในความสงบสุขนั่นเอง 

สำาหรับประเทศไทย ย่อมเป็นที่แน่นอนว่า ได้ให้ความสำาคัญกับหลักการทั้งสองประการอย่างยิ่ง 

เห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แทบทุกฉบับบัญญัติรองรับหลักการทั้งสอง 

โดยเฉพาะหลักการแบ่งแยกอำานาจการปกครองโดยหลกัความเป็นอิสระอยา่งชัดแจง้ จนกระทัง่ ปรากฏ

พัฒนาการสำาคัญในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติรองรับหลักนิติธรรม

ไว้โดยชัดแจ้งเป็นฉบับแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว่า การปฏิบัติ

หน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป

ตามหลักนิติธรรม 

มาตรา 78  บัญญัติว่า รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ดังต่อไปนี้ 

(6) ดำาเนนิการใหห้นว่ยงานทางกฎหมายทีม่หีนา้ทีใ่หค้วามเหน็เกีย่วกบัการดำาเนนิงานของรัฐตาม

กฎหมาย และตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดำาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม

แตร่ฐัธรรมนญูกลบัมไิดใ้หค้ำานยิามหรอือธบิายหลกันติธิรรมไวแ้ตอ่ยา่งไร รวมทัง้มไิดม้บีทบญัญตัิ

กรณทีีก่ารปฏบิตัหินา้ทีข่องรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีศาล  รวมท้ังองคก์รตามรัฐธรรมนญู และหนว่ยงานของ

รฐัมิไดเ้ปน็ไปตามหลกันติธิรรมจะมผีลเชน่ไร และองคก์รใดจะเปน็ผูช้ีว้า่การปฏบิตัหินา้ทีห่รอืการบรหิาร

ราชการแผ่นดินดังกล่าวเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ คงมีเพียงบทบัญญัติตามมาตรา 6 มาตรา 211 

และมาตรา 216 วรรคห้า ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย             
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กฎ หรอืขอ้บงัคบั ขดัหรอืแยง้ตอ่รฐัธรรมนญูนี ้บทบญัญติันัน้เปน็อนัใชบ้งัคบัมไิด้ โดยใหศ้าลรัฐธรรมนญู

เป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ และให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบกระเทือน 

ถึงคำาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เท่านั้น

หากพิเคราะห์จากแนวคิดของนักปราชญ์โบราณและแนวคิดของนักกฎหมายในระบบ 

คอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ อาจสรุปได้ว่า หลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐ (ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน)   

เป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายซึ่งต้องรับรองหรือประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 

ต้องสอดคล้องกับความพอสมควรแก่เหตุ ต้องไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค ต้องมีความชัดเจน 

แน่นอน เพียงพอที่จะทำาให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติได้ รวมทั้งต้องไม่ใช้บังคับย้อนหลังอันเป็นผลภัย 

ต่อประชาชน หรือย้อนหลังใช้บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและยุติลงแล้วก่อนกฎหมายจะใช้บังคับ 

การปกครองบ้านเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เป็นธรรม การใช้อำานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ และที่สำาคัญต้องมีฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระควบคุมตรวจสอบการใช้

อำานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้นำาหลัก

นิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ อย่างชัดแจ้งโดยรับรองและ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของชนชาวไทย ความเสมอภาคของบุคคลโดยบุคคลย่อมเสมอกัน

ในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมโดยบุคคล

ไม่ตอ้งรบัโทษทางอาญา เวน้แตไ่ดก้ระทำาการอนักฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลาทีก่ระทำานัน้บญัญติัเปน็ความผดิ

และกำาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่

กระทำาความผิดมิได้  ส่วนในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด ก่อนมี 

คำาพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำา 

ความผิดมิได้ รวมทั้งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐโดยมีการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐั  ตรวจสอบการกระทำาทีเ่ปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชน์

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง  การถอนถอนจากตำาแหน่งของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ

ศาลรฐัธรรมนญู กรรมการเลอืกตัง้ ผูต้รวจการแผน่ดนิ กรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ ผูพ้พิากษาหรอืตลุาการ 

พนกังานอัยการ หรอืผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบัสงู  ตลอดจนการดำาเนนิคดอีาญาผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง 

โดยเฉพาะมีบทบัญญัติตามมาตรา 197 วรรคสอง ว่า ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เป็นต้น

หลักความเปน็อสิระของผูพิ้พากษาจงึเปน็สาระสำาคญัส่วนหนึง่ของหลักนติิธรรมในการปกครอง

บ้านเมือง กล่าวคือ ผู้พิพากษาหรือตุลาการต้องมีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้

กฎหมาย(นิติรัฐ) เพื่อให้ผู้พิพากษาหรือตุลาการสามารถดำารงตนให้เป็นกลางในการดำาเนินกระบวน
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พจิารณาตา่ง ๆ  โดยปราศจากอคต ิสามารถวนิจิฉยัขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเพ่ือพิพากษาคดีหรือออก

คำาสั่งได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาโดยปราศจากการแทรกแซงหรือส่ังการจากบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น 

ความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้พิพากษาหรือตุลาการดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอก

โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติการสั่งการจากบุคคลอื่น และจากภายในตัวผู้พิพากษาหรือตุลาการโดยต้อง

พจิารณาพพิากษาคดโีดยปราศจากอคตทิัง้ปวง หากมกีฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัทีก่ำาหนดใหผู้พ้พิากษา

หรอืตลุาการตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชา หรอืสัง่การของบคุคลใดบคุคลหนึง่เพือ่ใหต้ดัสนิคดหีรอืออก

คำาสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ออกคำาสั่งดังกล่าว ย่อมเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น

หลักนิติธรรมและหลักความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีกับการจ่ายสำานวน          
การเรียกคืนสำานวนและการโอนสำานวน

จากที่ได้กล่าวข้างต้น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐนั้นย่อมต้องอาศัยหลักนิติธรรมใน

การปกครอง แตห่ากจะกลา่วในรายละเอยีดใหช้ดัเจนแล้ว อำานาจตุลาการเปน็ผู้ใชอ้ำานาจในการพิจารณา

และพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยในการทำา

หนา้ทีพ่จิารณาและพพิากษาคดขีองผูพ้พิากษาหรอืตุลาการนัน้อาจมขีอ้ครหาได้ และเปน็ทีม่าสำาคญัของ

ความวุน่วายในสงัคม  อำานาจในการจา่ยสำานวนคดใีหแ้กอ่งคค์ณะผูพ้พิากษาหรอืตลุาการในการพจิารณา

พพิากษาคดโีดยกำาหนดผูพ้พิากษาหรอืตลุาการเจา้ของสำานวนรบัผดิชอบ รวมทัง้การเรยีกคนืสำานวนคดี

และการโอนสำานวนคดใีห้องคค์ณะผูพ้พิากษาหรอืตลุาการอืน่รบัผดิชอบแทน หากไมม่รีะเบยีบกำาหนดวธิี

ปฏบิตัติามลำาดบัขัน้ตอนไวโ้ดยชดัแจง้ อาจเปน็ชอ่งทางใหม้กีารแทรกแซงการปฏบิตัหินา้ทีข่องผูพ้พิากษา

หรอืตลุาการเพือ่ใหไ้ดผ้ลของคดหีรอืคำาสัง่ตามท่ีผูม้อีำานาจจา่ยสำานวนคดีต้องการ อนัเปน็การกระทำาโดย

มิชอบด้วยหลักนิติธรรม และเป็นผลร้ายต่อประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหลาย

การจ่ายสำานวนคดีของศาลยุติธรรม

สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรม พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 5 และมาตรา 32  

วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ประธานศาลฎีกาวางระเบียบในการจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำานวนคดี 

ประธานศาลฎีกาจึงออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำานวนคดี พ.ศ. 2544 

และระเบียบราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการเรียกคืนสำานวนคดีและการโอนสำานวนคดี พ.ศ. 2547 ไว้ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของศาลยุติธรรมทั้งหลาย

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายสำานวนคดี พ.ศ. 2544 ข้อ 3 ให้คำานิยาม 

การจา่ยสำานวนคด ีหมายความวา่ การมอบหมายสำานวนคดใีหอ้งคค์ณะผูพ้พิากษารบัผดิชอบพจิารณาและ
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พิพากษา โดยกำาหนดผู้จ่ายสำานวนคดีคือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์

ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดี และผู้พิพากษา 

ซึ่งประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีมอบหมาย และกำาหนดให้แยกประเภท 

สำานวนคดีออกเป็น 3 ประเภท คือ

สำานวนคดีทั่วไป หมายความว่า สำานวนคดีที่ผู้จ่ายสำานวนมิได้กำาหนดไว้เป็นสำานวนคดีพิเศษ 

หรือสำานวนคดีจัดการพิเศษ

สำานวนคดีพเิศษ หมายความวา่ สำานวนคดทีีผู้่จ่ายสำานวนคดีกำาหนดไวเ้ปน็สำานวนคดีทีก่ารจ่าย

สำานวนคดีต้องคำานึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมขององค์คณะผู้พิพากษาเป็นพิเศษ

สำานวนคดีจัดการพิเศษ หมายความว่า สำานวนคดีที่มีความจำาเป็นหรือเหมาะสมที่จะจัด 

องค์คณะผู้พิพากษาซึ่งรับผิดชอบไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้การพิจารณาและพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก

รวดเร็ว

ข้อ 4 กำาหนดให้ประกาศไว้ให้ทราบทั่วไปเกี่ยวกับประเภทสำานวนท่ีเป็นสำานวนคดีพิเศษ และ

สำานวนคดีจัดการพิเศษ

ข้อ 5 กำาหนดให้ผู้จ่ายสำานวนคดีจัดองค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีท่ีตนรับผิดชอบ 

และกำาหนดลำาดับองค์คณะผู้พิพากษาสำาหรับสำานวนคดีทั่วไปตามหลักเกณฑ์อาวุโส หรือหลักเกณฑ์อื่น

ที่ผู้จ่ายสำานวนคดีกำาหนด 

ให้ผู้จ่ายสำานวนคดีจัดองค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีท่ีตนรับผิดชอบสำาหรับสำานวน

คดพีเิศษและสำานวนคดจีดัการพเิศษใหต้รงกบัความเชีย่วชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบยีบการ

บรหิารจดัการทีว่างไว ้แลว้แตก่รณ ีในกรณทีีม่กีารจดัองคค์ณะผู้พิพากษาในลักษณะเดียวกนัไวห้ลายคณะ 

ให้กำาหนดลำาดับองค์คณะผู้พิพากษาตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งด้วย

ข้อ 6 ให้ผู้จ่ายสำานวนคดีจ่ายสำานวนคดีท่ัวไปให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลหรือแผนกคดีที่

ตนรับผิดชอบตามลำาดับเลขหมายสำานวนสารบบความเรียงไปตามลำาดับองค์คณะผู้พิพากษาที่ได้จัดไว้ 

หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ผู้จ่ายสำานวนคดีกำาหนดซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะจ่ายสำานวนคดีให้

แก่องค์คณะผู้พิพากษาใด

ให้ผู้จ่ายสำานวนคดีจ่ายสำานวนคดีพิเศษและสำานวนคดีจัดการพิเศษให้แก่องค์คณะผู้พิพากษา

ในศาลหรือแผนกคดีที่ตนรับผิดชอบให้ตรงกับความเชี่ยวชาญและความเหมาะสม หรือตามระเบียบ

การบริหารจัดการที่วางไว้ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่มีการจัดองค์คณะผู้พิพากษาไว้ในลักษณะเดียวกัน 

หลายองค์คณะ ให้ผู้จ่ายสำานวนคดีจ่ายสำานวนคดีตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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การจ่ายสำานวนคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้คำานึงถึงปริมาณคดีทั้งหมดที่องค์คณะ 

ผู้พิพากษาแต่ละองค์คณะต้องรับผิดชอบด้วย

ขอ้ 7 ในกรณทีีผู่จ้า่ยสำานวนคดจีา่ยสำานวนคดใีหแ้กอ่งคค์ณะพพิากษาซึง่ประกอบดว้ยผูพ้พิากษา

หลายคน ให้ผู้จ่ายสำานวนคดีระบุชื่อผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนไว้ด้วย แต่หากมิได้ระบุไว้ ให้ผู้พิพากษา

หัวหน้าคณะหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในองค์คณะผู้พิพากษานั้นเป็นผู้ระบุ

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้จ่ายสำานวนคดีจ่ายสำานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาที่ได้จัดไว้ซึ่งมีจำานวน

ผู้พิพากษามากกว่าจำานวนผู้พิพากษาที่ต้องเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

กำาหนด ใหผู้พ้พิากษาหวัหนา้คณะหรอืผูพ้พิากษาซึง่มอีาวโุสสงูสดุในองคค์ณะผูพ้พิากษานัน้ เปน็ผูก้ำาหนด 

องค์คณะผู้พิพากษานั้นให้เป็นไปตามที่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกำาหนดได้ เว้นแต่ผู้จ่ายสำานวนคดีจะ

กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

สำาหรับศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีไว้โดย

แบ่งคดีออกเป็น 4 ประเภท

ประเภทที ่1 คดเีรง่พเิศษ หมายความวา่ คดีทีคู่ค่วามอทุธรณโ์ต้แยง้เฉพาะดุลพินจิในการลงโทษ 

การกำาหนดค่าเสียหาย การกำาหนดเบี้ยปรับ และการปรับผู้เอาประกัน

ประเภทที่ 2 คดีเร่ง หมายความรวมถึงคดีท่ีมีประเด็นไม่ยุ่งยาก เช่นคดีท่ีมีเพียงประเด็นเดียว 

คดีที่ต้องห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง คดีที่มีแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐาน 

คดทีีผู่อ้ทุธรณไ์มไ่ดน้ำาเงนิคา่ธรรมเนยีมซึง่ตอ้งใชแ้กคู่ค่วามอกีฝ่ายหนึง่ตามคำาพิพากษาหรือคำาส่ังมาวาง

ศาลพร้อมกับอุทธรณ์ คดีท่ีเสียค่าข้ึนศาลไม่ครบถ้วนสมควรมีรายงานกระบวนพิจารณาให้ศาลชั้นต้น 

เรียกค่าขึ้นศาลจากคู่ความให้ครบถ้วนก่อน เป็นต้น

ประเภทที่ 3 คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน หมายความว่า คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่อยู่ในความ

สนใจของประชาชน ได้แก่ คดีที่มีความสำาคัญเกี่ยวด้วยตัวบุคคลหรือคดีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำาที่

เป็นที่สนใจของประชาชน

ประเภทที่ 4 คดีธรรมดา หมายความถึงคดีอื่น ๆ นอกเหนือจากคดีประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 3 

ในทางปฏิบัติ ศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการจ่ายสำานวนคดีและการโอน

สำานวนคดีดังกล่าวข้างต้นโดยพยายามออกระเบียบกำาหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการจ่าย

สำานวนคดีพิเศษ และสำานวนคดีจัดการพิเศษท่ีเป็นที่สนใจของประชาชนไว้โดยละเอียดเพื่อมิให้มีช่อง

ทางแทรกแซงอำานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาโดยเลือกจ่ายสำานวนคดีให้แก่องค์คณะคดี 

เพื่อหวังผลของคำาพิพากษาหรือคำาสั่งให้เป็นไปตามที่ผู้จ่ายสำานวนคดีต้องการ  เนื่องจากผลของ 

คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของสำานวนคดีประเภทดังกล่าวมีความสำาคัญโดยอาจกระทบต่อสังคมโดยรวม 
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เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติ สำาหรับศาลอุทธรณ์ ในช่วง พ.ศ. 2545 ประธาน 

ศาลอทุธรณไ์ดอ้อกระเบยีบศาลอทุธรณว์า่ดว้ยการบรหิารจัดการคดีท่ีเปน็ท่ีสนใจของประชาชน พ.ศ. 2545 

โดยมีจุดประสงค์ให้การบริหารจัดการคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนซ่ึงเป็นสำานวนคดีพิเศษ และ 

สำานวนคดีจัดการพิเศษมีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้พิพากษาใน 

ศาลอุทธรณ์ทุกคนได้มีส่วนในการบริหารจัดการคดีเช่นว่านี้ด้วยโดยกำาหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์ 

จัดให้มีการประชุมผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน 

ศาลอุทธรณ์จำานวน 10 คน และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์จำานวน 5 คน เป็นผู้พิพากษาในองค์คณะคดี  

และใหป้ระธานศาลอทุธรณน์ำารายชือ่ของผูพ้พิากษาทีไ่ดร้ับเลอืกทัง้ 15 คน ดงักลา่วมาจดัเปน็องคค์ณะ 

คดีรวม 5 องค์คณะ แต่ละองค์คณะคดี ประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 2 คน 

และผูพ้พิากษาศาลอทุธรณ ์1 คน โดยใหผู้พ้พิากษาหวัหนา้คณะในศาลอทุธรณท์ีม่อีาวโุสสงูสดุ 5 คนแรก

เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดี ส่วนองค์คณะคดีให้จัดตามความเหมาะสม และให้ประธานศาลอุทธรณ์

กำาหนดลำาดับองค์คณะคดีเรียงตามอาวุโสของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดี การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนน

ลับ ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไป

ตามลำาดับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาในองค์คณะคดีจนครบ ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันในลำาดับใด

อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินจำานวน ให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าตามลำาดับเป็นผู้ได้รับเลือกจนครบจำานวน 

การขอถอนตัวไม่ว่าก่อนหรือหลังการลงคะแนน จะกระทำามิได้ ให้ประธานศาลอุทธรณ์จ่ายสำานวนคดี 

ให้แก่ผู้พิพากษาในองค์คณะคดีตามลำาดับเลขหมายสำานวนในสารบบความเรียงไปตามลำาดับผู้พิพากษา

ในองค์คณะคดีที่ได้จัดไว้ การประชุมปรึกษาเพื่อทำาคำาพิพากษาคดี ให้ประชุมปรึกษากันเฉพาะ 

ผูพ้พิากษาในองค์คณะคดเีทา่นัน้ คดเีรือ่งใดทีป่ระธานศาลอทุธรณเ์หน็วา่อยูใ่นความสนใจของประชาชน 

จำานวนมาก และผลแห่งคำาพิพากษาหรือคำาสั่งจะกระทบต่อจิตใจหรือความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ 

หรือกระทบต่อมาตรฐานการใช้ดุลพินิจของศาล หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

หรือมีเหตุสมควรประการอื่น ซึ่งสมควรท่ีจะได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบในแง่มุมต่าง ๆ 

เป็นพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์จะให้มีการวินิจฉัยสำานวนคดีหรือคำาร้องของปล่อยชั่วคราวเช่นว่านี้ 

โดยที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีท้ัง 5 องค์คณะคดีก็ได้ ที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีดังกล่าวต้อง

ประกอบด้วยผู้พิพากษาในองค์คณะคดีทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 คน และ

ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะคดีที่มีอาวุโสสูงสุดที่มิได้เป็นองค์คณะคดีในคดีนั้นเป็นประธานที่ประชุม 

คำาวินิจฉัยของที่ประชุมรวมขององค์คณะคดีให้เป็นไปตามเสียงข้างมากและถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ในคดีแพ่งให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนในคดีอาญา ให้ 

ผู้พิพากษาซึ่งเห็นเป็นผลร้ายแก่จำาเลยมาก ยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำาเลย

น้อยกว่า คดีซึ่งที่ประชุมขององค์คณะคดีได้วินิจฉัยแล้ว คำาพิพากษาหรือคำาสั่งต้องเป็นไปตามคำาวินิจฉัย
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ของทีป่ระชมุรวมขององคค์ณะคด ีแตไ่มต่ดัอำานาจประธานศาลอทุธรณท์ีจ่ะใหว้นิจิฉัยโดยทีป่ระชมุใหญ่

ศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ มาตรา 140 หรอืประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 208 ทวิ แล้วแต่กรณี

ปัจจุบัน ประธานศาลอุทธรณ์ได้ออกคำาสั่งจัดองค์คณะผู้พิพากษาสำาหรับคดีที่เป็นที่สนใจ 

ของประชาชนไว้ทั้งสิ้น 35 คณะเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีประเภทดังกล่าวโดยในทางปฏิบัติปรากฏว่า 

มีสำานวนคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์เป็นจำานวนมาก ได้มี 

การจ่ายสำานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาตามท่ีกำาหนดโดยไม่มีปัญหาหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ 

การเลือกจ่ายสำานวนคดีให้แก่องค์คณะคดีเพื่อหวังผลของคำาพิพากษาหรือคำาส่ังตามที่ผู้จ่ายสำานวนคดี

ตอ้งการหรอืแทรกแซงการปฏบัิตหินา้ทีข่ององคค์ณะคดดีงักลา่วแตป่ระการใด เนือ่งจากระบบการทำางาน

ของศาลอทุธรณม์กีารตรวจสอบรา่งคำาพพิากษาและคำาสัง่โดยละเอยีดหลายขัน้ตอน ต้ังแต่การตรวจสอบ

โดยองค์คณะผู้พิพากษาด้วยกันเองในการปรึกษาคดี  การตรวจสอบด้วยผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 

ซึ่งมีทั้งผู้ช่วยเล็กและผู้ช่วยใหญ่โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามร่างคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง

ว่าถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาหรือไม่ เหตุผลของคำาพิพากษารับฟังได้หรือ

ไม่ หรือมีข้อโต้แย้งหรือไม่ ผลของคำาพิพากษาถูกต้องและเป็นธรรมหรือไม่ และตรวจสอบโดยผู้บริหารที่

มีหน้าที่ตรวจสั่งออกคำาพิพากษาหรือคำาสั่งดังกล่าว กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือข้อเท็จจริง

ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ผู้บริหารอาจส่งร่างคำาพิพากษาหรือคำาสั่งพร้อมสำานวนคดีให้ผู้พิพากษาที่ทำาหน้าที่

ที่ปรึกษาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสำานวนและทำาความเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว

เพือ่ประกอบการพจิารณาของผูบ้รหิาร หรอืนำาเขา้หารอืในทีป่ระชมุผูพ้พิากษาซึง่อาจกำาหนดใหน้ำาเขา้ที่

ประชมุเฉพาะองคค์ณะท่ีทำาหนา้ท่ีแผนกคดพีเิศษ ทีป่ระชมุผูพ้พิากษาหวัหนา้คณะทัง้หมด หรอืทีป่ระชมุ

ใหญ่ตามที่กฎหมายกำาหนด หากการทำาคำาพิพากษาคดีใดไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบที่

กำาหนดไว้ ตั้งแต่การจ่ายสำานวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษารับผิดชอบ การทำาคำาพิพากษาของผู้พิพากษา

เจ้าของสำานวน  การปรึกษาคดีขององค์คณะผู้พิพากษา การตรวจร่างคำาพิพากษาของผู้ช่วยผู้พิพากษา 

จนถึงขั้นตอนการตรวจสั่งออกของผู้บริหารศาล คดีดังกล่าวมักจะปรากฏความผิดปกติดังกล่าวให้เห็น

และถูกทักท้วงหรือตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน หากเป็นปัญหาหรือมีข้อสงสัย

เกีย่วกับความซือ่สตัยส์จุรติหรอืการประพฤตมิชิอบในการปฏบิตัหินา้ทีก่จ็ะมกีารแกไ้ขหรอืจดัการปญัหา

ดังกล่าวตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเด็ดขาดทันที 

ส่วนปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายสำานวนคดีให้แก่องค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์มักจะเป็นเร่ือง

สำานวนคดีที่มีความเกี่ยวพันกันหลายสำานวนคดี แต่อุทธรณ์เข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ไม่พร้อม

กัน ทำาให้การจ่ายสำานวนคดีดังกล่าวแยกไปยังองค์คณะผู้พิพากษาหลายองค์คณะ และผู้พิพากษาแต่ละ

องคค์ณะมคีวามเหน็แตกตา่งกนัไป ทำาใหผ้ลของคำาพิพากษาในคดีดังกล่าวไมเ่ปน็ไปในแนวเดียวกนัหรือ 
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แตกต่างกันทั้งที่เป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงเดียวกันหรือใกล้เคียงเกี่ยวพันกัน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีทำา

หน้าที่สั่งออกคำาพิพากษาหรือคำาสั่งต้องพยายามคุมแนวของคำาพิพากษาหรือคำาส่ังดังกล่าวให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันและมิให้ขัดแย้งกัน ปัจจุบันได้มีการสำารวจกลุ่มคดีที่มีข้อเท็จจริงใกล้เคียงกันหรือ 

เกี่ยวพันกันแล้วจ่ายสำานวนคดีดังกล่าวให้องค์คณะผู้พิพากษาเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด อันทำาให้

ผลของกลุ่มคดีดังกล่าวเป็นไปในแนวเดียวกันและการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวเป็นไปด้วยความ

รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเรียกคืนสำานวนและการโอนสำานวนคดี

สำาหรับการเรียกคืนสำานวนคดีและการโอนสำานวนคดี  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 33 

บญัญตัวิา่ การเรยีกคนืสำานวนคดหีรอืการโอนสำานวนคดซีึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบขององคค์ณะผูพ้พิากษา

ใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 

หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะกระทำาได้ต่อเมื่อเป็นกรณีท่ีจะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมใน 

การพิจารณาหรือพิพากษาอรรถคดีของศาลนั้น และรองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์  

รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดใน 

ศาลจังหวัดหรือผู้พิพากษาท่ีมีอาวุโสสูงสุดในศาลแขวงได้เสนอความเห็นให้กระทำาได้ ซ่ึงประธาน

ศาลฎีกาได้ออกระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการว่าด้วยการเรียกคืนสำานวนคดีและการโอนสำานวนคดี  

พ.ศ. 2547 กำาหนดให้การเรียกคืนสำานวนคดีและการโอนสำานวนคดีให้พึงกระทำาได้เฉพาะกรณี 

องค์คณะผู้พิพากษาดำาเนินการพิจารณาไปโดยล่าช้าเกินสมควร โดยปราศจากเหตุผล องค์คณะ 

ผู้พิพากษาพิจารณาคดีโดยขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้ง หรือขัดแย้งกับแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาที่เป็น

บรรทัดฐาน หรือขัดต่อความเป็นธรรม โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร องค์คณะผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ

พิจารณาคดีผิดแผกแตกต่างไปจากแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้น โดยปราศจากเหตุผล

อันสมควร หรือองค์คณะผู้พิพากษาดำาเนินกระบวนพิจารณาอันมีผลกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรม

ประการอื่น เมื่อมีการเรียกคืนสำานวนคดีใดแล้ว ให้ผู้เรียกคืนและโอนสำานวนคดี โอนสำานวนคดีนั้น 

ให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทน แต่การจ่ายสำานวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบ

แทนนัน้ ผูเ้รยีกคนืและโอนสำานวนคดตีอ้งปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามระเบยีบราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 

ว่าด้วยการจ่ายสำานวนคดี พ.ศ.2544 การเรียกคืนและโอนสำานวนคดีในคดีเดียวกันเกินกว่าหนึ่งครั้งจะ

กระทำาได้ต่อเมื่อมีเหตุจำาเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้เท่านั้น

ในทางปฏิบัติของศาลอุทธรณ์ การเรียกคืนและโอนสำานวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่น 

รับผิดชอบแทนเกิดขึ้นไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่ององค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาพิพากษาคดี 

ไมส่อดคลอ้งกบัแนวบรรทดัฐานคำาพพิากษาศาลฎกีา หรือขัดกบับทบญัญติัของกฎหมายในเร่ืองท่ีวนิจิฉัย 
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หรือวินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นทั้งที่มิใช่ปัญหา

เกีย่วกับความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน วนิจิฉยัคดนีอกฟอ้งนอกประเดน็ทีคู่ค่วามโตแ้ยง้กนั ซึง่กอ่นที่

จะมีการเรียกคืนและโอนสำานวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทน ผู้เรียกคืนและโอนสำานวน

คดีจะให้โอกาสองค์คณะผู้พิพากษาดังกล่าวทบทวนและปรับปรุงร่างคำาพิพากษาตามที่ผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสั่งออกได้ทำาบันทึกโต้แย้งหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ไว้ หากเจ้าของ 

ร่างหรือองค์คณะผู้พิพากษายังคงยืนยันตามร่างโดยไม่ปรับปรุงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธาน

ศาลอุทธรณ์จะขอความเห็นจากรองประธานศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวว่าเป็นกรณีที่กระทบ

กระเทือนต่อความยุติธรรมตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  หากรองประธานศาลอุทธรณ์

พิจารณาแล้วเสนอความเห็นให้มีการเรียกคืนและโอนสำานวนคดีได้ ประธานศาลอุทธรณ์จึงจะมีคำาสั่ง

ให้เรียกคืนและโอนสำานวนคดีดังกล่าวไปให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทนซึ่งกระบวนการและ 

ขั้นตอนการเรียกและโอนสำานวนคดีดังกล่าวได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่หากเป็นเพียง

เรือ่งความเหน็ในทางกฎหมายระหวา่งองคค์ณะผูพ้พิากษาทีร่บัผดิชอบรา่งคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่แตกตา่ง

กับความเห็นของผู้ช่วยผู้พิพากษา ท่ีปรึกษา หรือผู้บริหารที่ทำาหน้าที่ตรวจสั่งออกร่างคำาพิพากษาหรือ 

คำาสั่งดังกล่าวโดยไม่มีแนวคำาพิพากษาศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานในปัญหาดังกล่าว หรือเป็นเพียงดุลพินิจ 

ในการวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำานวนคดีที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ 

การเรยีกคนืสำานวนคดแีละการโอนสำานวนคดไีปใหอ้งคค์ณะผู้พิพากษาอืน่รับผิดชอบแทนแต่ประการใด

บทสรุป

สำาหรับในปัจจุบันท่ีสังคมไทยมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน

ในลักษณะรุนแรงร้าวลึก ทำาให้เกิดการแตกแยกในหมู่ประชาชนและมุ่งที่จะล้มล้างกันเป็นสำาคัญ 

โดยศาลยตุธิรรมเขา้ไปมสีว่นในการพจิารณาพพิากษาคดตีา่ง ๆ  อนัเปน็ผลมาจากความแตกแยกดงักลา่ว 

ทำาให้ประชาชนส่วนหน่ึงเกิดความกังวลเก่ียวกับเร่ืองการใช้อำานาจอิสระและความเป็นกลางของผู้พิพากษา 

ในการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว โดยเฉพาะการจ่ายสำานวนคดีให้องค์คณะผู้พิพากษารับผิดชอบ 

รวมถึงการเรียกคืนสำานวนคดีและการโอนสำานวนคดีไปให้องค์คณะผู้พิพากษาอื่นรับผิดชอบแทนว่าจะ

เป็นช่องทางให้มีการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา และเป็น 

ช่องทางใหผู้ม้อีำานาจกำาหนดผลของการพจิารณาพิพากษาคดีหรือคำาส่ังเปน็ใหไ้ปตามทีต้่องการหรือตามที่

ไดก้ำาหนดไวล้ว่งหนา้ เมือ่พจิารณาระเบยีบและกฎหมายทีก่ำาหนดวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วไวโ้ดย

ละเอยีดประกอบกบักระบวนการตรวจสอบรา่งคำาพพิากษาและคำาสัง่ในทกุขัน้ตอนแลว้ จะเหน็ได้วา่ การ

แทรกแซงการปฏบิตัหิน้าท่ีในการพจิารณาพพิากษาคดขีองผูพ้พิากษายากทีจ่ะกระทำาไดซ้ึง่กฎหมายและ 

ระเบียบท่ีกำาหนดแนวทางและขั้นตอนในทางปฏิบัติไว้ดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่สามารถ
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ควบคุมได้ แต่สิ่งที่อยู่ภายในตัวของผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งทำาหน้าที่พิจารณาพิพากษา 

อรรถคดี ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด ทัศนคติ โดยเฉพาะอคติที่อยู่ภายในจิตใจของผู้พิพากษาหรือ 

ตุลาการเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก หากผู้พิพากษาหรือตุลาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีอคติต่อคู่ความ 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่วางตนให้เป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีเลือกปฏิบัติหรือเป็นฝักเป็นฝ่าย

พรรคการเมืองที่ตนเองชื่นชอบ เกลียดชังพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม  คำาพิพากษาหรือคำาสั่งที่พิจารณา

โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการดังกล่าวย่อมไม่เป็นธรรมและสังคมไม่อาจยอมรับได้ คำาพิพากษาหรือคำาส่ัง 

ดังกล่าวนอกจากจะมิได้แก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกแยกที่เกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนในสงัคมแลว้  กลบัทำาใหป้ญัหาดงักลา่วรุนแรงและขยายวงมากขึน้ ผูพ้พิากษาหรือตุลาการ

จงึต้องควบคมุตนเองโดยตอ้งวางตนใหเ้ปน็กลาง ต้องมจีติสำานึกในการปฏบิติัหน้าทีด้่วยความซือ่สตัย์

สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหลาย มุ่งแก้ไข

ปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกแยกในสังคมและประเทศชาติ การยอมรับและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในองคก์รศาลทัง้ระบบวา่ยงัสามารถใหค้วามเปน็ธรรมแกป่ระชาชนได้จงึเปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะ

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างยั่งยืน.
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หลักนิติธรรมกับการบังคับใช้กฎหมาย 
“Rule of Law and Law enforcement” 

พิศล พิรุณ*

 

บทน�า 

หลักนิติธรรมเป็นอุดมการณ์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมาย ที่บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญ                   

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา              

คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต ้องเป ็นไปตาม 

หลักนิติธรรม”1  ในขณะท่ี “กฎหมาย” เป็นกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์               

ในสังคมที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับผลร้าย ซึ่งทั้งสองสิ่งดังกล่าวทุกสังคมยอมรับว่า                    

เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ต้องด�ารงไว้เพื่อความสงบสุขของคนในสังคม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสังคมนั้น ๆ 

มีการบังคับใช้กฎหมาย  (Law  enforcement)  อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด ถ้าการบังคับใช้

กฎหมายมีประสิทธิภาพก็พอเป็นหลักประกันได้ว่าสังคมนั้นน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบและ                       

มีความสขุ ความรูส้กึว่าได้รบัความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกนัของคนในสังคม กจ็ะค่อย ๆ  เด่นชดั

ขึ้น คนในสังคมก็จะเคารพและศรัทธาในกฎหมายของบ้านเมือง ยิ่งคนเคารพกฎหมายมากเพียงใด               

หลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่น�ามาสู่การปฏิบัติก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเพียงนั้น  

 

สภาพการบังคับใช้กฎหมายของไทย 

ถ้ามีค�าถามให้คนช้ันกลางท่ีพอได้รับการศึกษาในเมืองไทยตอบว่าท่านมีความรู้สึกต่อการบังคับ

ใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยอย่างไร ค�าตอบท่ีได้เกือบ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นว่า การบังคับใช้กฎหมายของเมืองไทยยัง “ไม่มีประสิทธิภาพ” หรือ 

“ไม่น่าพงึพอใจ” อันแสดงให้เห็นว่าคนไทยรับรู้หรือคุ้นเคยกับการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ

มาช้านานจนเกือบจะมองว่าการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ต้องค�านึงถึงกฎระเบียบมากนักนั้น เป็นส่วนหนึ่ง            

ของชีวติประจ�าวันไปแล้ว เช่น ทางเท้าทีม่ไีว้ส�าหรบัคนเดนิในกรงุเทพ ฯ กส็ามารถตัง้แผงขายอาหารหรอื

* ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา / ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ของ
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

1 ภูมิชัย สุวรรณดี, มานิตย์ จุมปา, ธิดาพร พิศลยบุตร  โต๊ะวิเศษกุล:  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, หน้า 16.
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ขายสินค้าได้ รถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่ติดไฟแดงอยู่สี่แยก หากด้านที่ก�าลังไฟเขียวไม่มีรถ

แล่นผ่าน รถที่ติดไฟแดงก็สามารถขับฝ่าไฟแดงไปต่อหน้าเจ้าพนักงานต�ารวจที่ก�าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่

ป้อมต�ารวจตรงสี่แยกนั้นได้ หรือที่ดินท�าเลดี ๆ  ในเขตหวงห้ามริมชายเขาหรือชายทะเล ถ้าผู้ใดมีเงินและ

ต้องการอยากจะได้จริง ๆ ก็มีวิธีการหาซื้อมาจนได้ 

 

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความหย่อนประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย 

1. การทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 ประเทศไทยมกีารทจุรติคอร์รปัชัน่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฮัว้ประมลูเพ่ือให้ตนมสิีทธดีิกว่า               

ผูอ้ืน่หรอืการเรยีกรบัสนิบนเพือ่แลกกบัการกระท�าความผดิของตน การเรยีกหรอืยอมรบัสนิบนทีม่ผีูเ้สนอ

ให้เพื่อแลกกับการกระท�าผิดของตนในกรณีที่สองนั้น เห็นได้ชัดว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของความหย่อนยาน

ในการบงัคบัใช้กฎหมายในบ้านเรา เมือ่เจ้าพนกังานต�ารวจจราจรไม่จับกมุผู้กระท�าผิดตามกฎหมายจราจร

เพราะเหน็แก่สนิบนท่ีผูก้ระท�าผดิมอบให้ การบังคบัใช้กฎหมายจราจรกจ็ะมปีระสทิธภิาพได้อย่างไร หรอื

เจ้าหน้าที่เทศกิจเก็บส่วยจากแม่ค้าที่วางแผงขายของบนทางเท้า กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยตามเทศบัญญัติก็ย่อมไม่มีความหมาย 

2. ความหย่อนยานของการบังคับบัญชา  

 การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ  ในประเทศไทยมีให้เห็นท้ังในระดับสูง เช่น ระดับ 

บ่อนการพนันใหญ่ ๆ ในกรุงเทพมหานคร ที่ยังสามารถเปิดบริการได้ และระดับต�่าอย่างการจ่ายค่า 

คิวรถจักรยานยนต์รับจ้างตามตรอก ซอยต่าง  ๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นระดับสูงหรือระดับต�่า 

ถ้าผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้มีการรับสินบน ผู้ปฏิบัติการระดับล่างคงไม่อาจ

ฝ่าฝืนได้ แต่ประเทศไทยเราดูเหมือนการส่งส่วยท่ีผู้ปฏิบัติการระดับล่างเป็นผู้รับมักจะไปถึงมือผู ้

บังคับบัญชาระดับสูงเกือบทุกกรณี เพราะคงไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดนั่งดูลูกน้องรับสินบนโดยตนเอง 

ไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดได้ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงเป็นตัวก่อให้เกิดการไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

กฎหมายโดยตรง 

3. การขาดวินัยของคนในชาติ  

 สองปัจจัยแรกเป็นปัจจัยที่พิจารณาจากฝ่ายผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย             

ส่วนปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปเป็นปัจจัยที่เกิดจากผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเอง เหตุที่การบังคับใช้กฎหมายใน                  

เมอืงไทยไม่เป็นไปอย่างเคร่งครดั ประชาชนกม็ส่ีวนอย่างมาก เพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่เคารพกฎหมาย 

ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบของสงัคม แล้วเจ้าหน้าทีผู่ม้หีน้าทีค่วบคมุให้คนปฏบิตัติามกฎหมายกค็งไม่ต้องไล่จบั
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ไล่ปรับกันมากมายเหมือนอย่างปัจจุบัน การฝ่าฝืนกฎหมายจราจรเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุด เมื่อ                

หลายคนฝ่าฝืนได้ คนอื่นก็เอาอย่างบ้าง ในที่สุดการฝ่าฝืนก็กลายเป็นเรื่องปกติทั่วไป แต่การปฏิบัติตาม

กฎหมายกลายเป็นข้อยกเว้นซึ่งสังคมไทยมีแนวความคิดท�านองนี้ค่อนข้างมาก ผลลัพธ์ก็คือการฝ่าฝืน

กฎหมายกลายเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคมไป อันส่งผลให้ตัวบทกฎหมายที่ออกมาไม่ได้ช่วยจัด

ระเบียบสังคมให้ดีขึ้นตามความมุ่งหมายเท่าที่ควร 

4. การอบรมศึกษา 

 ปัจจัยข้อนี้เป็นเหตุต่อเนื่องของการขาดวินัยข้อที่ 3 เพราะวินัยของคนในชาติย่อมสั่งสม                 

มาจากพฤติกรรมและการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กของคนในสังคมนั้น หากเด็กได้รับการเรียนรู้อบรมมาใน

ทิศทางใด เมื่อเติบใหญ่ข้ึนมา ก็จะมีแนวความคิดหรือทัศนคติไปในทางนั้น เช่น ถ้าในวัยเด็กได้รับการ           

สั่งสอนอบรมให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยการช่วยดูแลไม่ให้มีการเปิดน�้า เปิดไฟทิ้งไว้ โดยใช่เหตุใน

โรงเรียน พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กนั้นก็จะรู้สึกหวงแหน และช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติไปโดย               

ไม่รู้ตัว ความคิดที่จะเอาทรัพย์สมบัติของชาติ เช่น ที่ดินสวย ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติมาท�าเป็นรีสอร์ท

ก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ประเทศไทยเรา การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความคิดต่อส่วนรวมในลักษณะนี้               

น้อยมาก ส่วนใหญ่มกัจะสัง่สอนอบรมให้บตุรหลานของตนเป็นผู้ชนะเหนอืผู้อืน่เสียมากกว่า ซ่ึงการอบรม

เช่นนัน้เป็นการสอนให้เดก็เหน็แก่ตวัโดยปรยิาย ครัน้เดก็เหล่านัน้เตบิโตขึน้มาทกุคนกจ็ะเหน็แต่ประโยชน์

ส่วนตนโดยไม่ค�านึงถึงคนรอบข้างหรือประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้คนในชาติมีลักษณะนิสัยคิดแต่ตน            

เป็นใหญ่ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” หากตนได้รับประโยชน์แล้ว แม้จะผิดระเบียบบ้างก็ไม่เป็นไร                

จนท�าให้เกิดค�าพูดติดตลกว่า “ระเบียบมีไว้ฝ่าฝืน” ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเพราะเมื่อแนวความคิด           

ส่วนใหญ่ของคนในชาติเป็นแบบนี้แล้ว ก็ยากที่จะเห็นการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราเป็นไปอย่างมี

มาตรฐานได้  

 

ผลกระทบต่อการขาดประสิทธิภาพ 

ตวัอย่างข้างต้นเป็นเพยีงส่วนน้อยของการขาดประสิทธ ิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายในเมอืงไทย

เท่านัน้ ยงัมข้ีอเทจ็จรงิท�านองนีอ้กีมากมายทีค่นไทยรู้สึกจนเกอืบจะชาชนิถงึความหย่อนยานในการบงัคบั

ใช้กฎหมายของบ้านเมืองเรา ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ส่งผลต่อการพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง

มาก ท�าให้คนไทยค่อย ๆ สั่งสมแนวคิดว่าก�ารฝ่าฝืนกฎระเบียบของบ้านเมืองหรือของสังคมนั้นไม่ใช่สิ่ง

เลวร้าย การไม่ฝ่าฝืนกฎระเบยีบบ้างต่างหากทีบ่างคร้ังถกูมองว่าเป็นความคดิทีไ่ม่ค่อยฉลาด หรือไม่รู้จัก

ปรับตัวเข้ากับสังคม ท�านองเข้าเมืองตาหลิ่ว ไม่รู้จักหลิ่วตาตาม ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้บุคลิกโดยรวมของ

คน ไทยกลายเป็นคนทีช่อบคดิอะไรแบบซกิแซก็โดยพยายาม หาทางหลกีเลีย่งกฎระเบยีบเพือ่ผลประโยชน์
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ของตัวเองอยู่เสมอ วิธีการหรือช่องทางใดท่ีเป็นมาตรฐานซ่ึงคนในสังคมพัฒนาเขาไม่คิดปฏิบัติกัน 

แต่คนไทยมักจะท�า เช่น การพิจารณาเลื่อนยศเลื่อนต�าแหน่งของข้าราชการหรือในหน่วยงานเอกชนที่มี

กฎเกณฑ์เป็นหลักทั่วไปว่าให้พิจารณาจากความรู้ความสามารถของคนเป็นส�าคัญ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

จะเห็นสมควรเป็นการเฉพาะรายซึ่งเป็นข้อยกเว้น ปรากฏว่าข้าราชการหรือพนักงานที่มีความรู้ความ

สามารถอยูใ่นมาตรฐานทัว่ไปมกัจะไม่ได้รบัการพจิารณา แต่ลูกน้องทีผู้่บงัคบับญัชาเหน็สมควรเป็นกรณี

พิเศษซึ่งเป็นบทยกเว้นมักจะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอ 

เมื่อแนวความคิดหรือมาตรฐานการคิดของคนในสังคมส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ ก็ยากที่ประเทศชาติ

จะพัฒนาไปสู่ระบบท่ีเป็นมาตรฐานได้ หลักนิติธรรมซ่ึงเป็นอุดมคติของการปกครองที่มุ่งหวังให้การอยู่

ร่วมกันของคนในสังคมด�าเนินไปอย่างมีความสุขก็คงบรรลุเป้าหมายได้ยาก การบัญญัติหลักนิติธรรมไว้

ในรัฐธรรมนูญแทบจะไม่ส่งผลในทางปฏิบัติเลย 

ผู้เขียนเช่ือว่าคนในระดับบนของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักวิชาการ หรือนักธุรกิจ            

ต่างทราบดีว่าความหย่อนยานของการบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยนั้นเป็นปัญหาที่ถ่วงความเจริญของ

ประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งหากน�าเรื่องดังกล่าวมาเป็นหัวข้อในวงเสวนา ทุกคนคงยอมรับโดยไม่มีข้อ 

โต้แย้ง แต่หากตั้งค�าถามต่อไปว่า แล้วเราจะพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราให้ดีขึ้นได้อย่างไร                

ทุกคนคงนั่งคิดอยู่นานว่าค�าตอบควรจะเป็นอย่างไร บางคนอาจจะถึงข้ันสรุปว่าอย่าไปคิดมันเลย               

ปล่อยให้มันเป็น “แบบไทย ๆ” ดีกว่า ซึ่งปัจจุบันเชื่อว่ามีคนคิดเช่นนี้จ�านวนมาก เมื่อปัญหาใดยากต่อ

การปรับปรุง หรือไม่คิดจะปรับปรุงก็โยนไปสู่บทสรุปว่า มันเป็นปัญหาแบบไทย ๆ และปล่อยให้เป็นไป

ตามแบบ “ไทย ๆ” ดีกว่า

ต่อปัญหาดังกล่าวผู้เขียนไม่อยากจะให้คิดเช่นนั้น  เนื่องจากเห็นว่า ทุกปัญหามีทางแก้ได ้

ปัญหาใดฝังรากลึกยาวนาน ก็ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขและต้องแก้ด้วยความสามารถ ขึ้นอยู่กับ 

ว่าผูแ้ก้ไขมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแก้ไขจรงิหรอืไม่ ถ้ามคีวามต้ังใจจริงท่ีจะแก้ไขกม็ปัีญหาต่อไปว่าใครจะเป็นผู้น�า

ในการแก้ไข ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างเป็นข้อคิดให้เกิดก�าลังใจไว้  2 กรณี คือ กรณีของประเทศสิงคโปร์

และฮ่องกง  

ทั้งสองประเทศเป็นประเทศท่ีมีคนเช้ือสายจีนอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เหตุใดปัจจุบัน 

คนสิงคโปร์จึงพูดภาษาอังกฤษกันท้ังประเทศ  แม้บางคนจะพูดภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาบรรพบุรุษได้ แต่

ภาษาราชการที่ใช้กันก็เป็นภาษาอังกฤษ เด็กนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึง

มหาวิทยาลัย  เขาเริ่มใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นคนแนะน�าให้ใช้ และใช้อย่างไรจึงประสพ 

ความส�าเร็จ ท�าให้คนที่เคยพูดภาษาจีนเปลี่ยนมาเป็นพูดภาษาอังกฤษกันทั้งประเทศ 

กรณีของฮ่องกง ดินแดนแห่ง  “หนึ่งประเทศสองระบบ” ปัจจุบันหลังจากอังกฤษส่งมอบเกาะ

ฮ่องกงคืนให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะครบสัญญาเช่าแล้ว ฮ่องกงก็ยังคงระบอบการเมือง
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การปกครองในรูปแบบเดิมที่อังกฤษใช้มาประมาณ  200 ปี อยู่ โดยไม่น�าระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศ

แม่มาใช้ ค�าถามมีว่าท�าไมคนจีนในเกาะฮ่องกงจึงมีความคิดทางการเมืองต่างจากคนจีนแผ่นดินใหญ่               

ค�าตอบง่าย ๆ ก็คือ เพราะอังกฤษเป็นผู้ปกครองฮ่องกงมาถึง 200 ปี แต่มีข้อน่าชวนคิดว่า จริง ๆ แล้ว

คนหรือแนวความคิดของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีปัญหาว่าใครเป็นผู้น�าใน

การเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงหรือคนในสังคมคิดเปลี่ยนแปลงกันเอง ค�าตอบ

น่าจะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมากกว่า เพราะทั้งกรณีการเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษของ

คนสงิคโปร์และการมรีะบบการปกครองแบบองักฤษของคนฮ่องกง คงเป็นไปไม่ได้หรอืเป็นไปได้ยากมาก

ทีค่นจนีในสงิคโปร์จะคดิพดูภาษาองักฤษกนัท้ังประเทศด้วยตนเอง หรอืคนจนีในฮ่องกงจะมแีนวคดิแบบ

อังกฤษโดยไม่มีผู้น�าหรือผู้ก�าหนดนโยบาย  

จากข้อคิดของทัง้สองประเทศดงักล่าว เมือ่คดิถงึการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการบงัคบัใช้กฎหมาย

ในบ้านเราแล้ว น่ามองโลกในแง่ดีว่าเราก็มีสิทธิปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเราได้

โดยไม่ปล่อยให้เป็นปัญหา “แบบไทย ๆ” อีกต่อไปเพราะคนจีนในสิงคโปร์หรือในฮ่องกงคงไม่มีผู้ใดคิด

ท�านองคนไทยว่าปล่อยให้เป็นปัญหา “แบบจีน ๆ” 

แนวทางในการแก้ปัญหา 

จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองประเทศศึกษาดังกล่าว น่าจะสรุปแนวคิดในการแก้

ปัญหาได้ดังนี้ 

1. เริ่มที่ผู้น�า  

 ผู้น�าของประเทศหรือผู้ก�าหนดนโยบายของรัฐต้องเป็นผู้เริ่มก่อน มิใช่ปล่อยให้คนในสังคม             

คิดกันเอง เช่น หากจะให้คนกรุงเทพมหานครเคารพกฎจราจร ไม่แอบขับรถฝ่าไฟแดง ในขณะที่ทุกคน

ยังรอสัญญาณไฟเขียวอยู่ ต�ารวจจราจรที่ประจ�าป้อมยามซ่ึงเห็นการกระท�าผิดซ่ึงหน้าก็ต้องจับบุคคลท่ี

ฝ่าฝืนน้ันมาลงโทษตามสภาพความผิดอย่างเคร่งครัดในทันทีทันใดก่อน เพื่อให้คนที่รออยู่สี่แยกและ                 

ผู้กระท�าผิดนั้นเองได้เห็นเลยว่าการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ต้องได้ 

รบัโทษ และเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรกระท�าอกีต่อไป เมือ่ทกุคร้ังทีฝ่่าฝืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด กต้็องถกูจับปรับเหมอืน

กันทุกคน ประชาชนก็จะรู้สึกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน คนที่คิดจะฝ่าฝืนอีกก็จะค่อย ๆ  ลดลง 

ในทีส่ดุกลายเป็นบรรทัดฐานท่ีดขีองสงัคมต่อไป ไม่มใีครคดิขบัรถฝ่าไฟแดงในลกัษณะเช่นนีอ้กี ในแง่ของ

ต�ารวจผูจ้บักไ็ม่ยากท่ีจะท�าให้เกดิการบังคบัใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดได้ เพราะมสีายงานการบงัคบับญัชา

อยู่แล้ว ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะก�าหนดนโยบายให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้ หากผู้ปฏิบัติรายใดไม่สนอง

นโยบายก็พิจารณาลงโทษไปตามระเบียบของทางราชการ รายใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรได้รับรางวัล 
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ส�าหรับตัวผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้ก�าหนดนโยบายก็ไม่ควรอ้างว่าท�าไม่ได้เพราะมีบุคคลอื่นอยู่เหนือ

นโยบายเป็นข้อแก้ตัว หากมีผู้ใดแสดงตนอยู่เหนือกฎหมายจริงก็ประกาศให้สังคมรับรู้เลย สังคมจะช่วย

ประณาม  

2. การรณรงค์ (campaign) ส�าหรับผู้ตาม 

 คงจ�ากันได้ว่าท่ีมีการรณรงค์หลายอย่างในประเทศไทยที่ใช้ได้ผลมาแล้วในอดีต เช่น                        

การรณรงค์วางแผนครอบครัวด้วยค�าว่า “ลูกมากจะยากจน” การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

จนปัจจุบันไม่มีใครสูบบุหรี่ในรถโดยสารปรับอากาศ ร้านอาหารหรืออาคารที่เปิดเครื่องปรับอากาศ               

อีกต่อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของการบังคับใช้กฎหมายก็น่าจะใช้วิธีการรณรงค์เป็นตัวน�าได้ 

สือ่ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นทีน่ยิมมอียูม่ากมาย ถ้าต้องการให้สงัคมเปลีย่นค่านยิมไปทางใดกส็ามารถกระท�าผ่านสือ่

ต่าง ๆ  น้ันได้โดยเฉพาะสือ่โทรทัศน์และวทิย ุเมือ่คนบรโิภคสือ่ทีแ่สดงถงึสิง่ทีต้่องการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง 

เช่น ต้องไม่จอดรถในท่ีห้ามจอด หรอืต้องหยดุรถตรงทางม้าลายเมือ่มคีนข้ามถนน ไปนานวนัเข้าจนกลาย

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่สื่อน�าเสนอไปโดยไม่รู้ตัว แล้วส่ิงนั้นก็จะกลายเป็น 

ค่านิยมหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ดีต่อไป

 มีข้อน่าสังเกตส�าหรับการรณรงค์ว่า การรณรงค์ในเชิงบวกนั้นควรพิจารณาน�ามาใช้เป็นวิธี

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าการรณรงค์ในเชิงลบ เช่น การรณรงค์ไม่ให้คนบุกรุกป่าสงวนแห่ง

ชาตกิค็วรจะเน้นว่าอทุยานแห่งชาตใิห้ความชุม่ชืน้แก่คนทีเ่ข้าไปเทีย่วหรือสัตว์ป่าทีอ่าศยัในเขตป่าสงวน

น้ันอย่างไร หากมีคนไปตัดไม้ท�าลายป่าหรือรบกวนสัตว์ป่าจะส่งผลให้ความสุขสดชื่นที่เราจะได้รับจาก

ป่าหรือสัตว์ป่านั้นลดน้อยถอยลงอย่างไร เมื่อคนได้รับรู้ถึงประโยชน์และความส�าคัญของป่าไม้และ                  

สัตว์ป่าแล้ว ความรักและหวงแหนในป่าไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นจิตส�านึกของ

คนในชาตไิปโดยปรยิาย ต่างจากการน�าเสนอแต่ข่าวทีม่แีต่การตดัไม้ท�าลายป่า การเข้าไปสร้างรสีอร์ทใน

เขตป่าหรือการล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นการกระท�าผิดกฎหมายและเป็นการเสนอ

ข่าวในเชิงลบ การที่คนรับรู้ข่าวในเชิงลบนี้มาก ๆ อาจมีผลให้เกิดความรู้สึกว่าการกระท�าผิดกฎหมายใน

ลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ได้ ในที่สุดเมื่อเห็นว่าคนอื่นท�าได้ ตนเองก็คิดจะท�าบ้าง                  

โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่า คนที่ท�าอยู่ก่อนยังไม่เห็นได้รับโทษเลย ซึ่งแนวความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิด

อย่างมาก เพราะคนทีล่กัทรพัย์แต่ยงัไม่ถกูจบัด�าเนนิคดี ไม่ได้หมายความว่าการกระท�านัน้เป็นการกระท�า

ที่ถูก ฉะนั้น การน�าเสนอข่าวสารเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์จึงน่าจะเป็นผลดีต่อสังคม

ในระยะยาวและควรท�ามากกว่าการมุ่งเสนอแต่ข่าวในเชิงลบ 

3. การให้การศึกษาแก่เยาวชน  

 เมือ่รณรงค์ปรบัเปลีย่นแนวความคดิและพฤติกรรมของผู้ใหญ่แล้ว กต้็องให้การศกึษาแก่เด็ก
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และเยาวชนไปด้วยพร้อม ๆ กัน เพราะการปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมเพื่อให้คนเคารพกฎหมาย                    

หรือให้คนในสังคมมีระเบียบวินัยนั้นต้องกระท�ากันในระยะยาวซ่ึงหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ยัง่ยนืมัน่คงกต้็องเริม่ปรบัเปลีย่นกนัตัง้แต่เดก็ โดยอบรมสัง่สอนให้เดก็เคารพในกฎระเบยีบเลก็ ๆ น้อย ๆ 

ภายในโรงเรียนหรือภายในสังคมรอบตัวของเด็กไปก่อน เช่น ให้เด็กรู ้ว ่าการมาโรงเรียนสาย 

เป็นสิ่งที่ผิดมาก หรือการไม่บอกความจริงแก่พ่อแม่เป็นสิ่งที่ผิดและไม่ควรท�าอย่างยิ่ง เมื่อเด็กส่วนใหญ่

ตระหนักถึงความผิดหรือความไม่เหมาะไม่ควรของการมาสายหรือการโกหกแล้ว พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

เด็กเหล่านั้นก็จะรู้จักเคารพต่อกฎหมายหรือเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสังคมไปเอง เมื่อ                   

รัฐออกกฎหมายใดมาบังคับใช้ คนก็จะเคารพกฎหมาย ไม่กล้าท่ีจะฝ่าฝืน ซ่ึงพฤติการณ์ดังกล่าวเป็น 

กระจกเงาส่องให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากอบรมให้เด็กเกรงกลัวต่อการกระท�าผิดแล้ว ควรจะอบรมให้เด็กรู้จักรักษาผล

ประโยชน์ของส่วนรวมและรูจ้กัเคารพในสทิธขิองบคุคลอืน่ด้วย เพราะการไม่เคารพกฎหมายในบ้านเมอืง

เรา ส่วนหนึ่งมาจากการไม่รู้สึกหวงแหนในทรัพย์สินส่วนรวม แทนท่ีจะช่วยกันรักษาทรัพย์สินส่วนรวม

เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนาน ๆ กลับหาทางยึดถือครอบครองเอาทรัพย์สิน ส่วนรวมนั้นมาใช้เป็น

ประโยชน์ส่วนตน เช่น หาทางจบัจองทีห่ลวงแล้วท�าเป็นรีสอร์ทหรือให้ผู้อืน่ เช่าทางเท้าหน้าบ้านเพ่ือวาง

แผงขายสินค้า ซึ่งสองตัวอย่างดังที่ยกมานี้มีให้เห็นกันดาษดื่นในสังคมไทย เหตุผลก็น่าจะมาจากคนไทย

ไม่ได้ถูกสั่งสอนอบรมให้รักเคารพในทรัพย์สินส่วนรวมหรือเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นเอง นอกจากจะไม่

เคารพแล้วยังหาทางดึงเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวอีก ทางเท้ามีไว้ส�าหรับ                

คนเดินที่เจ้าของบ้านต้องไม่วางสิ่งใดเกะกะให้เป็นที่รบกวนสิทธิแก่ผู้สัญจรไปมา แต่ปรากฏว่านอกจาก

จะให้แผงลอยมาตัง้เกะกะแล้ว เจ้าของบ้านยงัเรยีกเกบ็เงินค่าเช่าทีจ่ากคนทีน่�าแผงลอยมาต้ังอกี ซ่ึงเท่ากบั

เป็นการกระท�าที่ไม่ชอบถึงสองต่อ คือ รบกวนสิทธิของผู้อื่นแล้วยังแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบอีก 

4. การบ�ารุงความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

 กล่าวโดยสรุปคือหากจะพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ รัฐต้องให้เงินเดือน

แก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตักิารให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเพียงพอ พอทีเ่ขาจะมภีมูต้ิานทานต่อการให้สินบน

ของผู้กระท�าความผิดได้ 

 คงปฏเิสธไม่ได้ว่า เมือ่มกีารให้สนิบนโดยผู้กระท�าผิด เจ้าหน้าทีผู้่มหีน้าทีป่ฏบิติัการให้เป็นไป

ตามกฎหมายก็ย่อมหวั่นไหวเป็นธรรมดาความคิดว่า ควรจะรับสินบนหรือไม่รับข้ึนอยู่กับมโนธรรมของ

ผูร้บัในขณะนัน้ว่าอ�านาจฝ่ายกศุลหรอือกศุล อย่างใดจะมอี�านาจเหนอืกว่ากนั ถ้าความคดิฝ่ายกศุลมเีหนอื

กว่ากป็ฏเิสธไม่รบัแล้วปฏบิตักิารไปตามตวับทกฎหมาย แต่ถ้าฝ่ายอกศุลมมีากกว่า ความคดิทีจ่ะรบัสนิบน

ก็เกิดขึ้นและเมื่อรับแล้วก็ไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ปล่อยให้คนผิดลอยนวลไป 
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 จุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญว่าจะรับหรือไม่รับ นอกจากคุณธรรมและศักด์ิศรีของผู้นั้นจะเป็นตัวชี้วัด

แล้ว ความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจก็มีส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับ ถ้าผู้ปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามกฎหมายผู้ใดมีความจ�าเป็นทางด้านการเงินอย่างมากในขณะที่ต้องตัดสินใจ ต่อให้ผู้นั้นมีคุณธรรม

สูงส่งเพียงใด ความหวั่นไหวที่จะรับสินบนที่มีผู้เสนอให้ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เหมือนกับความผิดฐาน

ลักทรัพย์ก็เกิดจากการกระท�าของผู้ที่ไม่มีอะไรจะกินอย่างมากมาย 

 ดังนั้นเพื่อขจัดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านการเงินออกให้เหลือแต่คุณธรรมหรือ 

มโนธรรมแท้ ๆ  ของผู้นั้น รัฐก็ควรจะให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเพียงพอ 

ไม่ให้เดือดร้อนจนใช้เป็นข้ออ้างได้ว่าเงินเดือนน้อยจึงต้องรับสินบน จริงอยู่เงินไม่ใช่เป็นตัววัดว่าจะไม่รับ

สินบน คนมีเงินก็รับสินบนได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนมีเงินน้อยก็เสี่ยงที่จะรับสินบนมากกว่า ดังนั้นหากรัฐ

มีเงินพอและจัดสรรค่าตอบแทนให้อยู่ในมาตรฐานที่เพียงพอ โอกาสที่คนจะไม่เสี่ยงรับสินบนก็น่าจะมี

มากกว่า ส่วนคนมีเงินแล้วแต่ยังรับสินบนอยู่ก็สามารถใช้วิธีการลงโทษเป็นตัวควบคุมได้ โดยหาก 

ผูใ้ดถกูจบัได้ว่าทจุรติคอร์รปัชัน่กใ็ช้วธิลีงโทษอย่างเดด็ขาดและรุนแรง เพราะถอืว่ารัฐได้จัดสรรเงินเดือน

ให้ในระดับที่พอมีพอกินแล้ว เมื่อมีการลงโทษอย่างเคร่งครัดแล้ว ต่อไปคนที่คิดจะทุจริตคอร์รัปชั่นก็จะ

มีน้อยลง การเสนอให้สินบนและการรับสินบนย่อมไม่มีผู้ใดคิดท�า เพราะจะต้องได้รับโทษรุนแรง เมื่อ 

ผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ยอมรับสินบนเสียแล้ว กฎหมายก็ย่อมเป็นกฎหมาย ใครท�าผิดก็

ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันทุกคน บ้านเมืองก็อยู่กันอย่างเป็นสุขและมีระเบียบ 

 มีข้อสังเกตสั้น ๆ ส�าหรับเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนว่า รัฐต้องสูญเสียเงินจากการทุจริต

คอร์รัปช่ันไปมากมาย ไม่ว่าการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือการไม่จับปรับ             

ตามกฎหมายเพราะเจ้าพนักงานต�ารวจรับสินบน เงินดังกล่าวเหล่านี้หากน�ามาเป็นเงินเดือนหรือ 

ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีสุจริตแล้วน่าจะเพียงพอและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก 

เพราะรัฐจะได้ไม่สูญเสียงบประมาณที่พึงได้ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างหลักนิติธรรมของประเทศ 

ให้เป็นที่เห็นประจักษ์แก่ชาวโลกด้วย 

 

บทสรุป 

ดังที่ได้น�าเสนอมาในตอนต้น ผู้เขียนมีความคิดในแง่บวกว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยที่ 

ทุกคนยอมรับว่าหย่อนยานไม่มีประสิทธิภาพน้ัน สามารถแก้ไขพัฒนาได้ แต่ต้องใช้เวลาและความตั้งใจ

จริงของกลุ่มผู้น�าหรือผู้ก�าหนดนโยบายของประเทศว่ามีความจริงใจท่ีจะแก้ไขเพียงใด เมื่อผู้น�าเร่ิม

กระบวนการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็จะเป็นผู้ตามเอง เพราะประชาชนเป็นส่วนประกอบของสังคม 

คงคาดหวังให้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกันในหลายมิติลุกขึ้นมาสร้างระเบียบวินัยพร้อมกันจนเป็น 
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ค่านิยมของประเทศไปได้ รัฐจะต้องเป็นผู้น�าก่อน เมื่อวันหนึ่งที่คนในรัฐรู้สึกว่า สิ่งที่รัฐวางกรอบให้เดิน

หรือปฏิบัติเป็นเรื่องปกติท่ีทุกคนต้องเดินตามหรือปฏิบัติตามแล้ว สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานของ

สังคมสืบไป และเมื่อการบังคับใช้กฎหมายซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานของสังคมส่วนหนึ่งได้พัฒนาไปในทาง            

ท่ีดีขึ้น โดยทุกคนได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันแล้ว วันนั้นก็คงจะกล่าวได้ว่า 

สังคมไทยมีหลักนิติธรรมเป็นแนวคิดในการปกครองประเทศอย่างแท้จริง มิใช่มีหลักนิติธรรมแต่เพียง

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น 
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๓/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๘/๒๕๕๖ 

 
 

 วันท่ี  ๒  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 

เรื่อง พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ   

 มาตรา  ๔๑  หรือไม 

ศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดีที่  ๑  (นายชะลอ  รับทอง)  และผูฟองคดีท่ี  ๒   

(นางสาวสมพร  รับทอง)  ในคดีหมายเลขดําที่  ๘๖๙/๒๕๕๖  เพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้ 

นายชะลอ  รับทอง  นางสาวสมพร  รับทอง  และนายสมนึก  รับทอง  เปนผูฟองคดี  ย่ืนฟอง 

การประปาสวนภูมิภาคเปนผูถูกฟองคดี  ตอศาลปกครองกลางเพ่ือขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหาย 

จากการที่ผูถูกฟองคดีวางทอน้ํารุกลํ้าแดนกรรมสิทธิ์ใตที่ดินของผูฟองคดทีั้งสาม  เนื่องจากผูฟองคดท้ัีงสาม 

เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๐๕๘๗  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๔๖๔๐  และโฉนดที่ดิน 

เลขที่  ๔๖๖๓๘  ตําบลกระทุมลม  อําเภอสามพราน  (ตลาดใหม)  จังหวัดนครปฐม  ตอมาจังหวัดนครปฐม 

ไดกอสรางทางหลวงชนบทสายบานหนองเสา - บานคลองฉาง  หรือถนนกระทุมลม  ๙  รุกลํ้าที่ดินของ 

ผูฟองคดีทั้งสาม  ผูฟองคดีทั้งสามไดย่ืนฟองจังหวัดนครปฐมตอศาลจังหวัดนครปฐม  ซึ่งศาลจังหวัดนครปฐม 

ไดมีคําพิพากษาใหจังหวัดนครปฐมรื้อถอนทางสาธารณประโยชน  ในสวนที่รุกลํ้าท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสาม   
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 หนา   ๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

แตในขณะที่คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏวา  การประปาสวนภูมิภาค  สาขาออมนอย   

ไดวางทอน้ํารุกลํ้าท่ีดินของผูฟองคดีท้ังสาม  และเมื่อศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจังหวัดนครปฐม 

รื้อถอนการกอสรางทางหลวงชนบทดังกลาวออกจากที่ดิน  การดําเนินการวางทอน้ําของผูถูกฟองคดี 

จึงเปนการรุกลํ้าเขามาในที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม  ผูฟองคดีทั้งสามจึงฟองตอศาลปกครองกลาง 

ขอใหผูถูกฟองคดีชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีทั้งสาม  นับแตวันที่ผูถูกฟองคดีไดวางทอน้ํารุกลํ้าเขามา 

ในแดนกรรมสิทธิ์ใตที่ดินของผูฟองคดีทั้งสาม  ภายหลังผูฟองคดีท่ี  ๓  ย่ืนถอนฟองเฉพาะสวนของตน   

ศาลปกครองกลางอนุญาตใหถอนฟองได 

ผูถูกฟองคดีย่ืนคําใหการตอศาลปกครองกลางสรุปไดวา  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  กําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจวางทอน้ําผานที่ดินของบุคคลใด ๆ   

ที่มิใชที่ตั้งสําหรับท่ีอยูอาศัยโดยไมตองจายคาทดแทนการใช ท่ีดินกรณีทอน้ํามีเสนผาศูนยกลาง 

ไมถึงแปดสิบเซนติเมตร  ซึ่งทอน้ําที่ไดวางในท่ีดินของผูฟองคดีทั้งสองมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียง 

หาสิบหกเซนติเมตร  ฉะนั้นผูถูกฟองคดีจึงมีอํานาจในการวางทอน้ําและไมตองจายคาทดแทนการใชที่ดิน 

ใหแกผูฟองคดีทั้งสอง  ท้ังนี้กรณีเคยมีขอเท็จจริงเชนเดียวกับคดีนี้มาแลว  โดยผูถูกฟองคดีเคยถูกฟอง 

ตอศาลจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งศาลจังหวัดสมุทรสาครพิพากษาวา  ผูถูกฟองคดีมีสิทธิวางทอน้ําขนาด 

เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรได  ไมถือเปนการละเมิด  ตามคดีหมายเลขดําที่  ๘๐/๒๕๕๑   

และคดีหมายเลขแดงที่  ๑๑๙๓/๒๕๕๒  คดีถึงท่ีสุดเนื่องจากคูความท้ังสองฝายไมไดอุทธรณคําพิพากษา   

ผูฟองคดีทั้งสองจึงไมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลเพ่ือเรียกคาเสียหายจากผูถูกฟองคดี 

ในระหวางการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  ผูฟองคดีท่ี  ๑  และผูฟองคดีที่  ๒  ไดย่ืนคํารอง   

ขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาสงคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งสองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา   

พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  ในสวนที่เกี่ยวของกับการให 

การประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจใชทรัพยสินของเอกชนในการวางทอน้ําโดยไมตองจายเงินคาทดแทน   

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑  หรือไม 

ศาลปกครองกลางเห็นวา  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐   

เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกลาว  จึงสงคําโตแยงของผูฟองคดีทั้งสองตามทางการเพ่ือขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑ 
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 หนา   ๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไว 

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  หรือไม  เห็นวา  ตามคํารองมีประเด็นโตแยงวา   

พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑   

ซึ่งศาลปกครองกลางจะนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกคดี  และยังไมมีคําวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน  กรณีจึงตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๑๑  วรรคหนึ่ง  ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย   

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๑๓)  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําส่ังรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย 

ประเด็นท่ีศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยมีวา  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 

ในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง  ขอบเขตแหงสิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่ 

กฎหมายบัญญัติ  และวรรคสอง  บัญญัติวา  การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครองสิทธิของบุคคล 

ในการสืบมรดกยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  รัฐธรรมนูญมาตรานี้มีเจตนารมณเพ่ือประกันความมั่นคง 

ในการถือครองทรัพยสิน  บุคคลที่ไดมาซึ่งทรัพยสินโดยชอบรวมถึงการรับมรดกยอมไดรับความคุมครอง 

ความเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  รวมทั้งสิทธิใด ๆ  ในการใชสอยหรือจําหนายจายโอน   

ซึ่งสิทธิในทรัพยสินดังกลาวอาจถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายเทานั้น  เชน  การอายัด  การยึด   

หรือการริบทรัพยสินจะกระทําไดก็แตโดยกฎหมายใหอาํนาจ  เปนตน  หลักการคุมครองสิทธิในทรัพยสินดังกลาว 

สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  ขอ  ๑๗  โดยเฉพาะในเรื่องอสังหาริมทรัพยโดยเจาของ 

หรือผูครอบครองยอมมีความผูกพันท่ีจะใชหลักกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยกขึ้นเปนขอตอสู 

ถึงความชอบธรรมในการครอบครองและใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ตนมีกรรมสิทธิ์หรือ 

สิทธิครอบครองอยูโดยสมบูรณ  หากแตวาอาจมีการจํากัดอํานาจการจัดการทรัพยสินของเจาของ   

หรือเจาของอาจจะตองยอมรับภาระอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือประโยชนแกบุคคลอื่น  ขอจํากัดอํานาจกรรมสิทธิ์ 

ในอสังหาริมทรัพยนั้นมีอยูหลายประการเทาที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เชน   

เรื่องทางจําเปน  ภาระจํายอม  และการใชสิทธิบนอสังหาริมทรัพยท่ีตองไมกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น   
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เปนตน  ดังนั้น  สิทธิ ในทรัพย สินของบุคคลจึงอาจถูกจํากัดได โดยกฎหมายตามความจําเปน 

เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของประเทศชาติโดยรวม  แตการจํากัดสิทธิดังกลาวนั้นก็ตองชอบ 

ดวยหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ท่ีบัญญัติวา  การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา   

คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม   

และมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่บัญญัติวา  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว   

จะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญนี้ 

กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได  และวรรคสอง 

ที่บัญญัติวา  กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป  และไมมุงหมายใหใชบังคับแก 

กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง  ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 

สําหรับพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เปนบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงค 

เพ่ือปรับปรุงและขยายกิจการประปาในสวนภูมิภาคใหดีย่ิงขึ้น  รวมท้ังใหมีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับ 

การผลิต  จัดสง  และจําหนายน้ําประปาในสวนภูมิภาค  โดยมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  บัญญัติใหอํานาจ 

การประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต  เหนือ  ตาม  หรือขามพ้ืนดินของบุคคลใด ๆ   

ในเมื่อที่ดินนั้นมิใชที่ตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัย  เพ่ือประโยชนในการผลิต  การสง  และการจําหนาย 

น้ําประปา  ซึ่งเปนการจัดทําบริการสาธารณะ  วรรคสอง  บัญญัติวิธีการสําหรับการวางทอน้ําท่ีมีขนาด 

เสนผาศูนยกลางตั้งแตแปดสิบเซนตเิมตรขึน้ไป  โดยใหการประปาสวนภูมิภาคมอีํานาจกําหนดบรเิวณที่ดิน 

ที่เดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณโดยมีความกวางจากทอน้ําดานละไมเกินสองเมตรหาสิบเซนติเมตร 

สําหรับทอน้ําขนาดดังกลาว  และใหการประปาสวนภูมิภาคทําเครื่องหมายแสดงเขตไวในบริเวณดังกลาว 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  สวนวรรคสาม  บัญญัติวา  ในบริเวณที่กําหนดตามวรรคสอง   

ใหการประปาสวนภูมิภาคมีอํานาจรื้อถอนส่ิงที่สรางหรือทําขึ้น  หรือตัดฟน  ตน  กิ่ง  หรือรากของตนไม   

หรือพืชผลอยางใด ๆ  ไดโดยตองจายคาทดแทนในการท่ีใชท่ีดิน  และในการรื้อถอนหรือตัดฟน  แลวแตกรณี   

ใหแกเจาของหรือผูครอบครองดวยจํานวนเงินอันเปนธรรม  เวนแตเจาของหรือผูครอบครอง 

เปนผูไดรับประโยชนคุมคาในการกระทํานั้นอยูดวย  ในกรณีท่ีไมสามารถตกลงกันไดในจํานวนเงินคาทดแทน   

ใหนํามาตรา  ๒๙  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และวรรคส่ี  บัญญัติวา  เมื่อไดมีการชดใชคาทดแทน 
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แกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวแลว  หรือเจาของ  หรือผูครอบครองเต็มใจไมรับหรือไมมีสิทธิรับคาทดแทน   

ตอไปจะเรียกรองคาทดแทนอีกมิได  สวนวรรคหา  บัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาค  แจงเปนหนังสือ 

ใหเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบในกรณีที่จะดําเนินการตามความในมาตรานี้   

โดยใหนํามาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหสิทธิเจาของหรือผูครอบครอง 

ทรัพยสินนั้นอาจย่ืนคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาสวนภูมิภาค 

เพ่ือวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง  โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

เห็นวา  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจ 

การประปาสวนภูมิภาคซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจในการจัดทําน้ําประปา  อันเปนบริการสาธารณะของรัฐ 

ในดานสาธารณูปโภค  จึงตองเอื้อใหหนวยงานของรัฐผูจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวสามารถดําเนินการได 

โดยสะดวกเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม  แตการใชอํานาจเชนวานี้ตองอยูบนหลักการเคารพสิทธิของเอกชน 

ผูที่อาจจะตองไดรับความเดือดรอนเสียหาย  หรือถูกจํากัดสิทธิ  หรือถูกรอนสิทธิอันเกิดจากการจัดทํา 

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของสวนรวมดังกลาวดวย  กลาวคือ  การที่รัฐจะใชทรัพยสินอันไดแกที่ดิน 

ซึ่งประชาชนเปนเจาของหรือผูครอบครองในทรัพยสินนั้นอยู  รัฐก็จําตองชดใชคาทดแทนความเสียหาย 

อันเปนธรรมตามควรแกกรณีในการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  อันเปนหลักการสําคัญของ 

การใชอํานาจรัฐที่ปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย  ซึ่งเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพ 

ขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญนี้วารัฐจะไมกระทําการอันใดท่ีเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชนเกินความจําเปน  เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจ  วารัฐภายใตการปกครองในระบอบ 

เสรีประชาธปิไตยที่ยึดถือหลักนิตธิรรมดงัที่บญัญตัิไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ที่วาการปฏิบัติหนาที่ 

ของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ  ตองเปนไปตาม 

หลักนิติธรรม  โดยที่รัฐจะใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ   

ซึ่งหากรัฐจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพดังกลาวแลวก็ตองเปนไปโดยบทบัญญัติแหงกฎหมายและภายในขอบเขต 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่วา  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว   จะกระทํามิได   เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   

เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาท่ีจําเปน  และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหง 

สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 
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เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณของกฎหมายและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  แลวเห็นวา  การประปาสวนภูมิภาคเปนบริการสาธารณะท่ีรัฐจําเปนตองจัดทํา 

หรือใหมีขึ้นอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชนแกประชาชนและการพัฒนาประเทศในดานสาธารณูปโภค 

และสุขอนามัยท่ีดีของประชาชน  อันเปนสาธารณประโยชน  และยังมีความสําคัญตอความมั่นคงปลอดภัย 

ของประเทศดวย  การเขาไปดําเนินการตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการผลิต  การสง  และการจําหนายน้ําประปา   

รัฐมีความจําเปนตองใหอํานาจแกการประปาสวนภูมิภาคในการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณไปใต  เหนือ  ตาม   

หรือขามพ้ืนท่ีดินของบุคคลที่มิใชที่ตั้งของโรงเรือนหรือที่อยูอาศัยได  เพ่ือประโยชนแกการดังกลาว   

โดยผูเปนเจาของหรือครอบครองทรัพยสินไมไดสูญเสียสิทธิในทรัพยสินของตน  เพียงแตถูกจํากัดสิทธิ 

ในการใชสอยทรัพยสินบางประการเทาที่จําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายเทานั้น  อยางไรก็ตาม   

แมวาการเขาใชบริเวณที่ดินเพ่ือเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณของการประปาสวนภูมิภาค  จะเปนการกระทํา 

เพ่ือประโยชนสาธารณะก็ตาม  แตเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินยอมตองไดรับความคุมครองภายใต 

ขอบเขตแหงสิทธิตามรัฐธรรมนูญดวย  การที่บทบัญญัติมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  และวรรคสาม  ไมมีการระบุ 

ในเรื่องคาทดแทนไวโดยชัดแจงในกรณีของการวางทอน้ําที่ไมเปนไปตามวรรคสอง  ในกรณีทอน้ําที่มีขนาด 

เสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตร  การบัญญัติไวเชนนี้จึงทําใหเกิดการตีความและยึดถือเปน 

หลักกฎหมายวา  ถาทอน้ําท่ีการประปาสวนภูมิภาคนํามาเดินในท่ีดินนั้นมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึง 

แปดสิบเซนติเมตรแลวการประปาสวนภูมิภาคก็ไมตองจายคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน   

ซึ่งเห็นวากรณีนี้ไมเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน  เพราะการที่รัฐเขาไปใชประโยชนในที่ดิน 

ของบุคคลแมจะใชเพ่ือประโยชนสาธารณะ  แตก็เปนการทําใหสิทธิในทรัพยสินของบุคคลเส่ือมเสียไปอยูดี   

ไมวาขนาดของทอน้ําจะมีเสนผาศูนยกลางแปดสิบเซนติเมตรขึ้นไปหรือต่ํากวาแปดสิบเซนติเมตรลงมาก็ตาม   

ประกอบกับการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณนั้นก็ตองมีการกําหนดบริเวณของที่ดินซึ่งเจาของหรือ 

ผูครอบครองไมอาจใชประโยชนได  อันเปนการรบกวนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยไมเปนธรรม 

เมื่อพิจารณาสภาพการใชสิทธิในที่ดินของประชาชนในปจจุบัน  บุคคลทั่วไปยอมสามารถใชประโยชน 

ในท่ีดินท่ีตนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองได  ทั้งพ้ืนที่เหนือพ้ืนดินและใตดินลงไปในระดับความลึก 

หาถึงสิบเมตรแลวแตลักษณะของการใชสอย  ในขณะที่กรณีดังกลาวเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน 

กลับไมสามารถปลูกสรางโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอื่น  รวมท้ังการปลูกตนไมหรือกระทําการใดในบริเวณท่ีดิน 
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ที่มีการเดินทอน้ําและติดตั้งอุปกรณ  เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคตอระบบการผลิต   

การสง  หรือการจําหนายน้ําประปา  ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติหามการกระทําดังกลาวไวตามพระราชบัญญัติ 

การประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๑   

พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๐  เฉพาะในสวนท่ีมิได 

กําหนดใหการประปาสวนภูมิภาคมีการชดใชคาทดแทนในการใชที่ดินใหแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน 

ในกรณีท่ีมีการวางทอน้ําที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไว  จึงเปนบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ที่จํากัดหรือลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑   

ซึ่งไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิ 

ในทรัพยสินของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวโดยเกินความจําเปน  และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธินั้น   

ทั้งยังมีลักษณะเปนการสรางภาระใหแกประชาชนเกินสมควรแกกรณี  ไมสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐาน 

ของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่รัฐจะตองคุมครองและรับรองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนเปนสําคัญ   

และหากมีกรณีใดที่ เปนขอยกเวนใหรัฐกาวลวงเขาไปลิดรอนสิทธิในทรัพย สินของประชาชน   

รัฐจะตองรับผิดชอบในการชดใชคาทดแทนเยียวยาที่เปนธรรมตามควรแกกรณี  บทบัญญัติมาตรา  ๓๐   

แหงพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ในสวนนี้  จึงขัดแยงตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓  วรรคสอง  อีกดวย 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

มาตรา  ๓๐  เฉพาะในสวนท่ีบัญญัติใหการประปาสวนภูมิภาคไมตองจายคาทดแทนในการใชท่ีดินและ 

ในการรื้อถอนส่ิงที่สรางหรือทําขึ้นหรือตัดฟน  ตน  กิ่ง  หรือรากของตนไม  หรือพืชผลอยางใด ๆ  ใหแก 

เจาของหรือผูครอบครองที่ดินในกรณีที่มีการวางทอน้ําท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมถึงแปดสิบเซนติเมตรไปใต   

เหนือ  ตาม  หรือขามพ้ืนดินที่มิใชท่ีตั้งโรงเรือนสําหรับอยูอาศัยเพ่ือประโยชนในการผลิต  การสง   

การจําหนายน้ําประปา  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๔๑  ประกอบมาตรา  ๓  วรรคสอง  และ 

มาตรา  ๒๙  เปนอันใชบังคับมิไดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖ 

นายจรูญ  อนิทจาร 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู  ปฏิบัติหนาที ่

ประธานที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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นายจรัญ  ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายชัช  ชลวร นายนุรกัษ  มาประณีต 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายบุญสง  กุลบปุผา นายสุพจน  ไขมุกด 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายอุดมศักดิ์  นติิมนตร ี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

คําวินิจฉัยท่ี  ๑๕ - ๑๘/๒๕๕๖ เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๖/๒๕๕๖ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๗/๒๕๕๖ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๔๑/๒๕๕๖ 

 เรื่องพิจารณาท่ี  ๔๓/๒๕๕๖ 

 
 

 วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

 

 พลเอก  สมเจตน  บุญถนอม  กับคณะ  ท่ี  ๑  นายวิรัตน  กัลยาศิริ  ท่ี  ๒ 

 นายสาย  กังกเวคิน  กับคณะ  ท่ี  ๓  และนายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค   

 กับคณะ  ท่ี  ๔ ผูรอง 

 

  ประธานรัฐสภา  ท่ี  ๑  รองประธานรัฐสภา  ท่ี  ๒ 

  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร  และสมาชกิวุฒิสภา  ท่ี  ๓  ถึงท่ี  ๓๑๒ ผูถูกรอง 

เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘ 

พลเอก  สมเจตน  บุญถนอม  กับคณะ  นายวิรัตน  กัลยาศิริ  นายสาย  กังกเวคิน  กับคณะ   

และนายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค  กับคณะ  ย่ืนคํารองรวมส่ีคํารอง  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

ระหวาง 
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว  เห็นวา  คํารองทั้งส่ีมปีระเด็นแหงคดีเปนเรื่องเดียวกัน  จึงมีคําส่ัง 

ใหรวมการพิจารณาและวินิจฉัยคดี  เรื่องพิจารณาที่  ๓๖/๒๕๕๖  เรื่องพิจารณาท่ี  ๓๗/๒๕๕๖   

เรื่องพิจารณาที่  ๔๑/๒๕๕๖  และเรื่องพิจารณาที่  ๔๓/๒๕๕๖  เขาดวยกันเพ่ือประโยชนในการดําเนิน 

กระบวนพิจารณา  โดยใหเรียกพลเอก  สมเจตน  บุญถนอม  กับคณะ  ผูรองที่  ๑  นายวิรัตน  กัลยาศิริ   

ผูรองที่  ๒  นายสาย  กังกเวคิน  กับคณะ  ผูรองท่ี  ๓  และนายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค  กับคณะ  ผูรองที่  ๔   

และใหเรียกประธานรัฐสภา  ผูถูกรองที่  ๑  รองประธานรัฐสภา  ผูถูกรองท่ี  ๒  และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา  ผูถูกรองที่  ๓  ถึงที่  ๓๑๒   

ขอเท็จจริงตามคํารองทั้งส่ีและเอกสารประกอบ  สรุปไดดังนี้   

คํารองท่ีหน่ึง  (เรื่องพิจารณาที่  ๓๖/๒๕๕๖) 

ผูรองท่ี  ๑  อางวา  ผูถูกรองท่ี  ๓  ถึงที่  ๓๑๐  ไดรวมกันเขาช่ือเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติม 

เปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  (แกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  และมาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘   

มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหนึ่ง  และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔)  ตอผูถูกรองที่  ๑   

โดยเห็นวา  กระบวนการแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญและเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผล   

เปนการเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  โดยผูรองที่  ๑  เห็นวา  ผูถูกรองที่  ๑  ไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมตอ 

ท่ีประชุมรัฐสภาคนละฉบับกับท่ีผูถูกรองที่  ๓  ถึงที่  ๓๑๐  ไดย่ืนตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

นอกจากนี้  ในคราวประชุมเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ   

ผูถูกรองที่  ๑  ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐสภายังใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  กลาวคือ  มีการส่ังการให 

กําหนดระยะเวลาในการย่ืนคําแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่รัฐสภารับหลักการ  ซึ่งเปนการกระทํา 

ที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  มาตรา  ๒๖  และมาตรา  ๒๗  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา   

พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขอ  ๙๖  อีกทั้งการที่ผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองที่  ๒  ผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุม 

โดยตัดสิทธิการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา  ในฐานะผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นเปนการกระทํา 

ท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๐  และมาตรา  ๒๙๑  (๔)  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
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ขอ  ๙๙  ดวย  นอกจากนี้  พฤติการณของผูถูกรองที่  ๒  ยังแสดงถึงความไมเปนกลางและมีประโยชนทับซอน 

จากการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากการเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทําใหผูถูกรองท่ี  ๒   

มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดทันที  กรณีจึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๙   

และมาตรา  ๑๒๒   

สําหรับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  ผูรองที่  ๑  อางวา  หลักการและเหตุผลของ 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ทําใหวุฒิสภาไมอาจทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผนดิน 

ของฝายบริหาร  และทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐถูกทําลาย  ประกอบกับ 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๕  ในสวนคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกวุฒิสภาที่เปล่ียนแปลงคุณสมบัติและลักษณะตองหามตามความในมาตรา  ๑๑๕  (๕)   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของ 

ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกวุฒิสภาได  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๗  ยังทําใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนง 

ติดตอกันเกินหนึ่งวาระได  และรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑  ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา   

ยังตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  นอกจากนี้รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๒   

ยังทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาที่จะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๐   

ตองส้ินสุดลงในวันท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในเดือนเมษายน  ๒๕๕๗ 

ผูรองที่  ๑  เห็นวา  การใชสิทธิแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดมีผลเปนการเปล่ียนแปลง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ   

และมีเจตนาเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว 

ในรัฐธรรมนูญ  อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

และมีคําส่ัง  ดังนี้ 
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(๑) มีคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน  โดยมีคําส่ังหามไปยังผูถูกรองที่  ๑   

และเลขาธิการรัฐสภา  ใหระงับการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติแกไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน 

เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

(๒) วินิจฉัยส่ังการใหผูถูกรองที่  ๑  ถึงท่ี  ๓๑๐  เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  เรื่อง  แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยทันที 

(๓) มีคําส่ังใหยุบพรรคเพ่ือไทย  พรรคชาติไทยพัฒนา  พรรคชาติพัฒนา  พรรคพลังชล   

พรรคมหาชน  และพรรคประชาธิปไตยใหม  รวมท้ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ 

กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวเปนเวลา  ๕  ป  นับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย  หรือคําส่ัง 

ตอมา  ผูรองท่ี  ๑  ย่ืนคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคํารอง  ฉบับลงวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖   

โดยเพ่ิมเติมสาระสําคัญของคํารอง  ดังนี้ 

(๑) การเสนอญัตติใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภายังได 

มีการลงมติดวยวิธีการที่สมาชิกรัฐสภาคนเดียวใชบัตรลงคะแนนหลายใบ  มีผลทําใหการประชุมรวมกัน 

ของรัฐสภาในการพิจารณาวาระที่สองเปนโมฆะทั้งหมด 

(๒) มีคําส่ังหรือคําวินิจฉัยเพิกถอนมติที่ประชุมรัฐสภาทั้งสามวาระและใหระงับการประกาศใช 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

คํารองท่ีสอง  (เรื่องพิจารณาที่  ๓๗/๒๕๕๖) 

ผูรองที่  ๒  อางวา  ผูถูกรองที่  ๑  ถึงที่  ๓๑๐  ใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลาง 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  โดยผูถูกรองที่  ๓   

ถึงท่ี  ๓๑๐  ไดรวมกันเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมเปนรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖   

วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหนึ่ง  และยกเลิก 

มาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔)  กําหนดหลักการใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมด   

ซึ่งเปนวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลักษณะเดียวกันกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  โดยรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้  นายอุดมเดช  รัตนเสถียร   
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  ผูถูกรองท่ี  ๓  กับผูถูกรองอื่น ๆ  เปนผูเสนอตอผูถูกรองท่ี  ๑   

จากนั้นผูถูกรองที่  ๑  ไดนัดประชุมรวมกันของรฐัสภาในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  โดยท่ีประชุมรัฐสภา 

ไดลงมตริับหลักการในวาระที่หนึ่ง  ดวยคะแนนเสียง  ๓๖๗  เสียง  ไมรับหลักการดวยคะแนนเสียง  ๒๐๔  เสียง   

และงดออกเสียง  ๓๔  เสียง  เมื่อวันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๕๖  จากนั้นที่ประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ   

จํานวน  ๔๕  คน  เพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเตมิดงักลาว  ตอมาในวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖   

คณะกรรมาธิการไดนํารางรัฐธรรมนูญที่มีการแกไขเพ่ิมเติมตามมติของคณะกรรมาธิการพรอมรายงาน 

เสนอตอผูถูกรองที่  ๑  เพ่ือนําเสนอใหที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา  โดยท่ีประชุมรัฐสภาไดพิจารณา 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวเสร็จส้ินเมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖  และผูถูกรองที่  ๒   

ไดแจงตอที่ประชุมรัฐสภาวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  (๕)  กําหนดไววา  เมื่อรัฐสภาพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมในวาระที่สองเสร็จส้ินแลว  ใหรอไว  ๑๕  วัน  จึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามตอไป 

โดยระยะเวลาดังกลาวครบกําหนดในวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

ผูรองที่  ๒  เห็นวา  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวเปนการแกไขเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ   

มิใชการแกไขเพ่ิมเติมตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  เนื่องจากกรณีมีลักษณะเปนการเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ   

และเปล่ียนแปลงรูปแบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  โดยกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งท้ังหมด   

ซึ่งทําใหดุลยภาพของการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาเสียไป  รวมท้ังไดลดทอนคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  โดยการยกเลิกสาระสําคัญในมาตรา  ๑๑๕  (๕)  และ 

แกไขลักษณะตองหามในมาตรา  ๑๑๕  (๖)  (๗)  และ  (๙)  อีกท้ังยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๖   

ทําใหบุคคลท่ีเปนบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองสามารถเปนสมาชิกวุฒิสภาได  และใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถดํารงตําแหนงติดตอกัน 

เกินหนึ่งวาระได  การแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เกี่ยวของกับการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  โดยตัดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ 

อันเปนกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  และการกําหนดใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 

ที่มาจากการสรรหาซึ่งเปนชุดปจจุบันที่จะครบกําหนดวาระในเดือนกุมภาพันธ  ๒๕๖๐  ตองส้ินสุดสมาชิกภาพ 

ในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหมในเดือนเมษายน  ๒๕๕๗   
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การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันสามารถลงสมัคร 

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาตอเนื่องไดทันที  กรณีแสดงใหเห็นวา  สมาชิกวุฒิสภาที่มีสวนรวม 

ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นชอบญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว  มีเจตนามุงหมาย 

เพ่ือใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบตอไปโดยวิธีที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้กําหนดให 

สมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันตองส้ินสุดสมาชิกภาพลงในวันท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม   

อันเปนการลบลางสิทธิในการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากสรรหา  ประกอบกับกระบวนการ 

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้มีการดําเนินการในลักษณะที่มิชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย   

ไมวาจะเปนกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่มีการเสนอตอผูถูกรองที่  ๑  เปนคนละฉบับกับ 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมท่ีเสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณา  การเรงรัดใหมีการพิจารณาอยางรวบรัด   

เชน  จงใจปดการอภิปรายและไมเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาที่แปรญัตติไวไดอภิปราย  การที่ประธานท่ีประชุม 

รัฐสภาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกําหนดวันแปรญัตติโดยที่ไมมีการลงมติ  เนื่องจากองคประชุมไมครบ   

การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการซึ่งมีลักษณะเปนการยกเลิกและแกไขสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมใหแตกตางไปจากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่เคยรับหลักการไว  ในระหวางการพิจารณา 

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑  มีการเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑/๑   

เขาไปและลงมติไปพรอมกันโดยมิไดมีการอภิปรายรายมาตรา  และในกระบวนการพิจารณารายมาตรา 

ยังมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและลงคะแนนแทนผูอื่น   

ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูรองที่  ๒  เห็นวา  ผลของการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะทําให 

สมาชิกวุฒิสภาอยูใตอาณัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  อันเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงถือวาเปนกรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมา 

ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

ผูรองที่  ๒  จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและมีคําส่ัง  ดังนี้ 

(๑) มีคําส่ังคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใหผูถูกรองที่  ๑  ถึงที่  ๓๑๐  ระงับการพิจารณา 

แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในวาระท่ีสามไวเปนการชั่วคราว  จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําส่ัง 
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(๒) วินิจฉัยส่ังการใหผูถูกรองที่  ๑  ถึงที่  ๓๑๐  เลิกการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕   

มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหนึ่ง   

และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔) 

คํารองท่ีสาม  (เรื่องพิจารณาที่  ๔๑/๒๕๕๖) 

ผูรองที่  ๓  อางวา  ในการพิจารณาการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  ผูถูกรองท่ี  ๑  และผูถูกรองท่ี  ๒   

ไดผลัดกันทําหนาท่ีเปนประธานที่ประชุมรัฐสภา  ดําเนินการประชุมรัฐสภาโดยมีเจตนาไมสุจริต   

ไมวางตัวเปนกลางซึ่งขัดตอขอบังคับวาดวยการประชุมรัฐสภา  อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน   

สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  กรณีจึงเปนการใชสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือ 

เพ่ือใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ   

สรุปการกระทําไดดังนี้ 

ในสวนท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  ใหสมาชิกวุฒิสภา 

ตองมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  ไมมีการหามบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง  ทําใหโอกาสท่ีบุคคลดังกลาวจะไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ยอมมีมากกวาบุคคลอื่น  เพราะมีฐานสนับสนุนทางการเมือง  การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญดังกลาว 

จึงเปนการเอื้อประโยชนใหแกสมาชิกวุฒิสภา  อีกทั้งการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑   

เปนไปอยางรีบเรง  โดยกําหนดใหมีการจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่รวบรัด  ประกอบกับ 

กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันส้ินสุดสมาชิกภาพในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม   

ยอมแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองท่ี  ๒  ซึ่งมีสถานะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาอยางชัดแจงวา  ตองการเรงรัดใหมีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  อันแสดงใหเห็นถึงเจตนา 

อยางชัดแจงวา  มีความมุงหมายเพ่ือใหตนไดมาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐสืบไป   
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สวนกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมมีการดําเนินการที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๙๑  (๔)  กลาวคือ  ในคราวประชุมเพ่ือพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระที่สอง   

เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ผูถูกรองทั้งสองมิไดดําเนินการพิจารณาโดยเรียงลําดับมาตรา   

จึงเปนการพิจารณาท่ีมิชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลทําใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเสียไปท้ังฉบับ   

นอกจากนี้  ในวันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเปนการอภิปรายแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา  ๕  ผูถูกรองที่  ๒  ไมอนุญาตใหผูสงวนคําแปรญัตติอภิปราย  และมีการลงมติปดอภิปราย 

ในระหวางท่ีมีการประทวงในการประชุมรัฐสภา  อีกท้ังเมื่อมีการลงมติตามญัตติท่ีขอใหปดการอภิปราย   

ผูถูกรองที่  ๒  กลับขานในท่ีประชุมวาเปนการลงมติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา  ๕  และส่ังปดการประชุมทันที   ซึ่ งมี ลักษณะเปนการดําเนินการท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๙๑  (๔)  หากรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้มีผลบังคับใช  จะทําใหผูถูกรองที่  ๒   

ไดรับสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาทันทีโดยท่ีไมตองลาออกจากตําแหนง  และ 

ยังสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาไดโดยไมจํากัดวาระ  กรณีจึงเปนการปฏิบัติหนาที่โดยมีการขัดกัน 

แหงผลประโยชน  ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๒  โดยมีการสมคบกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาล 

ในการเสนอและลงมติปดการอภิปราย  อันเปนการกระทําที่ขัดตอวิธีปฏิบัติทางปกครองซึ่งสงผลให 

การประชุมเปนโมฆะ  และเปนการกระทําที่เขาขายเปนการทําลายระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพ 

ระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภา  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองคกรตามรัฐธรรมนูญ  รวมทั้ง 

องคกรศาลรัฐธรรมนูญ  จึงเห็นวา  กรณีเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  อันเปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ผูรองที่  ๓  จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคําส่ัง  ดังนี้ 

(๑) มีคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉิน  โดยมีคําส่ังหามไปยังผูถูกรองที่  ๑   

และเลขาธิการรัฐสภา  ใหระงับการประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติแกไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สามไวกอน 

เปนการชั่วคราวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

(๒) วินิจฉัยส่ังการใหผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองท่ี  ๒  เลิกการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  เรื่อง  แกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา   

โดยทันที 
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เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๓) วินิจฉัยวา  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....   

เปนโมฆะ  หรือไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ตอมา  ผูรองท่ี  ๓  ย่ืนคํารองขอแกไขเพ่ิมเติมคํารอง  ฉบับลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖   

และฉบับลงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖  โดยเพ่ิมเติมสาระสําคัญของคํารอง  ดังนี้   

(๑) มีคําส่ังกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวใหนายกรัฐมนตรีระงับการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๕๐  จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย   

(๒) วินิจฉัยใหการดําเนินการของผูถูกรอง  หรือผูที่เกี่ยวของเขาขายการกระทําตามรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๖๘ 

(๓) วินิจฉัยใหผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองท่ี  ๒  เลิกการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ  และ 

ใหเลิกประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  เรื่อง   

แกไขท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา  โดยทันที 

คํารองท่ีสี่  (เรื่องพิจารณาที่  ๔๓/๒๕๕๖) 

ผูรองที่  ๔  อางวา  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)   

พุทธศักราช  ....  ซึ่งเสนอโดยผูถูกรองที่  ๓  ถึงที่  ๓๑๐  มีเนื้อหาเปนการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๑   

มาตรา  ๑๑๒  มาตรา  ๑๑๕  มาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐   

และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหนึ่ง  และยกเลิกมาตรา  ๑๑๓  และมาตรา  ๑๑๔  โดยมีเจตนายกเลิกสมาชิกวุฒิสภา 

ที่มาจากการสรรหาและใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว  ซึ่งขัดกับหลักการและ 

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  และผูถูกรองที่  ๓๑๑  และ 

ผูถูกรองท่ี  ๓๑๒  ซึ่งเปนกรรมาธิการเสียงขางมากและเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  ไดดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญเพ่ือใหตนเองและพวกพอง 

ไดรับประโยชนจากบทบัญญัตขิองรางรัฐธรรมนญูแกไขเพ่ิมเติมดงักลาว  โดยการยกเลิกมาตรา  ๑๑๕  (๕)   

ทําใหบุคคลที่เปนบุพการี  คูสมรส  หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  หรือ 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสามารถสมัครเปนสมาชิกวุฒิสภาได  เปนการขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๒๒  การแกไขรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๑๕  (๖)  (๗)  และ  (๙)  มีผลทําใหบุคคลท่ีเคยเปนสมาชิก 

ของพรรคการเมืองหรือเคยดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลว   
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หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  หรือเคยเปนรัฐมนตรีหรือเคยดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองอื่นมาแลว  สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดตอเนื่องทันทีโดยไมตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขตามที่รัฐธรรมนญูกําหนดไวเดมิ  นอกจากนี้  การท่ีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๖   

ยังมีผลทําใหสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีก  เปนการปฏิบัติหนาที่ 

อันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน  ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๒  อีกท้ังรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม   

มาตรา  ๑๐  ที่กําหนดไมใหมีการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหมแทนตําแหนงที่วางกรณีที่ 

ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงกอนการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  จึงมิใชการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

ตามนัยของรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  ตลอดจนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๘  กรณี 

สมาชิกวุฒิสภาวางลง  เพราะเหตุอื่นท่ีกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในกําหนด  ๔๕  วัน   

นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลงก็มิไดบัญญัติใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑๘  มาใชบังคับ  ทําใหเกิดปญหา 

เกี่ยวกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ   

ผูถูกรองท่ี  ๑  ยังไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

ทั้งสามฉบับ  ซึ่งเปนกระบวนการพิจารณาในวาระที่สอง  เมื่อวันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖  แตตอมา 

กลับมีการกําหนดใหมีการประชุมรัฐสภาเพ่ือลงมติเกี่ยวกับระยะเวลาในการแปรญัตติใหมอีกครั้งในวันท่ี   

๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  ซึ่งเปนการยอนกลับมาดําเนินการในขั้นตอนของวาระท่ีหนึ่งใหม  การกระทําดังกลาว 

จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  อีกทั้งผูถูกรองที่  ๑  และผูถูกรองที ่ ๒  ในฐานะประธานรัฐสภาและ 

รองประธานรฐัสภายังวางตัวไมเปนกลาง  โดยในการประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมในวาระท่ีสอง 

มีการอาศัยมติเสียงขางมากปดการอภิปรายและลงมติเห็นชอบผานรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  ในขณะท่ี 

ยังมีสมาชิกรัฐสภาผูสงวนคําแปรญัตติและกรรมาธิการเสียงขางนอยผูสงวนความเห็นตองการที่จะใชสิทธิ 

อภิปรายคางอยูเปนจํานวนมาก  การทําหนาที่ประธานท่ีประชุมของผูถูกรองท่ี  ๑  และผูถูกรองที่  ๒   

มีลักษณะเปนการเรงรีบรวบรัดโดยรวมกับสมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาลในการเสนอและลงมติปดการอภิปราย   

ซึ่งขัดตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๙  มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๕  ประกอบมาตรา  ๑๓๗   

และมาตรา  ๒๙๑  และขอบังคับการประชุมรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขอ  ๔๗  ขอ  ๕๙  วรรคสอง   

และขอ  ๙๙ 
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นอกจากนี้  การแสดงตนเพ่ือนับองคประชุมกอนการลงมติเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม   

มีสมาชิกรัฐสภาบางคนนําบัตรประจําตัวสมาชิกรัฐสภาของคนอื่นมาทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและ 

กดปุมแสดงตนแทนเพ่ือนับองคประชุมกอนการลงมติ  และทําการเสียบบัตรในชองเสียบบัตรและกดปุม 

แสดงตนลงมติแทนสมาชิกรัฐสภาผูซึ่งเปนเจาของบัตรดังกลาว  ทั้งท่ีมีขอเท็จจริงวาสมาชิกรัฐสภา 

ผูซึ่งเปนเจาของบัตรไมไดอยูในหองประชุม  ทําใหผลการนับองคประชุมและผลการลงมตไิมถกูตองตามความเปนจริง   

การกระทําดังกลาวถือเปนการออกเสียงหรือลงมติเกินกวาหนึ่งเสียง  จึงขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖   

วรรคสาม  และไมเปนการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของปวงชนชาวไทย   

ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๒  และมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและ 

มีคําส่ัง  ดังนี้   

(๑) กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)   

พ.ศ.  ....  ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  และเปนโมฆะ   

(๒) การกระทําของผูถูกรองทั้งหมดเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งส่ังใหผูถูกรองท้ังหมดเลิกการกระทํา

ดังกลาว  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘   

(๓) ขอใหมีคําส่ังใหมีการไตสวนเพ่ือพิจารณากําหนดวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนมีคําวินิจฉัยดวย 

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา  คํารองของผูรองทั้งส่ีตองดวยหลักเกณฑ   

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  หรือไม 

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  บัญญัติวา  “บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

เพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้   

หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว 

ในรัฐธรรมนูญนี้  มิได”  และวรรคสอง  บัญญัติวา  “ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการ 

ตามวรรคหนึ่ง  ผูทราบการกระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและ 

ย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  แตท้ังนี้  ไมกระทบกระเทือน 

การดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว” 
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 หนา   ๑๒ 
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ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว  เห็นวา  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  เปนบทบัญญัติท่ีใหสิทธิแกผูทราบ 

การกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  มีสิทธิใหมีการตรวจสอบ 

การกระทําดังกลาวไดสองประการคือ  หนึ่ง  เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริง  และสอง   

ย่ืนคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่ังการใหเลิกการกระทําดังกลาว  ซึ่งเปนสิทธิของผูรองท่ีจะย่ืนคํารอง 

ตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง  ประกอบกับเรื่องนี้มีมูลกรณีท่ีพอรับฟงในเบื้องตนไดวา  ผูถูกรองท้ังหมด 

มีพฤติการณในการเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)   

พุทธศักราช  ....  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภาในประการที่อาจเขาขายเปนการทําลาย 

ระบบตรวจสอบและถวงดุลอันเปนดุลยภาพระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภารวมทั้งองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเดิมเปนอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภาท่ีมาจากการออกแบบ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว 

ในคําปรารภของรัฐธรรมนูญท่ีมีความมุงหมายใหรัฐธรรมนูญนี้เปนแนวทางในการปกครองประเทศ 

โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญอยางกวางขวางทุกขั้นตอน   

มีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมดวยการกําหนดกลไก 

สถาบันการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา   

รวมท้ังใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยเท่ียงธรรม  ดวยเหตุนี้  จึงเห็นวา 

มีมูลกรณีที่อาจจะเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม 

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  จึงมีคําส่ังใหรับคํารองท้ังส่ีไว 

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา 

และการทําคําวินจิฉัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ขอ  ๑๗  (๒)  และแจงใหผูถูกรองทั้ง  ๓๑๒  คน  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา 

ภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ไดรับสําเนาคํารอง  สวนคําขออื่นใหยก 

ระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ผูถูกรอง  ๓๑๑  คน  ไมไดย่ืนคําชี้แจง 

แกขอกลาวหาตอศาลรัฐธรรมนูญ  มีเพียงนายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ  สมาชิกวุฒิสภา  ผูถูกรองที่  ๒๙๓   

โดยชี้แจงแกขอกลาวหา  สรุปไดวา  เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  ตนไดลงลายมือชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  ตอผูถูกรองที่  ๑  โดยตนเห็นวา   

การกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเชนเดียวกับวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
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ซึ่งมีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  อันเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตย  และการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  อีกท้ังเปนการยึดโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีแตก็มิไดเห็นพอง 

ดวยกับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในบางมาตรา  เนื่องจากการแกไขผิดไปจากเจตนารมณฉบับที่ยกรางตั้งแตแรก   

กลาวคือ  ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๑๕  และ 

ในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๑๗  ตนไดงดออกเสียง 

ในวาระที่สาม  การกระทําดังกลาวของตนเปนไปโดยสุจริต  และมิไดกระทําการในลักษณะเพ่ือใหไดมา 

ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  หรือมิไดมีผลเปล่ียนแปลง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  จึงขอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

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  ผูรองท่ี  ๑  และนายวิรัตน  กัลยาศิริ  ผูรองท่ี  ๒  เบิกความสรุปไดวา   

การท่ีผูถูกรองท่ี  ๑  ถึงที่  ๓๑๐  ไดรวมกันลงชื่อเสนอญัตติและพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้น  เปนการกระทําเพ่ือใหไดอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  โดยมีเหตุผลดังนี ้

๑. รางเสนอแกไขรัฐธรรมนูญท่ีนําเขามาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  เปนคนละฉบับกับท่ีผูถูกรอง   

ที่  ๓  ถึงท่ี  ๓๑๐  ไดลงชื่อย่ืนญัตติไว  ถือวาฉบับที่รัฐสภาไดพิจารณาในวาระที่หนึ่งไมมีผูเสนอญัตติ   

จึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  (๒)   

๒. กระบวนการในการพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญขัดตอรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  มีการตัดสิทธิ 

สมาชิกรัฐสภาในการย่ืนคําแปรญัตติ  โดยการกําหนดวันแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  ๑๕  วัน   

อยางไมถูกตองตามขอบังคับการประชุมของรัฐสภา  เปนเหตุใหสมาชิกรัฐสภาหลายคนไมสามารถแปรญัตติได   

อีกท้ังมีการตัดสิทธิอภิปรายของผูสงวนคําแปรญัตติและผูสงวนความเห็นโดยใชเสียงขางมากในการปดการอภิปราย 

และลงมติ   
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๓. การประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนั้น  กระทําการโดยผูมีสวนไดเสียและ 

ผลประโยชนทับซอน  และเปนการรวมมือกันระหวางสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รวมกัน 

ย่ืนญัตติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญใหเปนประโยชนซึ่งกันและกัน   

๔. ในการพิจารณารายมาตราในวาระท่ีสอง  มีสมาชิกรัฐสภาท่ีเปนฝายเสนอญตัติในการแกไขเพ่ิมเติม 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใชบัตรลงมติแทนผูอ่ืน  ทั้งมีการลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑   

กับมาตรา  ๑๑/๑  ในคราวเดียวกัน   

๕. การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเปนไปโดยรีบเรงรวบรัดขั้นตอนดังกลาว  เนื่องจาก 

หากรัฐธรรมนูญนี้แกไขสําเร็จจะทําใหฝายผูถูกรองและพวกพองไดประโยชน  โดยการแกไขท่ีมา   

คุณสมบัติ  ลักษณะตองหาม  และวาระการดาํรงตําแหนงของสมาชิกวฒุสิภา  ซึ่งไมเปนไปตามเจตนารมณ 

ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่ไดออกแบบไวเพ่ือการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ  ประกอบกับ 

มีการแกไขใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบัน  โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา 

ตองส้ินสุดสมาชิกภาพทันทีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหมเขามาดํารงตําแหนง 

๖. มีการกําหนดใหกระบวนการพิจารณาจัดทําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา  ๑๒๐  วัน   

หากกระบวนการไมเสร็จส้ินใหนําฉบับที่ผานจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นทูลเกลาฯ  ไดทันที   

เปนการตัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญ 

ผูรองจึงเห็นวา  การดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองท่ี  ๑  ถึงที่  ๓๑๐   

เปนกระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว 

ในรัฐธรรมนูญนี้  ซึ่งเปนการกระทําท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง 

นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  พยานของผูรองที่  ๒  และผูรองท่ี  ๔  เบิกความสรุปไดวา  พยาน 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสมุทรสงคราม  พรรคประชาธิปตย  ไดตอสูและรองเรียนเกี่ยวกับ 

การท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใชบัตรลงมติแทนกันมาโดยตลอด  แตการรองเรียนไมเคยเปนผลให 

มีการลงโทษผูกระทําความผิดได  กอนที่จะเกิดเหตุการณในคลิปวีดิทัศนอางเปนพยานหลักฐานในคดีนี้   

พยานก็ไดเห็นเหตุการณและไดประทวงตอประธานในท่ีประชุมแลวก็ไมเปนผล  โดยพฤติกรรมของ 
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กลุมบุคคลที่พยานเห็น  มีการกระทําดังกลาวทั้งในการประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมรัฐสภา   

โดยมีผูถือบัตรแทนสมาชิกผูอื่น  ถาระหวางที่สมาชิกเจาของบัตรที่ฝากไวไมอยู  ผูถือบัตรจะตองแสดงตน 

และลงมติให  เมื่อพยานรูเห็นเหตุการณแตไมมีหลักฐานประกอบการกลาวหา  จึงไปขอรองเจาหนาที่   

ซึ่งพยานไมขอเปดเผยชื่อใหชวยถายรูปและวีดิทัศนให  โดยพิมพภาพของบุคคลที่พยานยืนยันวาเปน 

นายนริศร  ทองธิราช  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพ่ือไทย  ซึ่งพยานรู จักดี   

เนื่องจากเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวถึงสิบปจึงรูจักกัน  พยานทราบวานายนริศร  ทองธิราช   

มีพฤติกรรมในการใชบัตรแทนผูอื่น  จึงคอยติดตามตรวจสอบ  และไดขอใหเจาหนาที่ทําการถายภาพและ 

วีดิทัศน  โดยใชกลองท่ีถายภาพนิ่งและวีดิทัศน  โดยพยานคอยใหสัญญาณอยูในหองประชุม  เมื่อพยาน 

ไดคลิปวีดิทัศนท่ีใหเจาหนาที่ถายมาแลว  ก็นําไปมอบใหฝายกฎหมายของพรรคประชาธิปตยเพ่ือ 

ดําเนินการตอไปหลังจากที่พยานไดรองเรียนและเผยแพรคลิปวีดิทัศนดังกลาว  ก็ไมปรากฏวา 

นายนริศร  ทองธิราช  มาตอวาพยานหรือแจงความประการใด 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่  ๒  และ 

ใหพยานอธิบายเหตุการณตามภาพที่ปรากฏ  พยานยืนยันวาเปนเหตุการณของการแกไขรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา  และเปนเหตุการณทั้งในการนับองคประชุมและการลงมติดวย   

พยานเบิกความตอไปวาในการลงคะแนนประธานรัฐสภาจะใหกดปุมแสดงตนกอน  เพ่ือใหนับองคประชุมใหครบ   

และตองกดปุมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือลงมติ  แตบุคคลในภาพใชบัตรกดใหสมาชิกคนอื่นที่ไดรับบัตรมา  และ 

ในคลิปวีดิทัศนอีกสองคลิป  จะเห็นวาบุคคลดังกลาวเปล่ียนตําแหนงที่นั่ง  เพราะทราบวาคนของพยาน 

แอบถายภาพและวีดิทัศนอยู  พยานทราบวาระบบการยืนยันตนดวยบัตรแสดงตนและลงคะแนน 

อิเล็กทรอนิกสนั้นชองอานบัตรจะนําบัตรมาใชกี่ใบก็ได  ไมสามารถตรวจสอบไดวา  ชองอานบัตรนั้น 

มีการใชบัตรกี่ใบกี่ครั้ง  หรือใชบัตรใบอื่นในชองเดิมหรือไม  ซึ่งถาเปนบัตรของบุคคลคนเดียวกัน   

หากใชบัตรของสมาชิกคนใดแลวใชบัตรสํารองของสมาชิกรายเดิมไมได  เพราะเมื่อมีการใชบัตรที่มีรหัส 

ของบุคคลใดแลว  ระบบจะไมใหนําบัตรสํารองที่มีรหัสของบุคคลเดิมมาใชซ้ํา 

นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ  พยานของผูรองท่ี  ๒  และผูรองท่ี  ๔  เบิกความสรุปไดวา 

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนั้น  มิไดกระทําเปนสามวาระ  เนื่องจากการกําหนดวันแปรญัตติ 

เปนไปโดยไมถูกตองตามขั้นตอน  การกําหนดวันแปรญัตติเปนกระบวนการสําคัญเพ่ือใหสมาชิกรัฐสภา 
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ไดย่ืนคําแปรญัตติ  โดยสมาชิกสวนหนึ่งอาจจะไมเห็นดวยกับรางกฎหมายหรือรางรัฐธรรมนูญมีสิทธิแปรญัตติ 

เพ่ือที่จะแสดงความเห็นในชั้นกรรมาธิการ  หากคณะกรรมาธิการไมเห็นดวยก็มีสิทธิสงวนคําแปรญัตติไว   

เพ่ือผูที่สงวนคําแปรญตัตินัน้จะไดนําความเหน็ไปอภิปรายตอในที่ประชุมรัฐสภา  สิทธิในการแปรญัตติและ 

สงวนคําแปรญัตติเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา  โดยพยานได ย่ืนขอแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมดังกลาวแลว  แตคณะกรรมาธิการปฏิเสธ  โดยอางวาพยานย่ืนคําแปรญัตติเกินกําหนด 

ระยะเวลา  ๑๕  วัน  พยานไมเคยพบกรณีท่ีมีการตัดสิทธิผูสงวนคําแปรญัตติไมใหอภิปราย  โดยอางวา 

ประธานในที่ประชุมสามารถกําหนดระยะเวลาการอภิปรายไดเพ่ือไมใหเปนการเย่ินเยอ  การแปรญัตติ 

มีความสําคัญคือ  หากสมาชิกมิไดแปรญัตติไว  จะคัดคานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไมได   

เวนแตเปนการอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการแกไข  แตถาคณะกรรมาธิการยืนตามรางเดิมไมไดแกไข 

ผูที่ไมไดแปรญัตติ  และสงวนคําแปรญัตติไวก็ไมมีสิทธิอภิปราย 

นายไพบูลย  นิติตะวนั  พยานของผูรองที่  ๒  และผูรองที่  ๔  เบิกความสรปุไดวา  จากการตรวจสอบ 

ของคณะอนุกรรมาธิการปองกันการทุจริตและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในคณะกรรมาธิการศึกษา   

ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสรางธรรมาภิบาล  ของวุฒิสภา  ที่พยานไดนําเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ   

มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่เสนอญัตติกับท่ีนําเขาประชุมในรัฐสภา 

เปนคนละฉบับกัน  โดยพยานเชื่อวามีการนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับใหมมาเปล่ียนในเชาวันที่   

๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  โดยการแกไขญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมไมไดทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่เสนอญัตติ  โดยที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมท่ีเสนอเปนครั้งแรก 

ที่มีการลงลายมือชื่อนั้น  เปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ีย่ืนในวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖   

ซึ่งไมมีการแกไขมาตรา  ๑๑๕  (๙)  และมาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  พยานซึ่งเปนประธานอนุกรรมาธิการดังกลาว 

ไดเชิญนางบุษกร  อัมพรประภา  ผูอํานวยการสํานักการประชุม  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

ซึ่งเปนผูดูแลเรื่องนี้โดยตรงมาชี้แจงวาในวันเสารที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๖  นางสาวนงเยาว  ประพิณ   

นิติกรชํานาญการพิเศษ  ประจําสํานักการประชุม  แจงวา  มีผูมาขอเปล่ียนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว 

เปนขาราชการในสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  แตจําไมไดวาเปนใคร  โดยไมมีการโทรศัพท 

ประสานจากนายอุดมเดช  รัตนเสถียร  พยานเห็นวาเปนการปลอมญัตติและใชญัตติปลอมในการประชุมรัฐสภา   
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ถือเปนการรวมกันกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางที่มิไดเปนไปตามที่ 

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

นายสุวิจักขณ  นาควัชระชัย  เลขาธิการรัฐสภา  พยานศาล  เบิกความสรุปไดวา  รางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเตมิที่เสนอมาตามญตัติขอแกไขเพ่ิมเตมิรัฐธรรมนูญนั้นมีฉบับเดียวตรงกันกับท่ีใชในการประชุมรัฐสภา   

แตพยานไมเคยตรวจเปรียบเทียบระหวางรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่ย่ืนมาตามญัตติ  กับรางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเตมิที่ใชในการประชุมรัฐสภาจริง  เพราะพยานไมอยูในวนัที่มกีารย่ืนญัตต ิ โดยการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

หรือรางพระราชบัญญัติเปนหนาที่ของเจาหนาท่ีช้ันตน  พยานไดมาตรวจสอบก็เมื่อรางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมดังกลาวจะเขาสูการประชุมรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง  โดยทางปฏิบัติที่ผานมาการแกไขญัตติ 

กอนที่ประธานจะวินิจฉัยส่ังการใหบรรจุเขาวาระนั้นกระทําได  โดยเจาหนาที่ก็จะบันทึกแกไขตามที่ 

ผูเสนอไดขอแกไขมากอนเสนอ  พยานทราบวามีคณะอนุกรรมาธิการฯ  เรียกเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

ไปทําการสอบสวน  แตพยานยังไมทราบผลการสอบสวน  เนื่องจากเจาหนาที่ยังไมมาชี้แจง  สําหรับเรื่อง 

วันเวลาในการย่ืนญัตติทั่ว ๆ  ไปนั้นอาจจะย่ืนนอกวันและเวลาราชการก็ได  หากมีการประชุมในวันนั้น 

สวนประเด็นเรื่องสมาชิกรัฐสภาใชบัตรอิ เ ล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนกันนั้น   

พยานเบิกความวา  เทาที่พยานทราบ  สมาชิกรัฐสภาก็จะใชบัตรซึ่งทางสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา 

มอบใหคนละหนึ่งใบ  เปนบัตรประจําตัวของสมาชิกสําหรับเปนบัตรลงคะแนน  โดยเมื่อเริ่มประชุมครั้งแรก 

จะใชวิธีการลงชื่อที่หนาหองประชุม  พอครบองคประชุมประธานรัฐสภาก็จะเปดประชุม  โดยระบบการลงคะแนน 

ดวยบัตรนี้ใชมาประมาณ  ๑๐  ปแลว  เพ่ือแกปญหากรณีการนับคะแนนดวยการยกมือซึ่งอาจจะผิดพลาด 

และโตแยงกันได  สวนการจะใชบัตรแทนกันหรือไม  พยานไมทราบ  แตทราบวาประธานรัฐสภา 

ไดตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแตยังไมมีขอสรุปในเรื่องนี้ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่  ๒  และ 

ใหพยานดูเพ่ือใหความเห็น  พยานเบิกความวา  ไมแนใจวาเปนการใชบัตรแทนกันหรือไม  โดยเห็นวา 

อาจจะเปนการใชบัตรสองใบ  บัตรหนึ่งเพ่ือแสดงตน  อีกบัตรเพ่ือลงมติ  แตพยานไมแนใจวา   

สมาชิกรัฐสภาหนึ่งคนจะมีบัตรเพ่ือลงมติหรือแสดงตนกันคนละกี่ใบ  ทั้งนี้  พยานรับวา  เสียงของประธาน 

ในท่ีประชุมท่ีพยานไดยินในคลิปวีดิทัศนเปนเสียงของนายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานรัฐสภา   

ผูทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 
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นางอัจฉรา  จูยืนยง  ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

พยานศาล  เบิกความสรุปไดวาระเบียบขั้นตอนในการเขาประชุมรัฐสภานั้น  สมาชิกรัฐสภาที่มาถึงแลว 

จะไปลงชื่อไว  โดยสมาชิกจะมีบัตรที่จะแนบบัตรกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส  ระบบจะประมวลผลวา 

มีสมาชิกรัฐสภามาลงชื่อเขารวมประชุมกี่ราย  และสงผลมาที่กลุมงานโสตทัศนูปกรณ  โดยผูรับผิดชอบ 

เรื่องการลงช่ือและแนบบัตรเขาประชุม  ไดแก  กลุมงานทะเบียนประวัติ 

ศาลรัฐธรรมนูญไดเปดคลิปวีดิทัศนซึ่งเปนพยานหลักฐานประกอบคํารองของผูรองที่  ๒  และ 

ใหพยานดูเพ่ือใหความเห็น  พยานเบิกความวา  ภาพในคลิปนาจะเปนชวงการกดบัตรเพ่ือลงคะแนนโดยตามปกติ   

หนึ่งบัตรจะใชไดหนึ่งคน  ลงคะแนนไดหนึ่งเสียง  พยานเห็นวาบุคคลท่ีปรากฏในคลิปวีดิทัศนมีบัตร 

อยูในมือหลายใบ  สวนอุปกรณที่ใชในการอานบัตรนั้น  หากสมาชิกรัฐสภาใสบัตรเขาไปแลวกดลงคะแนนไปแลว   

ดึงบัตรออกมา  และนําบัตรผูอื่นใสเขาไปอีก  ในระบบสามารถทําได  เวนแตเปนบัตรของตนเองที่ใสและ 

กดลงมติไปแลว  แตผลในกรณีท่ีมีการใชบัตรอื่นเขาไปกดลงมติในลักษณะดังกลาว  จะสงผลตอการนับคะแนน 

หรือไม  พยานไมทราบ  นอกจากนี้  ยังมีบัตรสํารองเก็บไวที่เจาหนาที่สําหรับสมาชิกรัฐสภาที่ลืมนําบัตร 

ของตนเองมาอีกหนึ่งใบตอหนึ่งคนดวย  รวมเปนสองใบตอสมาชิกหนึ่งคน  โดยเทคโนโลยีที่ใชอยู 

ในที่ประชุมรัฐสภานี้  ไมสามารถตรวจสอบไดวาเจาของบัตรเปนคนกดบัตรลงมติดวยตนเอง  หรือสมาชิกอื่น 

เปนผูกดแทน  ในทางปฏิบัติหากสมาชิกรัฐสภาใสบัตรและกดบัตรลงคะแนนแลวสับเปล่ียนบัตรอื่น 

มาใสที่ชองอานบัตรเดียวกันและลงคะแนนอีกในเวลาไลเล่ียกันตอเนื่องกันก็สามารถกระทําได  และ 

ระบบจะนับคะแนนให  จนกวาประธานในที่ประชุมจะส่ังปดการนับคะแนน   

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคํารองและเอกสารหลักฐานประกอบของผูรอง  และไตสวนพยานหลักฐาน   

อีกท้ังส่ังใหคูกรณีย่ืนคําแถลงการณปดคดีเปนหนังสือแลว  จึงกําหนดประเด็นวินิจฉัย  รวม  ๒  ประเด็น  คือ 

ประเด็นที่หนึ่ง  กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม   

ประเด็นที่สอง  การแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  เปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม 
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กอนพิจารณาประเด็นดังกลาว  มีปญหาตองพิจารณาในเบื้องตนวา  ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ 

ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีการแกไขเพ่ิมเตมิรฐัธรรมนูญ  หรือไม  พิจารณาแลว  เห็นวา  ประเทศท่ีนําเอา 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใชในการปกครองประเทศ  ลวนมีวัตถุประสงคและมุงหมาย 

ที่จะออกแบบหรือสรางกลไกในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในอันที่จะทําใหประชาชน 

เขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  อีกทั้งสรางระบบตรวจสอบ 

และถวงดุลระหวางองคกรหรือสถาบันทางการเมือง  ทั้งนี้  เพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการใชอํานาจอธิปไตย 

ซึ่งเปนของประชาชน  ตามหลักการแบงแยกอํานาจที่แบงชองทางการใชอํานาจออกเปน  ๓  ทาง  คือ   

การใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา  การใชอํานาจบริหารทางคณะรัฐมนตรี  และการใชอํานาจตุลาการทางศาล   

ดังจะเห็นไดจากความตอนหนึ่งที่ปรากฏในคําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  ซึ่งเปนเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่วา  “รางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้ 

มีสาระสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย  ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ 

ความมั่นคงของชาติ  การทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร  การเทิดทูนพระมหากษัตริย 

เปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ  การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เปนวิถีทางในการปกครองประเทศ  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ใหประชาชนมีบทบาท 

และมีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม  การกําหนดกลไก 

สถาบันทางการเมืองท้ังฝายนิติบัญญัติ  และฝายบริหาร  ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถ ี

การปกครองแบบรัฐสภา  รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริตเที่ยงธรรม” 

จากหลักการดังกลาว  ยอมแสดงใหเห็นอยางแจงชัดวา  เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

มีความมุงหมายที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองไดปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองชอบธรรม  มีความเปนอิสระ 

และซื่อสัตยสุจริต  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน   

ไมประสงค ท่ีจะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองใดบิดเบือนการใช อํานาจโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด   

ปราศจากความชอบธรรมทุกรูปแบบ  อีกทั้งไมประสงคที่จะใหองคกรหรือสถาบันการเมืองหยิบยก 

บทกฎหมายใดมาเปนขออางเพ่ือใชเปนฐานสนับสนุน  ค้ําจุน  ในอันท่ีจะแสวงหาผลประโยชนสวนตน 

หรือพวกพองจากการใชอํานาจนั้น ๆ   
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ถึงแมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะใหถือเอามติฝายเสียงขางมากเปนเกณฑก็ตาม   

แตหากละเลยหรือใชอํานาจอําเภอใจกดขี่ขมเหงฝายเสียงขางนอย  โดยไมฟงเหตุผลและขาดหลักประกัน   

จนทําใหฝายเสียงขางนอยไมมีที่อยูที่ยืนตามสมควรแลวไซร  จะถือวาเปนการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยไดอยางไร  หากแตจะกลับกลายเปนระบอบเผด็จการฝายขางมาก  ขัดแยงตอระบอบ 

การปกครองของประเทศไปอยางชัดแจง  ซึ่งหลักการพ้ืนฐานสําคัญนี้ไดรับการยืนยันมาโดยตลอดวา   

จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันการใชอํานาจบิดเบือน  หรืออํานาจอําเภอใจของบุคคลหรือ 

กลุมบุคคลฝายใดฝายหนึ่งท่ีเขามาใชอํานาจอธิปไตยของประชาชน  โดยใหตั้งมั่นอยูบนหลักการแบงแยก 

การใชอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจของปวงชนชาวไทย  เพ่ือใหแตละองคกรหรือสถาบันการเมือง 

ที่ใชอํานาจดังกลาวอยูในสถานะท่ีจะตรวจสอบและถวงดุลเพ่ือทัดทานและคานอํานาจซึ่งกันและกันได 

อยางเหมาะสม  มิใชแบงแยกใหเปนพ้ืนท่ีอิสระของแตละฝายที่จะใชอํานาจตามอําเภอใจอยางไรก็ได   

เพราะหากปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลแลว   

ยอมเปนความเส่ียงอยางย่ิงท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายและนําพาประเทศชาติใหเกิดเส่ือมโทรมลง   

เพราะความผิดหลงและมัวเมา  ในอํานาจของผูถืออํานาจรัฐ   

ในการนี้อาจกลาวไดวา  องคกรที่ทําหนาท่ีแทนผูใชอํานาจอธิปไตย  ไมวาจะเปนรัฐสภา   

คณะรัฐมนตรี  หรือศาล  ลวนถูกจัดตั้งขึ้นหรือไดรับมอบอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญท้ังส้ิน  ดังนั้น   

การใชอํานาจหนาที่ขององคกรเหลานี้จึงตองถูกจํากดัขอบเขตท้ังในดานกระบวนการและเนือ้หา  กรณีจึงมีผลให 

การใชอํานาจหนาท่ีขององคกรทั้งหลายเหลานี้ไมสามารถที่จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได   

ดวยเหตุนี้  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  จึงไดนําหลักนิติธรรม 

มากํากับการใชอํานาจหนาที่ของทุกฝาย  ทุกองคกร  และทุกหนวยงานของรัฐภายใตหลักการที่วา   

นอกจากจะตองใชอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามบทกฎหมายที่มีอยูทั่วไปแลว  ยังจะตองใชอํานาจและปฏิบัติหนาท่ี 

ใหถูกตองตามหลักนิติธรรมดวย  กรณีจึงไมอาจปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร  หรือ 

หลักเสียงขางมากเพียงดานเดียวเทานั้น  หากแตยังจะตองคํานึงถึงหลักนิติธรรมควบคูกันไปดวย   

การอางหลักเสียงขางมากโดยที่ไมไดคํานึงถึงเสียงขางนอย  เพ่ือหยิบยกมาสนับสนุนการใชอํานาจ 

ตามอําเภอใจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคของผูใชอํานาจ  ทามกลางความทับซอนระหวาง 

ผลประโยชนสวนตนหรือกลุมบุคคลกับผลประโยชนของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนโดยรวม   
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ยอมจะนําไปสูความเสียหายและความเส่ือมโทรมของประเทศชาติหรือการวิวาทบาดหมางและแตกสามัคคีกัน 

อยางรุนแรงระหวางประชาชน  และยอมขัดตอหลักนิติธรรมตามมาตรา  ๓  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งหมายถึง  “รัฐธรรมนูญนี้”  ตามนัยมาตรา  ๖๘  นั่นเอง   

การใชกฎหมายและการใชอํานาจทุกกรณีจึงตองเปนไปโดยสุจริต  จะใชโดยทุจริตฉอฉลมีผลประโยชนทับซอน 

หรือวาระซอนเรนมิได  เพราะมิเชนนั้น  จะทําใหบรรดาสุจริตชนคนสวนใหญของประเทศอาจสูญเสียประโยชน 

อันพึงมีพึงได  ใหไปตกอยูแกบุคคลหรือคณะบุคคลผูใชอํานาจโดยปราศจากความชอบธรรม 

หลักนิติธรรมถือเปนแนวทางในการปกครองท่ีมาจากหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ   

อันเปนความเปนธรรมที่บริสุทธิ์  ปราศจากอคติ  โดยไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของและแอบแฝง   

หลักนิติธรรมจึงเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญของกฎหมายที่อยูเหนือบทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณอักษร 

ซึ่งรัฐสภาก็ดี  คณะรัฐมนตรีก็ดี  ศาลก็ดี  รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ  ก็ดี   

จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

สวนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย  หมายถึง  การปกครองของประชาชนโดยประชาชน   

และเพ่ือประชาชน  มิใชการปกครองตามแนวคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  และมิใชการปกครองท่ีอางอิง 

แตเพียงฐานอํานาจที่มาจากการชนะเลือกตั้งเทานั้น  ท้ังนี้  เนื่องจากหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   

ยังมีองคประกอบสําคัญอีกหลายประการ  การที่องคกรหรือสถาบันการเมือง  ในฐานะผูใชอํานาจรัฐ 

มักจะอางอยูเสมอวา  ตนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  แตกลับนําแนวความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

มาปฏิบัติหาใชวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีความมุงหมายเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยสวนรวม 

ภายใตหลักนิติธรรมไม  เนื่องจากประชาธิปไตยมิไดหมายถึงเพียงการไดรับเลือกตั้งหรือชนะการเลือกตั้ง 

ของฝายการเมืองเทานั้น  เพราะเสียงสวนใหญจากการเลือกตั้งมีความหมายเพียงสะทอนถึงความตองการ 

ของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแตละครั้งเทานั้น  หาใชเปนเหตุใหตัวแทนใชอํานาจได 

โดยไมตองคํานึงถึงความถูกตองและชอบธรรมตามหลักนิติธรรม  แตอยางใด 

ในขณะเดียวกัน  รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดกําหนดใหมีศาลรัฐธรรมนูญ  มีอํานาจหนาที่สําคัญ   

ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจเพ่ือใหเปนไปตามหลักนิติธรรม  ภายใตหลักการควบคุมความชอบ 

ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  อันเปนปรัชญาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ในอันที่จะทําใหสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไวไดรับการคุมครองอยางเปนรูปธรรม  ควบคูไปกับ 
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 หนา   ๒๒ 
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การธํารงและรักษาไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๒๑๖  วรรคหา  ที่วา  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด  มีผลผูกพันรัฐสภา   

คณะรัฐมนตรี  ศาล  และองคกรอื่นของรัฐ  ประกอบมาตรา  ๒๗  ที่วา  สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้ 

รับรองไวโดยชัดแจง  โดยปริยาย  หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ยอมไดรับความคุมครอง 

และผูกพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐโดยตรง 

ในการตรากฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย  และการตีความกฎหมายทั้งปวง  เมื่อพิจารณาโดยตลอดแลว   

เห็นวา  คดีนี้ผูรองทั้งส่ีใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคสอง  ดวยการย่ืนคํารอง 

ตอศาลรัฐธรรมนูญ  โดยอางวาผูถูกรองทั้งหมดไดกระทําการเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ 

ซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยได 

ประเด็นที่หนึ่ง  กระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....  มีลักษณะเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม   

(๑) รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ใชในการประชุมพิจารณารวมกัน 

ของรัฐสภาเปนฉบับเดียวกันกับท่ีมีการย่ืนญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ในฐานะสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา  หรือไม 

ผูรองอางวา  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....   

ที่ผูเสนอญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา  มีเนื้อความไมตรงกับรางรัฐธรรมนูญท่ีไดมีการแจกจาย 

ใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ  มีขอแตกตางกันหลายประการ  ในกรณีนี้ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหเลขาธิการรัฐสภาสงตนฉบับของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมท่ีเสนอใหรัฐสภาพิจารณา   

เพ่ือประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  ซึ่งนายสุวิจักขณ  นาควัชระชัย  เลขาธิการรัฐสภา   

ไดสงตอศาลรัฐธรรมนูญแลว  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เมื่อตรวจสอบแลวปรากฏวา   

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมท่ีเสนอใหรัฐสภาพิจารณาตามที่เลขาธิการรัฐสภาสงใหศาลรัฐธรรมนูญ   

มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้งแตหนังสือถึงประธานรัฐสภา  รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ผูเขาชื่อเสนอญัตติ  รายช่ือสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ  จนถึงหนาที่  ๓๓  แตในหนาถัดไปซึ่งเปนบันทึก 
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หลักการและเหตุผล  ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีแกไข  และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไข   

ไมปรากฏวามีการลงเลขหนากํากับไว  อีกทั้งไมมีการเขียนขอความใด ๆ  ดวยลายมือ  และเมื่อตรวจสอบ 

ปรากฏวาตัวอักษรท่ีใชตั้งแตหนาที่  ๑  ถึงหนาท่ี  ๓๓  มีความแตกตางกันกับตัวอักษรท่ีใชในบันทึกหลักการ 

และเหตุผล  ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข  และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข 

เมื่อนําเอกสารประกอบคํารองของผูรองท่ี  ๑  และผูรองที่  ๒  ที่อางวาไดรับแจกเพ่ือใช 

ในการประชุมรัฐสภาท้ังสองฉบับ  มีขอความและเลขหนาตรงกันและมีการเติมขอความตอทายชื่อ 

รางรัฐธรรมนูญในหนาบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางที่แกไขดวยลายมือ  และมีการใสเลขหนา 

เรียงลําดับทุกหนาตั้งแตหนังสือถึงประธานรัฐสภา  เพ่ือขอเสนอรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไขรายชื่อ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ  รายชื่อสมาชิกรัฐสภาผูรวมเสนอ  บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไข  ตัวรางรัฐธรรมนูญที่แกไข  และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของ 

รางรัฐธรรมนูญที่แกไข  รวม  ๔๑  หนา  สําหรับตัวอักษรที่ใชพิมพก็ปรากฏวาไดใชตัวอักษรแบบเดียวกัน 

ตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย 

นอกจากนี้   เมื่อนําเอกสารญัตติขอแกไขเ พ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับมาตรา  ๑๙๐   

ที่นายประสิทธิ์  โพธสุธน  และพวก  เปนผูเสนอ  ตามที่เลขาธิการรัฐสภาไดนําสงศาลรัฐธรรมนูญ 

มาประกอบการพิจารณา  ตรวจสอบแลวปรากฏวา  มีการใสเลขหนาเรียงตามลําดับดวยลายมือตั้งแต 

หนาหนังสือถึงประธานรัฐสภา  รายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขาชื่อเสนอญัตติ  รายชื่อสมาชิกรัฐสภา 

ผูรวมเสนอ  บันทึกหลักการและเหตุผล  ตัวรางรัฐธรรมนูญฉบับท่ีแกไข  จนถึงหนาสุดทาย  ซึ่งเปนบันทึก 

วิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไข  อีกทั้งมีการเติมขอความในชื่อรางรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  โดยเพ่ิมเติมคําวา  “แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ..)  พุทธศักราช  ....”  ในหนาบันทึก 

วิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญที่แกไข  สวนตัวอักษรท่ีใชในการพิมพก็เปนตัวอักษร 

ที่มีลักษณะเดียวกันตั้งแตหนาแรกจนถงึหนาสุดทาย  ลักษณะของการใสเลขหนาตัง้แตหนาแรกจนถงึหนาสุดทาย   

การแกไขชื่อรางรัฐธรรมนูญท่ีแกไข  การใชตัวอักษรที่พิมพตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย  จะเหมือนกับ 

เอกสารที่ผูรองอางวาไดรับแจกเพ่ือใชในการประชุมของรัฐสภา 

จากการตรวจสอบพยานหลักฐานดังกลาวขางตน  เชื่อไดวา  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  ท่ีเสนอใหสมาชิกรัฐสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ 
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มิใชรางเดิมท่ีนายอุดมเดช  รัตนเสถียร  ย่ืนตอสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันที่   

๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  และไดสงสําเนาใหสมาชิกรัฐสภาประกอบการประชุม  แตเปนรางที่จัดพิมพขึ้นใหม   

ซึ่งมีขอความที่แตกตางจากรางเดิมหลายประการ  ถึงแมนายสุวิจักขณ  นาควัชระชัย  จะเบิกความวา   

กอนที่บรรจุวาระ  หากมีความจําเปนตองแกไขก็ยังสามารถแกไขได  ก็นาจะเปนการแกไขในเรื่อง 

ผิดพลาดเล็ก ๆ  นอย ๆ  เชน  พิมพผิด  มิใชเปนการแกไขซึ่งขัดกับหลักการเดิม  หากเปนการแกไขที่ขัดกับ 

หลักการเดมิกช็อบที่จะมผูีรวมลงชื่อเสนอญัตตติามที่บัญญตัิไว  จากการตรวจสอบขอความของรางที่มีการแกไข 

ปรากฏวา  มีการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงหลักการที่สําคัญจากรางเดิมหลายประการ  คือ  การเพ่ิมเติมหลักการ 

โดยมีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔๑  วรรคหนึ่ง  ดวย  ประการสําคัญ   

การแกไขเพ่ิมเติมมาตรา  ๑๑๖  จะมีผลทําใหบุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพ 

ส้ินสุดลง  สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดอีกโดยไมตองรอใหพนระยะเวลา  ๒  ป  และ 

มีการดําเนินการในลักษณะที่มีเจตนาปกปดขอเท็จจริงไมแจงขอความจริงวาไดมีการจัดทํารางขึ้นใหม   

ใหสมาชิกรัฐสภาทราบทุกคน 

เมื่อขอเท็จจริงฟงเปนยุติวา  ในการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา  มิไดนําเอารางรัฐธรรมนูญ 

แกไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่นายอุดมเดช  รัตนเสถียร  และคณะ  เสนอตอ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  เมื่อวันท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  มาใชในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง 

ขั้นรับหลักการ  แตไดนํารางที่มีการจัดทําขึ้นใหม  ซึ่งมีหลักการแตกตางจากรางเดิมที่นายอุดมเดช  รัตนเสถียร   

เสนอหลายประการโดยไมปรากฏวามีสมาชิกรัฐสภารวมลงชื่อเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหม 

แตอยางใด  มีผลเทากับวาการดําเนินการในการเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมที่รัฐสภารับหลักการ 

ตามคํารองนี้  เปนไปโดยมิชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๙๑  (๑)  วรรคหนึ่ง   

(๒) การกําหนดวนัแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ..)   

พุทธศักราช  ....  ชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการบัญญัติกฎหมาย  เปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสมาชิกรัฐสภา   

โดยเฉพาะผูที่ไดขอแปรญัตติ  สงวนคําแปรญัตติ  หรือกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไว  ยอมมีสิทธิ 

ท่ีจะอภิปรายแสดงความเห็นและใหเหตุผลในประเด็นท่ีไดแปรญัตติ  สงวนคําแปรญัตติ  หรือไดสงวน 

ความเห็นไว  สําหรับประเด็นนี้  ขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานในสํานวนและจากการเบิกความของพยาน 
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ตอศาลรัฐธรรมนูญในชั้นไตสวน  ปรากฏในการพิจารณาวาระท่ีหนึ่งและวาระที่สอง  ผูถูกรองที่  ๑  และ 

ผูถูกรองที่  ๒  ไดผลัดกันทําหนาที่ประธานที่ประชุมไดมีการตัดสิทธิผูขออภิปรายในวาระท่ีหนึ่ง  และ 

ตัดสิทธิผูขอแปรญัตติ  ผูสงวนคําแปรญัตติ  และผูสงวนความเห็น  เปนจํานวนถึง  ๕๗  คน  โดยอางวา   

ความเห็นดังกลาวขัดตอหลักการ  ทั้ง ๆ  ท่ียังไมไดมีการฟงการอภิปราย  ทั้งนี้  ผูถูกรองที่  ๑  และ 

ผูถูกรองที่  ๒  ไดใชเสียงขางมากในท่ีประชุมปดการอภิปราย  เห็นวา  แมการปดการอภิปรายจะเปนดุลพินิจ 

ของประธานและแมเสียงขางมากมีสิทธิท่ีจะลงมติใหปดการอภิปรายไดก็ตาม  แตการใชดุลพินิจและ 

การใชเสียงขางมากดงักลาว  จะตองไมตัดสิทธิการทําหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา  หรือละเลยไมฟงความเห็น 

ของฝายขางนอย  การรวบรัดปดการอภิปรายและปดประชุมเพ่ือใหมีการลงคะแนนเสียง  จึงเปนการใชอํานาจ 

ไปในทางที่ไมชอบ  เอื้อประโยชนแกฝายขางมากโดยไมเปนธรรม  อันเปนการขัดตอหลักนิติธรรม 

นอกจากนี้  ผูรองยังอางอีกวา  การนับระยะเวลาในการแปรญัตติของผูถูกรองที่  ๑  ไมถูกตอง   

โดยอางวา  เมื่อที่ประชุมพิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่งแลว  เมื่อวันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖   

มีผูเสนอกําหนดเวลาในการขอแปรญัตติ  ๑๕  วัน  และ  ๖๐  วัน  ซึ่งตามขอบังคับการประชุมจะตองให 

ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาลงมติวา  จะใชกําหนดเวลาใด  แตกอนท่ีจะมีการลงมติเกิดปญหาเรื่ององคประชุม 

ในขณะนั้นไมครบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด  จึงยังมิไดมีการลงมติ  ผูถูกรองท่ี  ๑  ไดส่ังใหกําหนดเวลา 

ย่ืนคําแปรญัตติภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีรัฐสภารับหลักการ  แตมีผูทักทวง  ผูถูกรองท่ี  ๑  จึงไดนัด 

ประชุมอีกครั้งในวันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๖  ในการประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมไดลงมติใหกําหนดเวลา 

แปรญัตติ  ๑๕  วัน  แตผูถูกรองท่ี  ๑  ไดสรุปใหเริ่มตนนับยอนหลังไปโดยใหนับระยะเวลา  ๑๕  วันนั้น   

ตั้งแตวันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๕๖  ทําใหระยะเวลาการขอแปรญัตติไมครบ  ๑๕  วันตามมติท่ีประชุม   

เพราะจะเหลือระยะเวลาใหสมาชิกรัฐสภาเสนอคําแปรญัตติเพียง  ๑  วัน  เทานั้น  เห็นวา  การแปรญัตติ 

เปนสิทธิของสมาชิกรัฐสภาที่จะเสนอความคิดเห็น  การแปรญัตติจึงตองมีเวลาพอสมควรเพ่ือใหสมาชิก 

ผูประสงคจะขอแปรญัตติไดทราบระยะเวลาที่แนนอนในการย่ืนขอแปรญัตติ  อันเปนสิทธิในการทําหนาที่ 

ของสมาชิกรัฐสภาภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  การนับระยะเวลาในการแปรญัตติ  ยอมไมอาจนับเวลา 

ยอนหลังได  แตตองนับตั้งแตวันท่ีท่ีประชุมมีมติเปนตนไป  การเริ่มนับระยะเวลายอนหลังไปจนทําให 

เหลือระยะเวลาขอแปรญัตติเพียง  ๑  วัน  เปนการดําเนินการที่ขัดตอขอบังคับการประชุมและไมเปนกลาง   

จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  ทั้งขัดตอหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ   
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มาตรา  ๓  วรรคสอง  ดวย  การกําหนดเวลาแปรญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง 

(๓) วิธีการในการแสดงตนและลงมติในการพิจารณาญัตติขอแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ 

ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชอบดวยรัฐธรรมนูญ  หรือไม   

เมื่อพิจารณาหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตระบบรัฐสภา 

แบบมีผูแทนแลว  จะเห็นวา  สมาชิกรัฐสภานับวาเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอระบบนี้เปนอยางย่ิง   

เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีฐานะเปนผูแทนของปวงชนท่ีไดรับการเลือกตั้งโดยประชาชนหรือไดรับการสรรหา 

ใหเขาไปใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาแทนประชาชน  อยางไรก็ดี  ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๑๒๒   

ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวอยางชัดแจงวา  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน 

ปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ  มอบหมาย  หรือความครอบงําใด ๆ  และตองปฏิบัติหนาที่ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต  เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน   

อีกท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักนิติธรรมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓  วรรคสอง  ที่วา   

การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  ศาล  รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  และหนวยงานของรัฐ   

ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม   

สวนการใชอํานาจของสมาชิกรัฐสภา  ในฐานะผูแทนปวงชนชาวไทยซึ่งเปนเจาของอํานาจ 

อธิปไตยท่ีแทจริงนั้น  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  ไดกําหนดหลักการสําคัญประการหนึ่ง 

เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกระบวนการตรากฎหมายไววา  สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่ง 

ในการออกเสียงลงคะแนน  เวนแตถามีคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 

เปนเสียงชี้ขาด  ยอมเปนที่เขาใจไดวา  ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภานั้น  การแสดงตนในการออกเสียง 

ลงคะแนนถือเปนเรื่องเฉพาะตัวของสมาชิกรัฐสภาแตละคนท่ีจะตองมาแสดงตนในการประชุม 

เพ่ือพิจารณาญัตติตาง ๆ  แตละครั้งดวยตนเอง  และในการนี้ยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่อง 

ไดเพียงครั้งละหนึ่งเสียงเทานั้น  การกระทําใดที่เปนเหตุใหผลการลงคะแนนผิดไปจากความเปนจริง   

การกระทํานั้นยอมไมชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
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พิจารณาแลวเห็นวา  คดีนี้ผูรองมีประจักษพยานผูเห็นเหตุการณมาเบิกความ  พรอมทั้ง 

มีพยานหลักฐานสําคัญมาแสดง  คือ  คลิปวีดิทัศนที่บันทึกภาพเหตุการณขณะที่มีการกระทําดังกลาว 

ถึงสามตอนท่ีแสดงใหเห็นวา  มีสมาชิกรัฐสภาบางคนใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอ่ืน   

ในเครื่องออกเสียงลงคะแนนระหวางที่มีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับที่มาของสมาชกิวฒุิสภา   

ซึ่งในการนี้  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย  ในฐานะพยานบุคคล 

ของผูรองท่ี  ๒  และผูรองที่  ๔  ไดเบิกความประกอบคลิปวีดิทัศน  รวม  ๓  ตอน  เพ่ือยืนยันวา 

ในขณะนั้นไดมีบุคคลตามที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนกระทําการใชบัตรแสดงตนอิเล็กทรอนิกสใสเขาไป 

ในเครื่องออกเสียงลงคะแนน  และกดปุมเพ่ือแสดงตนและลงมติคราวละหลายใบ  ซึ่งขัดแยงกับหลักการ 

และวิธีการที่ถูกตองในเรื่องนี้  ตามคําเบิกความของนางอัจฉรา  จูยืนยง  ผูบังคับบัญชากลุมงานโสตทัศนูปกรณ   

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ที่เบิกความไววาโดยปกติแลวบัตรอิเล็กทรอนิกสที่ใชยืนยันหรือ 

แสดงตนในการนับองคประชุมและลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภานั้นจะมีประจําตัวคนละหนึ่งใบ  และ 

มีบัตรสํารองอีกคนละหนึ่งใบซึ่งเก็บรักษาไวท่ีเจาหนาที่  สําหรับใหสมาชิกขอรับไปใชในกรณีที่สมาชิกรัฐสภา 

มิไดนําบัตรประจําตัวมา  ประกอบกับเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนขณะกระทําการดังกลาว  ก็สอดคลอง 

กับเสียงท่ีปรากฏในแผนวีดิทัศนบันทึกถายทอดสดการประชุมรัฐสภา  และรายงานการประชุมรัฐสภา   

ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกบัที่มีการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาญัตติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุไวในคํารอง  ซึ่งเปนพยานหลักฐานที่เลขาธิการรัฐสภาสงใหแก 

ศาลรัฐธรรมนูญ  อีกท้ังในทางไตสวนพยานบุคคล  เลขาธิการรัฐสภาซึ่งไดดูและฟงภาพและเสียงในคลิป 

วีดิทัศนนั้นแลว  ไดเบิกความวา  จําไดวาเปนเสียงของรองประธานรัฐสภา  ซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

ในขณะนั้น  ประกอบกับนางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคประชาธิปตย   

ในฐานะพยานบุคคลของผูรองที่  ๒  และผูรองที่  ๔  ซึ่งเบิกความประกอบภาพถายที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน 

ที่ผูรองที่  ๒  ย่ืนตอศาลรัฐธรรมนูญ  ชี้ใหเห็นวา  ผูถูกรองที่  ๑๖๒  ซึ่งเปนสมาชิกรัฐสภา  ไดใช 

บัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนคราวละหลายใบ  หมุนเวียนใสเขาไปในเครื่องอานบัตร 

และกดปุมแสดงตนติดตอกันหลายครั้ง  นอกจากนี้  พยานบุคคลปากนี้ยังไดเบิกความยืนยันขอเท็จจริงวา   

สามารถจดจําผูถูกรองรายนี้ไดเปนอยางดี  โดยไมมีเหตุโกรธเคืองเปนการสวนตัวกันแตอยางใด  และ 

หลังจากที่พยานรองเรียนเรื่องนี้แลว  ก็ยังคงทักทายกันเปนปกติ  เนื่องจากตนเปนสมาชิกรัฐสภา 
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 หนา   ๒๘ 
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มาเปนเวลา  ๑๐  ป  ไดติดตามตรวจสอบและรองเรียนเรื่องการใชบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนกัน 

มาโดยตลอด  โดยเฉพาะพฤติกรรมของนายนริศร  ทองธิราช  จนกระท่ังถึงกับใชใหคนของตนคอยถายภาพ 

และวีดิทัศนเพ่ือใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานประกอบการรองเรียน  และเมื่อพิจารณาจากภาพถายที่พยานนําสืบ 

ตอศาลรัฐธรรมนูญก็เหน็ภาพบุคคลปรากฏใบหนาดานขางซึ่งสามารถยืนยันไดวาเปนนายนริศร  ทองธิราช   

ผูถูกรองที่  ๑๖๒  ซึ่งสวมสูทสีเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศนที่ถือบัตรแสดงตนและลงคะแนน 

อิเล็กทรอนิกสไวในมอืจํานวนหนึ่งซึ่งมากกวาสองบัตรเกินกวาจํานวนบัตรแสดงตนที่สมาชิกรัฐสภาคนหนึ่ง 

จะพึงมีได  และยังใชบัตรอิเล็กทรอนิกสดังกลาวใสเขาออกในชองอานบัตรพรอมกดปุมบนเครื่องอาน 

ตอเนื่องกันทุกบัตร   

เห็นไดวา  การกระทําเชนนี้มีลักษณะที่ผิดปกติวิสัยและมีสมาชิกรัฐสภาใชบัตรแสดงตนและ 

ออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกสหลายใบ  จากการรับฟงพยานหลักฐานและคําเบิกความพยาน 

ในชั้นการพิจารณาไตสวนคํารองเปนเรื่องที่แจงชัดท้ังภาพวีดิทัศน  และประจักษพยานที่มาเบิกความ 

ประกอบการถายทอดการประชุมรัฐสภาในระหวางท่ีมีการออกเสียงลงมติรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 

เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาวา  มีสมาชิกรัฐสภาหลายรายมิไดมาออกเสียงลงมติในที่ประชุมรัฐสภา 

ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้  แตไดมอบใหสมาชิกรัฐสภาบางรายใชสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนแทนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะเปนการละเมิด 

หลักการพ้ืนฐานของการเปนสมาชิกรัฐสภาซึ่งถือไดวาเปนผูแทนปวงชนชาวไทย  ซึ่งจะตองปฏิบัติหนาที่ 

โดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ  และตองปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต   

เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย  โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนตามบทบัญญัติ 

มาตรา  ๑๒๒  ของรัฐธรรมนูญแลว  ยังขัดตอขอบังคับการประชุมของรัฐสภา  ขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริต 

ที่สมาชิกรัฐสภาไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๒๓  และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนน 

ตามบทบัญญัติมาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  ที่ใหสมาชิกคนหนึ่งมีเพียงเสียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน   

มีผลทําใหการออกเสียงลงคะแนนของรัฐสภาในการประชุมนั้น ๆ  เปนการออกเสียงลงคะแนนท่ีทุจริต 

ไมเปนไปตามเจตนารมณที่แทจริงของผูแทนปวงชนชาวไทย  เนื่องมาจากกระบวนการลงคะแนนเสียง 

ที่ไมชอบดวยขอบังคับการประชุมของรัฐสภา  และขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังที่ไดระบุมาแลวขางตน   

มิอาจถือวาเปนมติที่ชอบของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 
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ปญหาท่ีตองพิจารณาในประเด็นที่สองมีวา  การแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย  แกไขเพ่ิมเตมิ  (ฉบับที่  ..)  พุทธศักราช  ....  มีลักษณะเปนการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม 

การแกไขรัฐธรรมนูญตามรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมท่ีผูรองเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาวินิจฉัยนั้น  มีเนื้อหาสาระสําคัญเปนการแกไขคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา  โดยเปล่ียนแปลงแกไข 

เนื้อหาสาระในหลายประเด็น  จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยวา  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว   

เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเพ่ือใหบุคคลใดไดมา 

ซึ่งอํานาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  หรือไม   

เห็นวา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  รางขึ้นโดยใชรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  เปนแมแบบ  โดยไดแกไขหลักการในเรื่องคุณสมบัติของ 

สมาชิกวุฒิสภาจากเดิมไวหลายประการ  เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาเหมือนเชนการใชรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  กลาวคือ  บัญญัติใหมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา   

เขามาเปนองคประกอบรวมกับสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งในสัดสวนที่เทาเทียมกัน  เพ่ือใหโอกาส 

แกประชาชนทุกภาคสวน  ทุกสาขาอาชีพ  ไดมีสวนรวมในการทําหนาท่ีของวุฒิสภา  ใหเกิดประโยชน 

แกประเทศชาติไดอยางรอบคอบ  ทั้งยังไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหเปนอิสระจากการเมือง 

และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เชน  หามบุพการี  คูสมรส  บุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  เขามาเปนสมาชิกวุฒิสภาและกําหนดเวลาหามเกี่ยวของกับพรรคการเมือง 

และดํารงตําแหนงทางการเมืองไวเปนเวลา  ๕  ป  เปนตน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  กําหนดใหรัฐสภาประกอบดวย  ๒  สภา   

คือ  วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร  ใหมีดุลยภาพระหวางกัน  โดยไดกําหนดบทบาทของวุฒิสภา 

ใหเปนองคกรตรวจทานกล่ันกรองการทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและถวงดุลอํานาจกับ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยใหอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการตรวจสอบถอดถอนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได   

ในกรณีที่ถูกกลาวหาวามีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ  สอไปในทางทุจริตตอหนาท่ี  สอวาจงใจใชอํานาจหนาท่ี 

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรง   

ตามท่ีบัญญัตไิวในมาตรา  ๒๗๐  เมื่อพิจารณาจากอํานาจหนาที่ของสมาชิกวฒุสิภาแลว  จะเห็นไดอยางชัดเจนวา   

รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหสมาชิกวุฒิสภาเปนอิสระจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางแทจริง   

จึงไดบัญญัติหามความสัมพันธเกี่ยวของกันดังกลาวเพราะหากยอมใหสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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มีความสัมพันธใกลชิดกันยอมไมอาจหวังไดวา  จะมีการตรวจสอบอยางตรงไปตรงมา  อันเปนการขัดกับ 

หลักการดุลและคานอํานาจซึ่งกันและกัน  อันเปนหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญนี ้

สําหรับการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามคํารองนี้  เปนการแกกลับไปสูจุดบกพรองที่เคยปรากฏแลว 

ในอดีต  เปนจุดบกพรองท่ีลอแหลม  เส่ียงตอการสูญส้ินศรัทธาและสามัคคีธรรมของมวลหมูมหาชนชาวไทย   

เปนความพยายามนําประเทศชาติใหถอยหลังเขาคลอง  ทําใหวุฒิสภากลับไปเปนสภาญาติพ่ีนอง   

สภาของครอบครัว  และสภาผัวเมีย  สูญเสียสถานะและศักยภาพแหงการเปนสติปญญาใหแกสภาผูแทนราษฎร   

กลายเปนเพียงเสียงสะทอนของมวลชนกลุมเดียวกัน  ทําลายสาระสําคัญของการมีสองสภา  นําพาไปสู 

การผูกขาดอํานาจรัฐ  ตัดการมีสวนรวมของปวงประชาหลากสาขาหลายอาชีพ  เปนการเปดชองให 

ผูรวมกระทําการครั้งนี้กลับมีโอกาสไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองโดยวิธีการที่มิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  คือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

จากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทย 

นอกจากนี้  การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากการเลือกตั้งเพียงทางเดียว  อันมีท่ีมา 

เหมือนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จึงยอมเปนเสมือนสภาเดียวกัน  ไมเกิดความแตกตางและเปนอิสระ 

ซึ่งกันและกันของทั้งสองสภา  เปนการทําลายลักษณะและสาระสําคัญของระบบสองสภาใหสูญส้ินไป 

การแกไขที่มาและคุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาใหมีความสัมพันธเกี่ยวของกับฝายการเมืองหรือ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได  ยอมทําใหหลักการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันของระบบสองสภา 

ตองสูญเสียไปอยางมนีัยสําคัญ  ทําใหฝายการเมอืงสามารถควบคุมอํานาจเหนือรัฐสภาไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด   

ปราศจากการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกัน  อันเปนการกระทบตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเปดทางใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการครั้งนี้ไดอํานาจ 

ในการปกครองประเทศโดยวิธีการท่ีไมเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้   

นอกจากนี้  เนื้อหาในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๑/๑  ยังขัดตอ 

รัฐธรรมนูญ  ในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม  โดยรวบรัดใหมีการประกาศใชกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว   

โดยไมตองปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๔๑  ที่จะตองสงรางกฎหมายดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญ 

พิจารณาตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเสียกอน  ซึ่งขัดกับหลักการดุลและคานอํานาจอันเปน 

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ทําใหฝายการเมืองสามารถออกกฎหมายไดตามอําเภอใจ   

โดยอาศัยเสียงขางมากปราศจากการตรวจสอบ 



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

 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม   ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก  ๖  ตอ  ๓  วาการดําเนินการ 

พิจารณาและลงมติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของผูถูกรองทั้งหมดในคดีนี้  เปนการกระทําท่ีไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ   

มาตรา  ๑๒๒  มาตรา  ๑๒๕  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  มาตรา  ๑๒๖  วรรคสาม  มาตรา  ๒๙๑  (๑)  (๒)   

และ  (๔)  และมาตรา  ๓  วรรคสอง  และวินิจฉัยโดยมติเสียงขางมาก  ๕  ตอ  ๔  วา  มีเนื้อความ 

ที่เปนสาระสําคัญขัดแยงตอหลักการพ้ืนฐานและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  อันเปนการกระทําเพ่ือใหผูถูกรองทั้งหมดไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐   

ฝาฝนรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง   

สวนที่ ผูรองท่ี  ๑  ขอใหยุบพรรคการเมืองท่ีเกี่ยวของ  และเพิกถอนสิทธิเ ลือกตั้งของ 

คณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองดังกลาวนั้น  เห็นวา  ยังไมเขาเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๖๘  วรรคสาม  และวรรคส่ี  จึงใหยกคํารองในสวนนี้ 

นายจรูญ  อนิทจาร 

ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

นายจรัญ  ภักดีธนากุล นายเฉลิมพล  เอกอรุ ุ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายชัช  ชลวร นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายนุรกัษ  มาประณีต นายบุญสง  กุลบปุผา 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

นายสุพจน  ไขมุกด นายอุดมศักดิ์  นติิมนตร ี

ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 
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รูปแบบการน�าเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

1. เป็นบทความวจิยัหรอืบทความทางวชิาการทัว่ไป หรอืเกีย่วกบัรฐัธรรมนญู หรอืสทิธเิสรภีาพ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์อื่น

3.	 แบบตวัอกัษร แบบตวัอกัษรในบทความ ใช้แบบอกัษร Angsana New หรอื 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�าแหน่ง 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�าหรับบทความภาษาไทยหน้าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และส�าหรับบทความ

ภาษาอังกฤษ บทความละ 8,000 บาท โดยต้องมีจ�านวนหน้าไม่ต�่ากว่า 10 หน้า



เจ้าของ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สมัครสมาชิก ค่าสมาชิก 300 บาท
 (1 ปี 3 เล่ม รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�าหน่าย เล่มละ 120 บาท

   ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
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