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IIIวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

บทบรรณาธิการ

 วารสารศาลรัฐธรรมนูญได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและอื่น ๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกบัศาลรัฐธรรมนญู รวมถงึเพือ่สนบัสนนุส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวทัง้ของไทย 

และต่างประเทศไปยังบุคลากรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน

ทั่วไปให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม – 

เมษายน เล่มที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และเล่มที่ 3 ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 

และวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มนี้ เป็นวารสารปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม – เมษายน 2559  

กองบรรณาธกิารได้คดัสรรบทความทางวชิาการทีม่คีณุค่าด้านรฐัธรรมนญู กฎหมายมหาชนและอืน่ ๆ  

จากนกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภายในและภายนอกศาลรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะจากผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในด้านต่างๆ ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้ 

ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดทางวิชาการต่อไป

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อให้ 

กองบรรณาธกิารวารสารศาลรฐัธรรมนญูได้คัดเลอืกเผยแพร่ไปยงักลุม่เป้าหมายตามวัตถปุระสงค์ของ

การจัดท�าวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งกองบรรณาธิการจะได้พัฒนาคุณภาพวารสารศาลรัฐธรรมนูญ 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

  บรรณาธิการ
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*	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักผังเมือง,	ผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�ำนักงำน 
	 ศำลรัฐธรรมนูญ

เกรียงพล พัฒนรัฐ*

หลักสิทธิมนุษยชน : ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการให้บริการสาธารณะ

	 	 หลกัสทิธมินษุยชน	เป็นปัจจยัทีส่่งเสริมให้เกดิกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ

และกระตุ้นให้มีกำรปรับปรุงในกำรให้บริกำรสำธำรณะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

มำกขึ้น	 เนื่องจำกหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นหลักประกันให้กำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง	 ๆ	 มีกำร 

จดัท�ำอย่ำงมคีณุภำพสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของประชำชนผูร้บับรกิำรทีม่กัจะมคีวำมแตกต่ำงกนั 

ออกไปในแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	 ซึ่งผลของกำรน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมำเป็นปัจจัยพื้นฐำนของ

กำรให้บริกำรสำธำรณะนี้ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ภำครัฐในฐำนะกำรเป็นผู้ให้บริกำรสำธำรณะดังกล่ำว 

จะตระหนักรู ้ถึงสิทธิต่ำง	 ๆ	 ของประชำชนมำกขึ้นเท่ำนั้น	 แต่จะท�ำให้เกิดกำรเรียกร้องต่ำง	 ๆ	 

ตำมสิทธิจำกประชำชนผู้ใช้บริกำรสำธำรณะเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

	 	 กำรน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมำเป็นพ้ืนฐำนของกำรให้บริกำรสำธำรณะ	 จะน�ำมำซ่ึงกำร

เปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของสังคมนั้น	 ๆ	 เพรำะกำรที่หน่วยงำนภำครัฐจัดให้มีกำรให้บริกำร

สำธำรณะใดก็จะเกิดเป็นผลมำจำกกำรทีป่ระชำชนผู้ใช้บริกำรมสิีทธมินษุยชนเป็นพ้ืนฐำนในเร่ืองนัน้	ๆ 	 

เช่น	สทิธใินชวีติส่วนตวัและครอบครวั	สทิธทิีไ่ด้รบักำรพจิำรณำอย่ำงเปิดเผยเป็นธรรมจำกศำล	ซ่ึงเป็น 

อิสระและปรำศจำกอคติ	 หรือกำรมีสิทธิท่ีเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำถึงในบริกำรสำธำรณะในประเทศ 

ของตน	 ดังนั้น	 กำรตัดสินใจหรือกำรด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 ที่เป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะรูปแบบต่ำง	 ๆ	

ทัง้หมดของผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัของภำครัฐ	จึงเป็นส่ิงทีถ่กูคำดหมำยว่ำจะต้องอยูภ่ำยใต้กรอบของ

หลักสิทธิมนุษยชน	และจะต้องถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและ

ตัดสินใจด�ำเนินกำรด้วย	ขณะเดียวกันผู้บริหำรของหน่วยงำนรำชกำรก็จะต้องมีควำมรู้และเข้ำใจด้วย

ว่ำเมือ่จะต้องด�ำเนนิกำรให้มบีรกิำรสำธำรณะใดๆกจ็ะต้องมกีำรพจิำรณำทีใ่ห้เกดิควำมสมดลุระหว่ำง

สิทธิของประชำชนคนหนึ่งกับประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน	เมื่อจะต้องให้บริกำรสำธำรณะนั้น	ๆ

	 	 ทั้งนี้	 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ลงมติรับรองปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนในฐำนะสมำชิก

องค์กรสหประชำชำติ	 ในวันที่	 10	 ธันวำคม	 2491	 ประเทศไทยก็ต้องเคำรพต่อหลักกำรและน�ำมำ

เป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในไทย	 ได้แก่	 กำรน�ำหลักปฏิญญำสำกลมำ
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เกรียงพล พัฒนรัฐ
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บัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 มีกำรจัดตั้งองค์กำรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนตำมหลักกำรท่ีสหประชำชำติก�ำหนดไว้	 และกำรเข้ำเป็นภำคีข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

ว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชำชำติได้จัดท�ำขึ้น

	 	 อนึ่ง	 ในหลักกำรอันเป็นสำระส�ำคัญของปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนมีหลักกำรใหญ ่

อยู	่30	ข้อ	โดยในส่วนของสทิธพิลเมอืง	และสทิธทิำงกำรเมอืง	โดยเฉพำะทีเ่ป็นหลกัประกนัทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรให้บริกำรสำธำรณะของรัฐก�ำหนดไว้ในข้อ	21	(2)	บุคคลมีสิทธิเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ

ความส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชนต่อการให้บริการสาธารณะ

	 	 เนื่องจำกหลักกำรของสิทธิมนุษยชนตำมปฏิญญำสำกลของสหประชำชำติ	 ประเทศไทย 

ได้ร่วมลงมติมำตั้งแต่ต้นดังกล่ำว	 แม้ว่ำขณะนี้จะยังไม่เกิดเป็นพันธะกรณีตำมหลักกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศก็ตำม	 แต่ประเทศไทยก็ได้พยำยำมด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักกฎหมำยพื้นฐำนที่ก�ำหนด

ไว้ในปฏิญญำดังกล่ำวหลำยประกำร	 โดยกำรพัฒนำกฎหมำยภำยในประเทศให้สอดคล้องกับหลัก 

สิทธิมนุษยชนมำกขึ้น	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2492	เป็นต้นมำ	เช่น

	 	 -	 กำรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	 บรรพ	 5	 เพื่อรับรองสิทธิของหญิง 

ให้เท่ำกับชำย

	 	 -	 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี	 พ.ศ.	 2540	 และ 

พระรำชบัญญัติกำรค้ำเด็กและสตรี	พ.ศ.	2540

	 	 -		 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	พ.ศ.	2541

	 	 -		 กำรยกเลิกกฎระเบียบ	ข้อบังคับต่ำง	ๆ	ที่ห้ำมสตรีด�ำรงต�ำแหน่งข้ำรำชกำรบำงต�ำแหน่ง

	 	 -		 กำรแก้ไขปรบัปรงุประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำเพือ่คุม้ครองสทิธผิูต้้องหำ	จ�ำเลย	

หรือพักโทษ	ให้มีสภำวะดีขึ้น

		 	 -	 กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจำรณำใหม่	พ.ศ.	2542

	 	 รวมไปถึงกำรร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	 2540	 และฉบับ	พ.ศ.	 2550	ที่ได้

ก�ำหนดหลกักำรทีส่อดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนไว้หลำยประกำรด้วย	เช่น	กำรก�ำหนดแนวทำงกำรใช้

อ�ำนำจรฐัท่ีต้องค�ำนึงถึงศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนษุย์	กำรก�ำหนดขัน้ตอนและวธิกีำรใช้สทิธิเสรภีำพตำม

รัฐธรรมนูญ	และกำรจัดตั้งองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ	 เพื่อกำรตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีที่มีกำรละเมิด

สิทธิเสรีภำพ	 เช่น	 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	 ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน	 คณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต	ิศำลรฐัธรรมนญู	ศำลปกครอง	เป็นต้น	นอกจำกนีแ้ล้วประเทศไทย 

ยังเข้ำไปเป็นภำคีของอนุสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนอีกหลำยฉบับ	 เช่น	 อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิทำง 

กำรเมืองของสตรี	ค.ศ.	1952	อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก	ค.ศ.	1985	เป็นต้น
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3วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

	 	 จะเห็นได้ว่ำหลักสิทธิมนุษยชนทั้ง	30	ข้อ	หำกได้มีกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ใน

ปฏญิญำสำกลดงักล่ำว	ย่อมจะน�ำมำซึง่ประโยชน์ต่อประชำชนผู้ใช้บริกำร	แนวโน้มของประเทศไทยต่อ

ไปกจ็ะมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัตขิองภำครฐัรวมไปถงึกำรจะก�ำหนดกฎหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั

ต่ำง	ๆ 	ก็เนื่องเป็นผลมำจำกหลักสิทธิมนุษยชนมำกขึ้น	ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะ

ต่ำง	ๆ 	และผูใ้ช้บริกำรก็จะได้รบัผลประโยชน์โดยตรงมำกข้ึน	โดยเฉพำะกำรได้รับบริกำรอย่ำงเสมอภำค 

ของประชำชน	รวมถึงกลุ่มประชำชนผู้ด้อยโอกำสต่ำง	ๆ	ด้วย

	 	 นอกจำกที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว	 กำรท่ีประชำชนผู้รับบริกำรสำธำรณะมีกำรต่ืนตัวในเร่ืองของ

หลักสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่อื่น	ๆ	มำกขึ้น	ต่ำงก็มีควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรบริกำร 

ที่มีคุณภำพและทั่วถึง	 ในอนำคตหน่วยงำนภำครัฐที่ต้องท�ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง	 ๆ	

ต่ำงก็จะเผชิญกำรท้ำทำยและปัญหำใหม่	 ๆ	 มำกข้ึนจำกกำรร้องเรียน	 กำรฟ้องร้องเป็นคดีต่อศำล	 

ซึ่งหำกกำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐในระดับต่ำง	 ๆ	 ไม่ได้ค�ำนึงถึงกรอบพื้นฐำนของหลัก

สิทธิมนุษยชน	 เมื่อเกิดปัญหำต่ำง	 ๆ	 ข้ึน	 ก็จะส่งผลเสียในรูปของตัวเงินค่ำเสียหำยและชื่อเสียงของ 

หน่วยงำนได้

ผลกระทบของหลักสิทธิมนุษยชนต่อการให้บริการสาธารณะ

	 	 ปัจจบุนั	มแีนวโน้มว่ำประเดน็กำรโต้แย้งในเรือ่งทีสื่บเนือ่งมำจำกหลกัสทิธมินษุยชนจะทวจี�ำนวน

มำกยิง่ขึน้	จนน�ำไปสูก่ระบวนกำรทำงศำลและกำรตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรให้บรกิำร

สำธำรณะต่ำงๆของหน่วยงำนภำครฐั	กำรน�ำกรอบตำมหลักสิทธมินษุยชนมำเป็นพืน้ฐำนกำรตัดสินใจ

และพจิำรณำด�ำเนนิกำรตำมนโยบำย	แผนงำน	โครงกำร	กจ็ะท�ำให้หน่วยงำนภำครัฐทัง้หลำยสำมำรถ

หลีกเลี่ยงคดีฟ้องร้อง	และกำรโต้แย้งต่ำง	ๆ	ได้ในอนำคต	นอกจำกนั้นกำรให้บริกำรสำธำรณะภำยใต้

กรอบกำรน�ำหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่ำว	 ยังจะท�ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตรงตำมควำม

ต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำรในแต่ละกลุ่มอย่ำงครอบคลุมทั่วถึง

	 	 ดังนั้น	 จะเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐที่ท�ำหน้ำที่ด้ำนกำรให้บริกำรต่อประชำชน

โดยตรง	(Front	line	staff)	ในกรณีนี้ถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวดเนื่องจำกเป็นผู้ปฏิบัติ

ในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับประชำชนผู้ใช้บริกำรโดยตรง	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเจ้ำหน้ำที่กลุ่มดังกล่ำว 

ของทุกหน่วยงำนมีควำมตระหนักต่อควำมส�ำคัญของกำรให้บริกำรภำยใต้กรอบของหลัก 

สิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติงำนเป็นปกติในงำนประจ�ำวันจนกลำยเป็นวัฒนธรรมขององค์กำรไปในที่สุด

	 	 ปัจจุบันแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 (Good	 Governance)	 ได้วิวัฒนำกำรด้ำน

ควำมหมำย	 โดยจำกเดิมที่มุ่งเน้นควำมส�ำคัญไปที่กำรมีประสิทธิภำพและกำรเติบโตในเชิงเศรษฐกิจ	

ไปเป็นกำรมุ่งเน้นที่หน่วยงำนรัฐมีนโยบำยและกำรสร้ำงสถำบันที่เป็นกำรส่งเสริมควำมมีเสรีภำพ	 
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เกรียงพล พัฒนรัฐ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.25594

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนอย่ำงแท้จริง	 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	

แม้กระทัง่ในกจิกำรระหว่ำงประเทศกไ็ด้มกีำรจดัท�ำค�ำประกำศและเอกสำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่ชือ่มโยงระหว่ำง

กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี	 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 และหลักสิทธิมนุษยชนได้กล่ำวถึงหน่วยงำน

ภำครัฐที่มีควำมโปร่งใส	 ควำมรับผิดชอบ	 ยอมรับกำรถูกตรวจสอบได้	 และกำรให้ประชำชนเข้ำมำ

มีส่วนร่วม	 ซึ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของประชำชน	 ซึ่งรวมถึงกลุ่มสตร	ี เด็ก

และประชำชนผู้ด้อยโอกำสต่ำง	ๆ	ซึ่งถือว่ำเป็นองค์ประกอบของรำกฐำนของกำรมีกำรบริหำรจัดกำร 

บ้ำนเมืองที่ดีที่ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดด้วย

	 	 ส�ำหรับควำมหมำยของ	“กำรให้บริกำรสำธำรณะ	 (Public	Service)”มักมีกำรให้ควำมหมำย

ตรงกับกำรบริหำรรัฐกิจ	 (Public	Administration)	และกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 (Public	Sector	

Governance)	 ซึ่ง	 United	 Nations	 Development	 Programme	 (UNDP)	 ให้ควำมหมำยของ 

กำรบริหำรรัฐกิจว่ำหมำยถึง	 กระบวนกำรท้ังหมดที่เกิดจำกกำรใช้จ่ำยจำกงบประมำณภำครัฐ	 โดยมี

เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัเป็นผูก้�ำหนดแนวทำงและรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิกำร	ซ่ึงจะเป็นผลให้เกดิปฏสิมัพนัธ์

กับผู้มีส่วนได้เสียต่ำง	 ๆ	 ที่อยู่ในรัฐหรือสังคม	 และตลอดจนผู้ท่ีอยู่ภำยนอกหน่วยงำน	 และหมำยถึง 

กำรจัดกำร	 (Management)	 ด้วยซ่ึงได้แก่กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและกิจกำรทั้งหมดของภำครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและระเบียบ	กำรตัดสินใจต่ำง	ๆ 	รวมถึงกำรจัดกำรในกำรให้บริกำรสำธำรณะ	

โดยในส่วนกำรจดักำรภำครฐัจะหมำยถึง	ระบบใหญ่ท่ีรวมเอำกฎหมำยและระเบยีบต่ำง	ๆ 	ค�ำพิพำกษำ

ของศำล	และกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐ	ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดหรือข้อจ�ำกัดหรือกำรส่งเสริมในกำร

จัดหำสินค้ำและบริกำรสำธำรณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมอืงทีด่แีละหลกัสทิธมินษุยชนค่อนข้ำงจะซบัซ้อน	

เนือ่งจำกในระยะแรกท่ีผ่ำนมำหลกักำรจดักำรบ้ำนเมอืงทีด่	ีมวีตัถุประสงค์ทีมุ่ง่ตรงต่อกำรสร้ำงเงือ่นไข

ที่ดีสุดต่อประสิทธิภำพในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ภำยหลังก็เริ่มมีแนวคิดที่เห็นว่ำกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีกับหลักสิทธิ 

มนุษยชนต่ำงก็เป็นหลักแนวคิดท่ีส่งเสริมซึ่งกันและกัน	 เน่ืองจำกหลักสิทธิมนุษยชนเป็นกำรน�ำเสนอ

กลุ่มค่ำนิยมที่ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐต่ำง	 ๆ	 รวมถึงผู้ที่มีบทบำท

ในด้ำนกำรเมืองและสังคม	 นอกจำกนั้นหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นตัวบ่งบอกถึงผลกำรปฏิบัติงำนของ

ระบบกำรบรหิำรจดักำรของภำครัฐ	หรอืบ่งบอกให้เหน็ถงึกำรตรำหรอืบญัญติักฎหมำยต่ำง	ๆ 	นโยบำย	 

แผนงำน	โครงกำร	กำรจดัสรรงบประมำณ	ตลอดจนมำตรกำรของรัฐอืน่	ๆ 	ดังนัน้	หำกปรำศจำกกำรน�ำ

หลักบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำใช้ควบคู่ไปด้วย	 หลักสิทธิมนุษยชนก็อำจจะถูกละเลย	 และไม่ได้ 
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ถูกปกป้องคุ้มครองอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีผลดีต่อประชำชน	 กำรปรับใช้หลักสิทธิมนุษยชนจะได้

ผลต่อเมื่อด�ำเนินกำรภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส่งเสริมและส่งผลให้เกิดควำมส�ำเร็จซึ่งครอบคลุม

ถึงกำรมีระบบกฎหมำยท่ีเหมำะสม	 และกำรมีระบบกำรบริหำรภำครัฐและกำรจัดกำรที่รับผิดชอบ	

ตอบสนองต่อสิทธิและควำมต้องกำรต่ำง	 ๆ	 ของประชำชน	 ยิ่งกว่ำนั้น	 กำรมีระบบบริหำรรำชกำร

ที่มีกำรก�ำหนดนโยบำย	 และน�ำนโยบำยไปก�ำหนดอย่ำงได้ผลและกำรให้บริกำรสำธำรณะที่ส�ำคัญ	 

อย่ำงเช่น	กำรศึกษำ	สำธำรณูปโภค	สำธำรณูปกำร	และกำรสำธำรณสุข

	 	 ปัจจัยบ่งช้ีของหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี	 ได้แก่	 ควำมโปร่งใส	 ควำมพร้อมรับกำร 

ตรวจสอบ	 ควำมซื่อตรง	 กำรไม่เลือกปฏิบัติ	 กำรมีส่วนร่วม	 ควำมเสมอภำค	 หลักประสิทธิภำพและ

กำรมีสมรรถนะ	 จะทับซ้อนอยู่กับแนวคิดของหลักสิทธิมนุษยชน	 จึงอำจกล่ำวได้ว่ำหลักกำรบริหำร

จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีควรถูกก�ำหนดและอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ให้มีกำรน�ำหลักสิทธิมนุษยชน 

มำปรับใช้อย่ำงกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	

ผลดีของการให้บริการสาธารณะภายใต้กรอบหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ประเทศต่ำง	 ๆ	 ล้วนมีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะท่ีมีควำมหลำกหลำยในรูปแบบต่อ

ประชำชนของตน	 อำทิเช่น	 กำรศึกษำ	 กำรสำธำรณสุขหรือกำรให้สวัสดิกำรสังคม	 ซ่ึงกำรให้บริกำร

ต่อประชำชนเช่นนี้มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน	เช่น	สิทธิในกำรมีที่อยู่อำศัย	

สิทธิในกำรรับกำรดูแลด้ำนสุขอนำมัย	สิทธิในกำรเข้ำรับกำรศึกษำและกำรเข้ำถึงเรื่องอำหำร	จะเห็น 

ได้ว่ำบทบำทของภำครัฐในฐำนะผู้ให้บริกำรสำธำรณะหรือเป็นผู้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ต่อภำคเอกชน 

ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรต่อประชำชน	 เป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรรับรู ้ในเรื่องของหลัก 

สิทธิมนุษยชน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิในด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ	ในกำรให้บริกำรสำธำรณะบำงด้ำน	

เช่น	กำรจัดให้มีต�ำรวจหรือระบบศำลยุติธรรม	ก็มุ่งตรงต่อกำรให้กำรคุ้มครองเสรีภำพของประชำชน

และส่วนรวม	 กำรจัดให้มีระบบกำรศึกษำ	 กำรสำธำรณสุขและอำหำรที่ปลอดภัยก็มีควำมส�ำคัญต่อ 

กำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ท่ีจ�ำเป็นต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 และตระหนักต่อสิทธิทำงสังคมและ

เศรษฐกิจ

	 	 กำรใช้กรอบแนวทำงกำรคุ้มครองต่อหลักสิทธิมนุษยชนในกำรให้บริกำรสำธำรณะจะถูกน�ำ

ไปปรับใช้ในขั้นตอนตั้งแต่กำรออกแบบ	 กำรวำงแผน	 กำรน�ำไปปฏิบัติและกำรก�ำกับดูแล	 กำรจัดท�ำ

บริกำรสำธำรณะทั้งหมด	 ประกำรแรกกฎเกณฑ์ของหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกก�ำหนดขึ้น	 จะถูกน�ำไป

เป็นมำตรกำรชี้วัดทำงกฎหมำยของกำรให้บริกำรสำธำรณะดังกล่ำวว่ำเป็นผลดีและส่งผลโดยตรง

ต่อประชำชนผู้มีสิทธิในกำรรับบริกำรสำธำรณะนั้นหรือไม่	 ซ่ึงหลักสิทธิมนุษยชนจะให้อ�ำนำจแก่

ประชำชนผู้ครองสิทธิและมอบหมำยหน้ำที่แก่หน่วยงำนภำครัฐที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
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ควำมรับผิดชอบด้ำนสิทธิมนุษยชน	 ประกำรที่สองหลักสิทธิมนุษยชนจะกลำยเป็นตัวชี้แนะให้มีกำร

ปรับปรุงกำรให้บริกำรสำธำรณะของหน่วยงำนภำครัฐโดยกำรส่งเสริมระบบคุณธรรมของหน่วยงำน 

ที่มีอยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น	 รวมไปถึงปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ของหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี	 เช่น	 

หลักประสิทธิภำพ	 สมรรถนะและควำมซื่อตรง	 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดกำรปรับปรุงผลกำรให้บริกำร

สำธำรณะ	 และคุณภำพของกำรให้บริกำรดียิ่งข้ึนด้วย	 ประกำรที่สำมจะท�ำให้ผู้บริหำรหน่วยงำน 

ภำครัฐตระหนักถึงควำมเสียหำยที่จะเกิดกับชื่อเสียงของหน่วยงำนและควำมเสียหำยที่เป็นตัวเงิน 

ในกรณีทีม่กีำรละเมดิสทิธมินุษยชนขึน้	และจะส่งผลต่อควำมเชือ่มัน่ของสำธำรณะ	และประกำรสดุท้ำย

กำรด�ำเนินกำรภำยใต้กรอบแนวทำงของหลักสิทธิมนุษยชนจะเป็นกำรปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดกำร

เลอืกปฏบิตั	ิและเป็นกำรทดสอบให้เหน็ด้วยว่ำกำรให้บรกิำรสำธำรณะทีด่�ำเนนิกำรอยูไ่ด้คุม้ครองสทิธิ

ของประชำชนผู้ด้อยโอกำสหรือเป็นชนกลุ่มน้อยหรือคนยำกจนหรือไม่

การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการสาธารณะที่มีผลกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน

  ด้านโครงสร้างองค์การภาครัฐ

	 	 หำกกำรกระจำยอ�ำนำจ	หมำยถึง	กำรปรับโครงสร้ำงต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำนรัฐ	 เพื่อที่จะท�ำให้

เกิดระบบของกำรรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงองค์กรของรำชกำรส่วนกลำง	 ส่วนภูมิภำค	 และส่วน 

ท้องถิ่น	 กรณีนี้อำจจะมีท้ังส่วนท่ีเป็นข้อดีและข้อเสียที่เกิดจำกกำรกระจำยอ�ำนำจดังกล่ำว	 ทั้งนี้ 

กำรด�ำเนินกำรอำจน�ำไปสู่กำรส่งเสริมให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น	 โดยกำร 

เพิม่ระดบัของกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนในกำรตดัสนิใจด�ำเนนิกำร	รวมไปถงึกำรจดักำรกบัข้อขดัแย้ง 

และกำรเยียวยำในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ซึ่งประชำชนในระดับรำกหญ้ำอำจจะได้รับกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ 

ดีขึ้นและกำรมีประสิทธิผลต่อผู้ท่ีต้องกำรรับบริกำร	 ส่วนข้อเสียที่อำจจะเกิดขึ้นอีกด้ำนหนึ่งก็คือ 

กำรกระจำยอ�ำนำจอำจเป็นกำรเพิ่มควำมพยำยำมด�ำเนินกำรให้บริกำรให้มำกขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลท�ำให ้

งบประมำณประจ�ำปีลดลงจนส่งผลกระทบต่องบประมำณกำรให้บริกำรสำธำรณะท่ีเคยมีมำ	 และยัง

อำจจะท�ำให้เกิดกำรย่อหย่อนในมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำรสำธำรณะลดลง	 เช่น	 ด้ำนกำร

พัฒนำและฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	เป็นต้น

	 	 อย่ำงไรกต็ำมไม่ว่ำกำรกระจำยอ�ำนำจจะด�ำเนนิกำรในกำรให้บรกิำรสำธำรณะประเภทใด	กเ็ป็น

ทีร่บัทรำบกันว่ำ	ยทุธศำสตร์จะถกูก�ำหนดในระดับรัฐบำล	ส่วนกำรจัดท�ำและกำรให้บริกำรจะด�ำเนินกำร 

ในระดับท้องถิ่น	 ดังน้ันจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่ำงยิ่งท่ีกำรก�ำหนดนโยบำยจำกส่วนกลำงจะต้องค�ำนึงถึง

ควำมต้องกำรของประชำชนทั้งประเทศ
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  ด้านการโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) และการร่วมเป็นหุ้นส่วน 

ภาครัฐและเอกชน (Public-private partnership) 

	 	 เมื่อมีกำรโอนกิจกำรของรัฐไปเป็นของเอกชนหรือมีกำรเข้ำร่วมเป็นหุ ้นส่วนกันระหว่ำง

หน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน	 จ�ำเป็นท่ีจะต้องมีกลไกที่สร้ำงควำมพร้อมในกำรรับกำรตรวจสอบ	 

(Accountability)	 ซึ่งไม่ว่ำกิจกำรของรัฐนั้นจะมีกำรโอนเป็นของเอกชนหรือไม่	 ก็ควรจะต้องมีกำร

ก�ำกับดูแลในเรื่องของคุณภำพของกำรให้บริกำรสำธำรณะนั้น	 ๆ	 อยู่เสมอ	 รวมถึงกำรมีกระบวนกำร

ที่โปร่งใสและจริงจังในกำรเปิดเผยให้เป็นที่รับทรำบกันต่อสำธำรณะ	ดังนั้นแนวคิดของกำรบริหำร

จัดกำรที่ดีจึงต้องปรับใช้ต่อกำรด�ำเนินกำรของกำรให้บริกำรโดยไม่ค�ำนึงถึงสถำนะของหน่วยงำนว่ำ

เป็นของรัฐหรือของเอกชน

	 	 บ่อยครั้งที่เมื่อมีกำรโอนกิจกำรของรัฐเป็นของเอกชนไปแล้ว	 อำจเกิดผลเสียท่ีกระทบต่อหลัก

สทิธิมนษุยชน	เนือ่งจำกกำรเป็นองค์กำรเอกชนอำจปรำศจำกกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกระบวนกำร

ตัดสินใจต่ำง	 ๆ	 ดังนั้นระบบบริหำรที่มีหลักสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบแนวทำงควรจะรวมถึงหน่วยงำน

ภำคเอกชนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้นด้วย	 และยังรวมถึงแนวคิดที่กำรให้บริกำร	 เช่น	 ด้ำน

สำธำรณสุขและกำรศึกษำจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิที่จะเป็นกำรปกป้องและมุ่งให้เกิดศักดิ์ศรีของควำม 

เป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล	 ดังนั้นรัฐบำลควรมีนโยบำยและตรำกฎหมำยที่เป็นหลักประกันว่ำ 

หน่วยงำนภำคเอกชนทั้งหลำยจะต้องเคำรพในหลักสิทธิมนุษยชนในกำรปฏิบัติงำนและในกำร 

ด�ำเนินงำนกำรให้บริกำรสำธำรณะทุกประเภท

  

  ด้านการทุจริต

	 	 หลกักำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมอืงท่ีดี	ได้แก่	หลกัควำมโปร่งใส	หลกัควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบ	

และหลักควำมซื่อสัตย์	 ในกำรให้บริกำรสำธำรณะจะเสมือนเป็นกลไกต่อต้ำนกำรทุจริตซ่ึงปรำกฏอยู ่

ในหลำกหลำยรปูแบบ	เช่น	กำรตดิสนิบน	กำรเรียกค่ำบริกำรท่ีไม่มกีำรก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำย	กำรเล่น

พรรคเล่นพวก	หรือกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับกำรโอนกิจกำรรัฐเป็นของภำคเอกชนที่ปรำศจำก

กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม	 ซึ่งท�ำให้เกิดมำตรกำรป้องกันที่มีผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเช่น	 

กำรย้ำยสับเปลี่ยนหมุนเวียนต�ำแหน่งภำยในหน่วยงำน	 กำรอบรมและมีกำรประเมินกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่หรือกำรก�ำหนดช่องทำงให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินและ 

งบประมำณ
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สรุป

	 	 กำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณะมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรเป็นตัวเชื่อมระหว่ำงผู้มีหน้ำที่

ในกำรให้บรกิำรและประชำชนผูค้รองสทิธหิรอืเป็นผู้รับบริกำร	ซ่ึงไม่ว่ำหน่วยงำนให้บริกำรสำธำรณะ	

เช่น	โรงพยำบำล	โรงเรยีน	หรอืผูใ้ห้บรกิำรทำงด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรไฟฟ้ำ	กำรประปำ	

กำรจดักำรสขุอนำมยัในด้ำนต่ำง	ๆ 	ล้วนแต่มส่ีวนส�ำคญัในกำรส่งเสรมิและคุม้ครองหลกัสทิธมินษุยชน

ทัง้สิน้	กำรตระหนกัถงึกำรให้บรกิำรสำธำรณะและกำรด�ำเนนิกำรท่ีเกดิขึน้จรงิจะส่งผลกระทบต่อกำร

ประเมินระบบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีของประเทศ	 เช่น	 เมื่อกำรให้บริกำรสำธำรณะมีสภำพ 

ที่ย�่ำแย่	 ขำดแคลนบุคลำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง	ๆ	ขำดงบประมำณและทรัพยำกรอื่น	ๆ	หรือ

เม่ือประชำชนต้องเผชิญกับกำรโกงกินและควำมไร้ประสิทธิภำพ	ทั้งหมดก็จะส่งผลต่อควำมเชื่อมั่น

ในระบบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองโดยรวม	 ดังนั้นจึงต้องพยำยำมให้มีกำรท�ำให้หลักสิทธิมนุษยชน 

เป็นกรอบแนวทำงในกำรให้บริกำรสำธำรณะและรวมเข้ำกับระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองอย่ำง 

กว้ำงขวำงให้มำกที่สุด
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จารุวรรณ เฮงตระกูล*

การระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

  การประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ได้ก่อให้เกดิผลประการหนึง่ 
ต่อแวดวงการยกร่างกฎหมายและพิจารณากฎหมายของประเทศ คือ การที่กฎหมายหรือกฎที่จะ 
ใช้บังคับ ต้องมีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ ซึ่งเป็นเรื่องที่การยกร่างกฎหมาย 
และการพิจารณาร่างกฎหมายหรือต�าราทางวิชาการก็ไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อน และหากน�า 
พระราชบัญญัติสักหนึ่งฉบับขึ้นมาเปิดอ่านดู ถ้าเป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้บังคับ ก็คงไม่พบเรื่องนี้ในกฎหมายใดเลย แต่ถ้าเป็น 
พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับนับแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ก็จะพบได้เกือบเป็นส่วนใหญ่ โดยปรากฏ 
ในส่วนของวรรคที่สองของค�าปรารภของพระราชบัญญัติก่อนถึงส่วนเนื้อหาของกฎหมาย แต่ก็คงจะ
มีผู้คนอีกไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มิได้เป็นนักกฎหมายที่ไม่ทราบว่า การระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
คุ้มครองและรับรองไว้เป็นอย่างไร หรืออยู่ในส่วนใดของตัวกฎหมายหรือกฎ หรือมีที่มาจากที่ไหน
  บทความนี้จึงมีความประสงค์ท่ีจะถ่ายทอดข้อมูลในการก�าหนดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายท่ีเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง 
และรับรองไว้ ซึ่งอาจจะเรียกสั้น ๆ ได้ว่า “บทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ” เนื่องจากเป็นเร่ืองตัวอย่าง
ในการก�าหนดแบบกฎหมายและมาตรฐานท่ีมีการพิจารณาโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการยกร่าง
กฎหมายและการพิจารณากฎหมายของประเทศ ซึ่งมีแง่คิดทางกฎหมายในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การร่างกฎหมายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีการวางแบบกฎหมายเป็นที่ยุติแล้วก็ตาม

ที่มาของการระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
  การระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายและกฎเกิดขึ้นเนื่องมาจากมาตรา 291 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ 

* ในขณะด�ารงต�าแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจ�า ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  
 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 มาตรา 29 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตาม 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้และเท่าท่ีจ�าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญ 
 แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
 กฎหมายตามวรรคหน่ึงต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด 
 บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น�ามาใช้บังคับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัต ิ
 แห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
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บุคคลกระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมายไว้ด้วยและให้น�าหลักการดังกล่าวมาใช้บงัคบักบักฎหรือข้อบงัคบัท่ีออก
โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยอนุโลม
  บทบัญญัติมาตรา 29 ดังกล่าว มีแนวความคิดมาจากมาตรา 192 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน (Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland – Basic Law  
for the Federal Republic of Germany) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในวรรคสองนั้นอาจกล่าว 
ได้ว่าคือการคัดลอกมาจากมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาโดยตรง

2 Article 19
 (1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein grumdrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes   
  eingeschrankt warden kann, mub das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Ae-rtikels nennen.
 (2) In keinem Fallle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgahalt angetastet warden
 (3) Die Grundrechte gelten auch fur inlandische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf  
  diese anwendbar sind
 (4) Wird jemand durch die offentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg  
  offen. Soweit eine andere Zustandigkeit nicht begrundet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.  
  Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberuhrt.
 ค�าแปลจากภาษาอังกฤษ (จาก World Intellectual Property Organization (WIPO) – www.wipo.int/wipolex/ 
 en/details.jsp?id=9482)
 Article 19 [Restriction of basic rights]
 (1) Insofar as, under this basic Law, a basic right may be restricted by or pursuant to a law, such law  
  must apply generally and not merely to a single case. In addition, the law must specify the basic  
  right affected and the Article in which it appears.
 (2) In no case may the essence of a basic right be affected.
 (3) The basic right shall also apply to domestic artificial persons to the extent that the nature of such  
  rights permits.
 (4)  Should any person’s right be violated by public authority’ he may have recourse to the courts.  
  If no other jurisdiction has been established, recourse shall be to the ordinary courts. The second  
  sentence of paragraph (2) of Article 10 shall not be affected by this paragraph.
 ค�าแปลภาษาไทย (จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – www.nrct.go.th/th/portraits/0/data/ 
 etanslatedbook)
 มาตรา 19
 1) ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ การจ�ากัดสิทธิมูลฐานจะกระท�าได้ก็แต่โดยบทบัญญัติของกฎหมายหรืออาศัยอ�านาจตาม 
  กฎหมายเฉพาะ กฎหมายนัน้จะต้องใช้ได้กบัทกุคนเป็นการทัว่ไปและจะใช้ได้กบักรณใีดกรณหีนึง่โดยเฉพาะไม่ได้ เพือ่ 
  ประโยชน์ดังกล่าวกฎหมายจะต้องบัญญัติถึงสิทธิมูลฐานที่ถูกจ�ากัดรวมทั้งมาตราของสิทธิมูลฐานนั้นด้วย
 2) ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ห้ามจ�ากัดสาระส�าคัญของสิทธิมูลฐาน
 3) สทิธมิลูฐานย่อมมผีลบงัคบัถงึบรรดาองค์การทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายมหาชนเยอรมนั เท่าทีส่ภาพของสทิธนิัน้จะอ�านวย
 4) หากหน่วยราชการละเมิดสิทธิของบุคคล บุคคลย่อมมิสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมได้ หากศาลอื่นไม่มีอ�านาจ 
  พิจารณาพิพากษาให้เป็นอ�านาจของศาลธรรมดาที่มีอยู่ตามกฎหมายที่จะพิจารณาพิพากษา 
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  บทบัญญัติวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 29 ดังกล่าวมีผลท�าให้ต้องมีการระบุบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมายหรือกฎที่เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ โดยต้องก�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎที่ตราขึ้นใช้บังคับภายหลัง
จากที่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของโครงสร้างของกฎหมายและ
กฎที่เคยมีมาก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ดีโดยผลของบทเฉพาะกาล มาตรา 335 (1)3 มาตรา 29 วรรคสอง 
และวรรคสาม จึงไม่น�ามาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือ 
ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎด้วยโดยอนุโลม
  ต่อมา เมื่อมีการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏว่า 
ยังคงมีการบัญญัติมาตราที่มีความท�านองเดียวกันโดยก�าหนดเป็นมาตรา 29 เช่นกัน บทจ�ากัดสิทธ ิ
และเสรภีาพจงึยงัคงต้องมกี�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎ โดยยดึถือตามรูปแบบและแนวทางเดียวกนักบั 
ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับกรณีของมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
  มาตราที่ 29 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มีขึ้นก็โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจ�ากัดมิให้องค์กร
ที่มีอ�านาจตรากฎหมายหรือกฎ ใช้อ�านาจของตนตามอ�าเภอใจ โดยได้ก�าหนดให้องค์กรดังกล่าว 
จะตรากฎหมายหรือกฎท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ เฉพาะภายในกรอบ 
ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัเิปิดช่องให้กระท�าได้เท่านัน้4 และมคีวามมุง่หมายเพือ่ประกาศหรอืแสดงให้ทราบ
โดยทัว่ไปว่าพระราชบญัญตัทิีใ่ช้บงัคบันัน้มบีทบัญญติับางมาตราท่ีมผีลเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้และให้อ�านาจ 
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรภาพดังกล่าวในมาตราใด5 

การก�าหนดแบบกฎหมายมาตรฐานในกฎหมาย
  ก่อนที่จะได้มีการกล่าวถึงการก�าหนดแบบมาตรฐานของประเทศไทย ในการระบุบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญฯ ตามที่มาตรา 29 บัญญัติบังคับไว้น้ัน สมควรที่จะมีการกล่าวถึงรูปแบบการอ้าง
หรือการเขียนกฎหมายที่เกิดขึ้นในกฎหมายเยอรมัน ตามที่บัญญัติในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ 

3 มาตรา 335 ในวาระเริ่มแรก มิให้น�าบทบัญญัตดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 (1) มิให้น�าบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้ 
  รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมาย 
  ในเร่ืองดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มกฎหมายดังกล่าว การด�าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 29 ทั้งนี ้
  ให้น�าไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
4 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, “สิทธิและเสรีภาพของประชาชน : ความคุ้มครองที่อาจถูกจ�ากัดโดยกฎหมายและกฎ” ใน  
 ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญ, (สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา  
 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2557), หน้า 6
5 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คู่มือแบบการร่างกฎหมาย, 2551 หน้า 75
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แห่งสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั (Basic Law) ซึง่เป็นบทบญัญติัต้นแบบทีม่าของบทบญัญติัมาตรา 29  
ของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540
  จากการตรวจสอบของผู้เขียน พบว่า ในเยอรมันไม่มีการก�าหนดแบบกฎหมายมาตรฐานใน
เรื่องดังกล่าว ข้ึนอยู่กับผู้ร่างและผู้มีอ�านาจในการตรากฎหมายนั้นเป็นส�าคัญ ซ่ึงมีทั้งการระบุถึงเลข
มาตราของบทบญัญตัว่ิาด้วยสทิธเิสรภีาพเฉพาะเร่ืองโดยชดัเจน และการระบถุงึสิทธเิสรีภาพประเภท
ที่กฎหมายมีการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในลักษณะอย่างกว้าง ๆ 

  ตัวอย่างการอ้างบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายเยอรมัน 
  (ก)  อ้างไว้ในบททั่วไปหรือบทสุดท้ายของกฎหมาย 
    - Act on the Reorganisation of Aviation Security Tasks6  (Luftsicherheits-
gesetz, LuftSiG) 

Chapter 6 Concluding Provision
Section 21:  Restrictions on Fundamental Rights
  The fundamental rights to life, physical integrity and freedom of the person  
(Article 2 para. 2 sentences 1 and 2 of the Basic Law), the fundamental right to privacy 
of correspondence (Article 10 para. 2 of the Basic Law) and the fundamental right to 
the inviolability of the home (Article 13 para. 1 of the Basic Law) shall be restricted 
subject to this Act.

    - Act on Public Safety and Public Order 2005 (กฎหมายของมลรัฐ Lower 
Saxony)

หมวด 2 บททั่วไป
มาตรา 10  การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ การจ�ากัดเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (มาตรา 2 
วรรคสอง ประโยคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ) เสรีภาพส่วนบุคคล (มาตรา 2 วรรคสอง ประโยคสอง ของ
รัฐธรรมนูญ) เสรีภาพในการชุมนุม (มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ) สิทธิในความลับของการ
สือ่สาร (มาตรา 10 วรรคหนึง่ ของรฐัธรรมนญู) และเสรภีาพในเคหสถาน (มาตรา 13 ของรฐัธรรมนญู) 
สามารถกระท�าได้

6 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/LuftSiG.htm  In the version published on 11 January 2005 (Federal  
 Law Gazette I p. 78)
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  (ข) อ้างไว้ในมาตราที่ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการกระทบสิทธิ
    - War Weapons Control Act7 (Kriegswaffenkontrollgesetz, KrWaffKontrG)

Section 14 Supervisory Authorities
  (4) Persons authorised by the supervisory authorities may enter premises where 
required by their functions. The basic right of inviolability of the home embodied in 
Article 13 of the Basic Law shall be restricted to that extent.

    - Federal Data Protection Act8 (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG)

Section 24 Monitoring by the Federal Commissioner for Data Protection
  (2) Monitoring by the Federal Commissioner shall also extend to personal 
data subject to professional or special official secrecy, especially tax secrecy under  
section 30 of the Tax Code. In the case of the Federal Authorities within the meaning of  
section 2 para. (1) sentence 2 the mail and telecommunication secrecy (Section 10 
Basic Law) shall be restricted, as long as it is necessary for the exercise of supervision  
of the controller of the data file. Except as provided in No. 1 below, the right of  
monitoring shall not extend to the contents of posts and telecommunications….

    - Act against Restraints on Competition9 (Gesetz gegen Wettbewerbsbes-
chränkungen, GWB)

Section 59 Requests for Information
  (3) Persons entrusted by the cartel authority to carry out an examination may 
enter the offices of undertakings and associations of undertakings. The fundamental 
right under Article 13 of the Basic Law [Grundgesetz] is restricted to this extent.

7 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/KrWaffKontrG.htm  As last amended by Article 3 of the law of  
 11 October 2002, Federal Law Gazette I, p. 3970
8 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.htm  In the version published on 20 December 20, 1990  
 (BGBl.I 1990 S.2954), as amended by the law of 14 September, 1994 (BGBl. I S. 2325)
9 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GWB.htm  In the version promulgated on 26 August 1998 (Federal  
 Gazette I p. 2546)
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    - Law on the Supervision of Insurance Undertakings10 (Versicherungsauf-
sichtsgesetz - VAG)

Section 83
  (3) The staff of the supervisory authority and any persons pursuant to subsection 
1 (4) above shall be permitted access to the premises of the insurance undertaking 
to perform the inspections in accordance with subsection 1 (2) and (3) above and in 
the cases mentioned in subsection 1 (5) above. The basic right of article 13 of the 
Grundgesetz (Basic Law) shall be limited accordingly.

    - Medicinal Products Act11 

Section 74  Participation of customs offices
  (1) The Federal Ministry of Finance and the customs offices specified by it shall 
participate in the supervision of the introduction of medicinal products and active 
substances into the purview of the present Act and of the export of the same. The 
authorities named may:
   1. retain for inspection consignments of the type named in sentence 1,  
as well as their means of conveyance, containers, loading and packing material,
   2.  inform the competent administrative authorities of suspected violations of 
prohibitions and restrictions of the present Act or of the ordinances issued pursuant 
to the present Act, if this suspicion becomes evident during the execution of their 
duties,
   3. issue instructions to the effect that, in instances defined in number 2, 
consignments of the type named in sentence 1 shall be presented to a competent 
medicinal product supervision authority at the cost and at the risk of the person 
holding the right of disposal of the consignment.
   The inviolability of the secrecy of mail pursuant to Article 10 of the Basic Law 
shall be restricted in compliance with sentences 1 and 2.

10 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/VAG.htm  Fully amended version as at January 2000
11 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_amg/englisch_amg.html  in the version published on  
 12 December 2005 (Federal Law Gazette [BGBl.]) Part I p. 3394, last amended by Article 1 of the Law  
 of 19th October 2012 (Federal Law Gazette I p. 2192)
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  อย่างไรก็ดี สมควรกล่าวไว้ด้วยว่า จะไม่มีการอ้างบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
ล�าดับรองในกฎหมายเยอรมัน แต่ประการใด เนื่องจากมาตรา 19 ของ Basic Law ก�าหนดให้ต้อง
อ้างบทจ�ากัดสิทธิเฉพาะกรณีการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น ไม่ได้ก�าหนดให้ต้องอ้าง
บทจ�ากัดสิทธิไว้ในกฎหมายล�าดับรองด้วย
  ส�าหรับการก�าหนดแบบกฎหมายมาตรฐานของประเทศไทยในเร่ืองน้ีได้มีการพิจารณา 
โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการตรากฎหมายทัง้ในฝ่ายบริหารและฝ่ายนติิบญัญติั ซ่ึงสมควร
น�ามากล่าวโดยสรุป ดังนี้
  1. ความเป็นมาในการก�าหนดแบบกฎหมาย
   ในระยะแรกก่อนที่จะมีการก�าหนดแบบกฎหมายมาตรฐานเพื่อใช้ในการระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายท่ีเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ปรากฎว่าได้มี 
การระบุไปบ้างแล้วในร่างพระราชบัญญัติท่ีผ่านการพิจารณาของรัฐสภาบางฉบับ โดยก�าหนดไว้ใน  
“ค�าปรารภ” ของร่างพระราชบัญญัติ เพราะเห็นว่า “ค�าปรารภ” เป็นส่วนส�าคัญส่วนแรกของ
กฎหมายท่ีแสดงหรือบอกให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ความเป็นมาหรือสาเหตุที่ต้องตรากฎหมายนั้นๆ  
เช่น พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ12 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 254113 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 254114 แต่เนื้อความที่ระบุไว้ก็ยังมีการใช้ถ้อยค�า 
ที่แตกต่างกันไป มิได้เป็นไปในทางเดียวกันหรือมีข ้อยุติที่ตรงกัน ขึ้นอยู ่กับความเห็นของ 
คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ
   ใน พ.ศ. 2541 นั้นเอง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมาย 
คณะพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการร่างกฎหมาย 10 คณะ (ตามจ�านวนคณะที่มีอยู่ในเวลา
นั้น)15 และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายอักขราทร จุฬารัตน) เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ
ก�าหนดแบบการร่างกฎหมายในเรือ่งการจ�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั
และสอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

12 มีความเป็นดังนี้ 
 “โดยท่ีเป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่... ประกอบกับมาตรา 49 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่ง 
 ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
13 มีความเป็นดังนี้
 “โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นการจ�ากัดเสรีภาพในการประกอบ 
 กจิการ หรอืประกอบอาชพีและการแข่งขนัโดยเสรอีย่างเป็นธรรม ซึง่มาตรา 50 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
14 มีความเป็นดังนี้
 “โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อนัจะเป็นการจ�ากดัเสรภีาพในการประกอบกจิการ หรอื 
 ประกอบอาชพีและการแข่งขันโดยเสรอีย่างเป็นธรรม ซึง่มาตรา 50 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิห้ 
 กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”
15 ประกอบด้วย นายประพจน์ ถิระวัฒน์ นายประยูร กาญจนดุล นายปรีชา สุมาวงศ์ นายปลั่ง มีจุล นายวัฒนา รัตนวิจิตร  
 นายสรรเสริญ ไกรจิตติ นายอมร จันทรสมบูรณ์ พล.ต.อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร นายอรุณ ภาณุพงศ์ และนายโอสถ โกศิน
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   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
“แนวทางทีเ่หมาะสมในการอ้างบทบัญญตัริฐัธรรมนญูควรยกร่างเป็นอกีมาตราหนึง่ในพระราชบญัญตัิ
เพือ่ระบวุ่าพระราชบัญญตันิัน้เป็นเรือ่งการจ�ากดัสทิธิและเสรภีาพหรอืมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการจ�ากดัสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชนเรื่องใดบ้าง ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
คือ ประชาชนยังคงรับรู ้หลักประกันสิทธิและเสรีภาพได้โดยทราบที่มาของตราพระราชบัญญัต ิ
อันเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพแล้ว ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพหลาย
เรื่อง ก็ยังสามารถระบุไว้ในมาตราเดียวกันนี้ได้ทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติมาตราอื่นของ
กฎหมายด้วย” โดยมีความเห็นต่อไปว่า เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้กฎหมาย สมควร
ก�าหนดมาตราที่จะต้องยกร่างข้ึนใหม่ไว้ในส่วนต้นของร่างกฎหมาย โดยอยู่ถัดจากมาตราเกี่ยวกับ 
วันใช้บังคับกฎหมาย และในกรณีที่เป็นพระราชบัญญัติซ่ึงมีการยกเลิกพระราชบัญญัติก่อนๆ ก็จะ 
อยู่ถัดจากมาตรายกเลิกพระราชบัญญัติอื่นๆ นั้น
   คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ไม่เห็นด้วยกับการอ้างไว ้
ในส่วนอื่นของพระราชบัญญัติด้วยเหตุผลดังนี้
   (1) หากจะมีการอ้างไว้ในเหตุผลประกอบร่างกฎหมายแล้ว อาจจะมีปัญหาโต้แย้งได้ว่า
เป็นการไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องได้ เนื่องจากเหตุผลประกอบร่างกฎหมาย (ส่วนที่เป็นหมายเหตุ
ท้ายกฎหมาย) นั้น มิได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมาย
   (2) การอ้างไว้ใน “ค�าปรารภ” ของพระราชบัญญัตินั้น เห็นว่ายังมีความไม่เหมาะสมอยู่บ้าง
บางประการ ดังนี้
             (ก) เน่ืองจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐธรรมนูญให้อ�านาจนิติบัญญัติ 
(การตราพระราชบญัญตั)ิ เป็นอ�านาจของรฐัสภา การตราพระราชบญัญติัจึงไม่จ�าเป็นต้องอ้างบทอาศยั
อ�านาจใดอีก ส่วนการที่มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
ทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมายจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลนัน้ เป็นหลักเกณฑ์จ�ากดัการใช้อ�านาจ
ของรัฐสภาว่าในการตรากฎหมายจะต้องอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น การอ้างใน
ค�าปรารภว่าอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายดังกล่าว
            (ข) การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในค�าปรารภอาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ�ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามท่ีอ้างไว้เท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้นทุกกรณีไป เพราะ 
พระราชบัญญัติฉบับหนึ่งๆ ปกติจะมีเนื้อหาปะปนกันระหว่างบทบัญญัติที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และที่มิได้จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   ส�าหรับเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิ
และเสรีภาพในเรื่องใด ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
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   ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) มีข้อสังเกตด้วยว่า
บทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญฯ มีแนวทางมาจากมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งกฎหมายต่างๆ ของเยอรมันที่เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะ
บญัญตัอ้ิางถงึข้อจ�ากัดในการใช้อ�านาจนติบิญัญตัดิงักล่าวไว้ในมาตราทีแ่ยกต่างหากอนัตรงกบัแนวทาง
ที่กล่าวข้างต้น16 
   ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รายงานความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เก่ียวกับการวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและให้แจ้งเวียนส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ และ
ในช่วงเวลานั้น ก็ได้มีการออกพระราชก�าหนดจ�านวน 3 ฉบับโดยมีรูปแบบการระบุตามแนวทาง 
ที่ส�านักคณะกรรมการกฤษฎีกาวางไว้ ได้แก่ พระราชก�าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254117 พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254118 และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ละธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 254119 
   แต่ในเวลาต่อมา ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
ร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ปรากฏว่าคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นแตกต่างกัน 
ในการที่จะระบุตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญฯ ว่า “ควรระบุไว้ในส่วนใดของร่างพระราชบัญญัติ” 
ประธานคณะกรรมาธิการฯ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 กราบเรียนประธานรัฐสภา  
เรื่อง ขออนุเคราะห์ตั้งคณะกรรมการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และประธานรัฐสภา

16 บันทึก เร่ือง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่องเสร็จ 
 ที่ 86/2541) ส่งพร้อมกับหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/174 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2541  
 ถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
17 มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 2 ทวิ แห่งพระราชก�าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 
 “มาตรา 2 ทว ิพระราชก�าหนดนีเ้ป็นกฎหมายเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธิในทรัพย์สนิของบุคคลซึง่ตราขึน้โดยอาศยัอ�านาจ 
 ตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
18 มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
 “มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล  
 และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 35 วรรคสอง  
 มาตรา 48 ละมาตรา 50 สรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
19 มาตรา 3 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา 3 ทว ิแห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิเงนิทนุ ธรุกจิหลกัทรพัย์ และธุรกจิ 
 เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
 “มาตรา 3 ทวิ พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล  
 และเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 35 วรรคสอง  
 มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ได้มีค�าสั่งรัฐสภาท่ี 18/2541 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�าหนด 
รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจใน
การตรากฎหมาย ให้มีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจารณาก�าหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่ 
เกี่ยวกับการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมาย
   คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดรปูแบบฯ ดงักล่าวได้เสนอรายงานผลคณะกรรมการพิจารณา
ก�าหนดรปูแบบร่างพระราชบัญญตัใินส่วนทีเ่กีย่วกบัการระบุบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจใน
การตรากฎหมาย โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี้
   (1) คณะกรรมการฯ เหน็ด้วยกบัคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทีว่่า ไม่เป็นการสมควร
ที่จะบัญญัติไว้ในเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติ เพราะเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลของการเสนอกฎหมายและ
มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
   (2) ต่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ให้มีการบัญญัติไว้ในค�าปรารภ
มีความไม่เหมาะสมบางประการนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นดังนี้
          - ในประเด็นท่ีว่า “โดยท่ีอ�านาจในการตราพระราชบัญญัติเป็นอ�านาจของรัฐสภา 
การตราพระราชบัญญัติจึงไม่จ�าเป็นต้องอ้างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ” นั้น เป็นความจริงเฉพาะ
เมื่อประเทศอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติในลักษณะของมาตรา 29 แต่ตาม
รฐัธรรมนูญปัจจบัุน เมือ่รฐัธรรมนญูเป็นการบังคบัไว้ในมาตรา 29 ให้ต้องอ้างบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู 
จึงต้องหมายความว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน อ�านาจในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา  
ถูกจ�ากัดลงกว่าที่เคยมีมา ข้อจ�ากัดดังกล่าวคือ การบังคับให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องระบุมาตราของ 
รฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมายจ�ากดัสทิธเิสรภีาพของประชาชน ดงัทีบ่ญัญตัไิว้อย่างชัดเจน 
ในวรรคสองของมาตรา 29 ว่า “ทัง้ต้องระบบุทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมาย 
นั้นด้วย” หลักกฎหมายที่ว่า ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตราพระราชบัญญัติได้โดยไม่ต้องอ้างบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญจึงเป็นอันใช้ไม่ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน
     ตามแบบแห่งการตรากฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ หรือแม้แต่ประกาศนั้น เมื่อใด 
ที่จะต้องอ้างถึงที่มาแห่งอ�านาจ จะเขียนไว้ในค�าปรารภทั้งสิ้น และไม่พียงแต่กฎหมายของฝ่ายบริหาร
เท่านั้น แม้แต่ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ก็เขียนไว้ในค�าปรารภเช่นกัน (ข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา และกฎ หรือระเบียบที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
ออกใช้บังคับ)
     - ในประเด็นท่ีว่า “การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในค�าปรารภอาจท�าให้เกิด 
ความเข้าใจผิดว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตาม
ที่อ้างไว้เท่าน้ัน ซ่ึงแท้จริงแล้วมิได้เป็นเช่นน้ันทุกกรณีไป” นั้น คณะกรรมการฯ เห็นว่าการที่จะเกิด
ความเข้าใจผิดดังเช่นว่านั้นได้หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับถ้อยค�าแห่งการเขียนค�าปรารภซ่ึงไม่ว่าจะเขียน
ไว้ในค�าปรารภหรือมาตราหนึ่งมาตราใด ถ้าไม่ระมัดระวังถ้อยค�าให้ดี ก็ย่อมเกิดความเข้าใจผิดได้ 
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เช่นเดียวกัน ดังเห็นได้ในพระราชก�าหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541  
ซึ่งเพิ่มความเป็นมาตรา 2 ทวิ ว่า “พระราชก�าหนดนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิ 
ในทรัพย์สินของบุคคลซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย” ถ้อยค�าดังกล่าวแม้จะบัญญัติเป็นมาตราหนึ่ง ก็ย่อมอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เช่นเดียวกันว่า กฎหมายทั้งฉบับเป็นกฎหมายที่จ�ากัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ทั้งๆ ที่ ในพระราช
ก�าหนดดังกล่าวมีหลายส่วนมิได้จ�ากัดสิทธิเช่นว่านั้น
   (3) คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะบัญญัติไว้ในค�าปรารภ ด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้
     - โดยหลักการตรากฎหมายของไทยนั้น บทบัญญัติต่างๆ ที่ก�าหนดไว้เป็นมาตราต่างๆ 
ล้วนแต่มีสภาพบังคับแห่งกฎหมาย และเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสาระแห่งกฎหมายนั้นๆ การน�าถ้อยค�า
ที่อ้างถึงที่มาแห่งอ�านาจตามรัฐธรรมนูญมาบัญญัติเป็นมาตราหนึ่ง ย่อมจะขัดกับหลักดังกล่าว
     - การอ้างทีม่าแห่งอ�านาจเพ่ือจะกระท�าการใดการหนึง่ ย่อมเป็นการสมควรท่ีจะอ้างเสีย
ให้เสรจ็สิน้ก่อนทีจ่ะกระท�าการนัน้ มใิช่กระท�าไปบางส่วนแล้วจึงมาอ้างทีม่าแห่งอ�านาจ เมือ่รัฐธรรมนญู
บัญญัติว่าการตรากฎหมายจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ จะต้องระบุบทบัญญัติที่ให้อ�านาจ 
ในการตรากฎหมาย ย่อมหมายความว่ารัฐธรรมนูญก�าหนดให้เป็นเง่ือนไขท่ีจะต้องปฏิบัติ ดังนั้น  
ผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขนั้นเสียก่อนจึงจะด�าเนินการต่อไปได้ การเขียน
ไว้ในค�าปรารภจึงเป็นการสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ตรงกันข้าม หากไปบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่ง
มาตราใด ที่มิใช่มาตราหนึ่ง ย่อมขัดกับหลักการดังกล่าว (จะบัญญัติไว้ในมาตรา 1 ซ่ึงเป็นเรื่องช่ือ 
พระราชบัญญัติ ก็ย่อมท�าไม่ได้ เพราะการก�าหนดให้เรียกกฎหมายนั้นว่าอย่างไรย่อมต้องมาก่อน  
มิฉะนั้นจะเรียกกฎหมายนั้นว่าอย่างไร)
     - โดยวัตถุประสงค์แห่งค�าปรารภนั้น เป็นเรื่องที่ประสงค์จะบอกกล่าวให้ประชาชน
ทราบถึงที่มา ความจ�าเป็น และเป้าหมายแห่งการตราพระราชบัญญัติน้ัน ในทางปฏิบัติเมื่อมีความ
จ�าเป็นต้องอ้างที่มาแห่งอ�านาจ ก็จะบัญญัติไว้เสียทีเดียวในค�าปรารภนั้น ซึ่งบังเอิญที่ผ่านมาเป็นเรื่อง 
ของฝ่ายบริหารเสียท้ังสิ้น ส่วนการตราพระราชบัญญัติไม่มีความจ�าเป็นต้องอ้างที่มาแห่งอ�านาจ  
มาบดันีเ้มือ่เกดิความจ�าเป็นทีจ่ะต้องอ้างถงึทีม่าแห่งอ�านาจ ท�านองเดียวกัน จึงไม่มเีหตุผลใดทีจ่ะต้อง
ท�าให้แตกต่างกันออกไป
     -  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคสอง มิได้ใช้เฉพาะกับการตรา 
พระราชบัญญัติเท่านั้น หากแต่ใช้กับกฎหมายทุกชนิดรวมทั้งพระราชก�าหนด พระราชกฤษฎีกา และ
กฎหรือข้อบังคับด้วย หากน�ามาบัญญัติไว้เป็นมาตราหนึ่งต่างหาก ย่อมจะเกิดความลักลั่น และเป็น 
การกล่าวถงึเรือ่งเดยีวกนัในทีส่องแห่งในลักษณะทีแ่ตกต่างกนั ดังตัวอย่างทีเ่หน็ได้ในพระราชก�าหนด
ที่ฝ่ายบริหารตราข้ึนตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการร่างกฎหมายก�าหนดขึ้นซึ่งข้อความที่อ้างถึงที่มา 
แห่งอ�านาจถึง 2 แห่ง กล่าวคือ ในค�าปรารภ ได้บัญญัติว่า “อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 218 
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชก�าหนด 
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้” และไปบัญญัติไว้ในมาตรา 3 ทวิ ความว่า “พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมาย 
เกี่ยวกับการจ�ากัดเสรีภาพในเคหสถาน สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพในการประกอบ
กิจการหรือประกอบอาชีพ ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 35 วรรคสอง ฯลฯ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” (พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ 
พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541)
     - เมื่อน�าความดังกล่าวไปบัญญัติไว้เป็นมาตราหนึ่งต่างหาก เมื่อเป็นกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเก่า (ซึง่ออกมาภายใต้รฐัธรรมนูญฉบับเก่า ซึง่ไม่มบีทบญัญตัใิห้ต้องอ้างทีม่าแห่งอ�านาจในการ
จ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ) เมื่อก�าหนดข้ึนเป็นเอกเทศจึงเกิดปัญหาว่ามาตราเอกเทศนั้นมีฐานะอย่างไร 
เม่ือรวมกับกฎหมายแม่ ทางออกท่ีส�านักงานคณะกรรมการกฎษฎีกาท�าก็คือ สร้างเป็นมาตรา 
สอดแทรกเข้าไปในกฎหมายแม่ (ดงัเช่นพระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธนาคารพาณชิย์ 
พ.ศ. 2505 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2541 ซึง่ได้บัญญตัไิว้เป็นมาตรา 3 ทว ิของพระราชบญัญติัธนาคารพาณชิย์ 
พ.ศ.2505) จึงกลายเป็นว่าพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ทั้งฉบับ ออกโดยอาศัยอ�านาจ
ตามมาตรา 35 วรรคสอง มาตรา 48 และมาตรา 50 วรรคสอง ซึ่งในขณะนั้น คือปี 2505 มาตรา 
ต่าง ๆ ดังกล่าวในรัฐธรรมนูญท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่อ้างถึงแต่อย่างใด ความสับสน 
ย่อมจะเกดิขึน้ว่ากฎหมายอ้างรฐัธรรมนญูผดิ และผูใ้ช้กฎหมายคงจะสงสยัว่าเหตุใดจงึต้องมมีาตรา 3 ทวิ  
ตรงกนัข้ามถ้าน�าความดงักล่าวเขยีนไว้เสียในค�าปรารภ ปัญหาดงักล่าวย่อมจะไม่เกิดขึน้ และไม่เป็นการ
ไปกระทบถึงกฎหมายแม่ที่ออกมาใช้ก่อนหน้านั้น
     ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณารูปแบบฯ จึงมีความเห็นว่า  
การอ้างที่มาแห่งอ�านาจในการตรากฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะอ้างไว้ในค�าปรารภดังที่รัฐสภาได้เคยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
พระราชบัญญัติไปก่อนหน้านี้หลายฉบับแล้ว
     เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารายงานของคณะกรรมการฯ แล้วเหน็แตกต่างว่าการอ้าง
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรยกร่างเป็นอีกมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติเพื่อระบุว่าพระราชบัญญัตินั้น
เป็นเรื่องการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เร่ืองใดบ้าง แต่วุฒิสภาพิจารณาแล้วกลับเห็นว่า การอ้างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญควรที่จะอ้างไว้ใน 
ค�าปรารภ ดังนั้น ประธานรัฐสภาจึงได้มีค�าสั่งรัฐสภาที่ 3/2542 ลงวันที่ 15 มกราคม 2542 แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติการก�าหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ ในส่วนที่เก่ียวกับการระบุ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของทั้งสองสภา 
และคณะกรรมการเพือ่หาข้อยติุการก�าหนดรปูแบบของร่างพระราชบญัญติัในส่วนทีเ่กีย่วกับการระบุ
บทบญัญัตแิห่งรัฐธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมาย เหน็ชอบให้ระบกุารจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ไว้ในวรรคสองของค�าปรารภ
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     ในส่วนของฝ่ายบริหารนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 เห็นชอบ
กับแนวทางดังกล่าว และให้กระทรวง ทบวง กรม ถือปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชบัญญัติท�านองนี้
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
     ดังนั้น นับแต่นั้นมาจึงได้ข้อยุติและมีการก�าหนดบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรากฏอยู่ในส่วนของวรรคท่ีสองของค�าปรารภก่อนถึงในส่วนเนื้อหาของ
ร่างพระราชบัญญัติ และใช้ถ้อยค�าตามที่รัฐสภาก�าหนด ดังนี้
       “พระราชบัญญัติ/พระราชก�าหนด/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มี 
     บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29  
     ประกอบมาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 
     กระท�าได้ โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”

  2. ปัญหาในการระบุเนื้อหาของบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ20

   แม้ว่าจะมีข้อยุติดังกล่าวข้างต้นว่า ให้ระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในส่วนของวรรคสอง
ในค�าปรารภของพระราชบัญญัติ โดยใช้ถ้อยค�าตามที่รัฐสภาวางแนวทางไว้ก็ตาม แต่ในชั้นการร่าง
กฎหมายก็ยังมีประเด็นปัญหาในรายละเอียดบางประการท่ีรัฐสภามิได้กล่าวถึงหรือให้แนวทางไว้  
กล่าวคือ
   2.1 การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะต้องอ้างมาตราใดบ้าง
      ในประเด็นปัญหานี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ได้มี
การพจิารณาวางแนวทางในเวลาต่อมา21 ในคราวทีส่�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด�าเนนิการจัด
ให้มกีารประชมุคณะกรรมการกฤษฎกีา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ซ่ึงประกอบด้วยประธาน
กรรมการร่างกฎหมาย ทั้ง 10 คณะ เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�าหนดแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2542 โดยได้วางแนวทาง 
เพิม่เตมิภายในกรอบของรฐัสภาทีว่างไว้ว่า จะต้องอ้างเฉพาะมาตราในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธแิละเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น เช่น มาตรา 31 วรรคสาม มาตรา 
35 วรรคสอง มาตรา 36 วรรคสอง มาตรา 37 วรรคสอง มาตรา 39 วรรคสองและวรรคสี่ มาตรา 44 
วรรคสอง มาตรา 45 มาตรา 49 มาตรา 50 วรรคสอง มาตรา 51 มาตรา 64 เป็นต้น และส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยึดถือปฏิบัติแนวทางนี้มาโดยตลอดส�าหรับร่างกฎหมายท่ีผ่านการตรวจ
พิจารณาของส�านักงานฯ

20 สรุปความและเรียบเรียงจาก “คู่มือร่างกฎหมาย” ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หน้า 75-87”
21 บันทึก เร่ือง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่สอง)  
 (เรื่องเสร็จที่ 554/2542)) ส่งพร้อมกับหนังสือส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0601/174 ลงวันที่ 17 กันยายน  
 2542 ถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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   2.2 การอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
      ในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติขึ้นนั้น อาจมีกรณีที่จะด�าเนินการได้เป็น 3 รูปแบบ 
คือ
      1) ร่างพระราชบัญญัติฉบับแรก เพ่ือก�าหนดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งขึ้นใหม่ หรือปรับปรุง
กฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยยกเลิกกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่เดิมนั้น
      2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราของ 
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ และ
      3) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิก เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
โดยไม่มีการตรากฎหมายขึ้นใหม่
      กรณีตาม 1) และ 3) นั้น การอ้างบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในร่างพระราชบัญญัติ 
เมือ่น�ากรอบทีร่ฐัสภาวางไว้ประกอบกับแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎกีา เกดิปัญหาในการยกร่าง
กฎหมายค่อนข้างน้อยมาก กล่าวคือ กรณีร่างพระราชบญัญตัฉิบบัแรก จะต้องพิจารณาเนือ้หาของร่าง
พระราชบญัญติัน้ันท้ังฉบับว่า มบีทบญัญตัใิดท่ีมลัีกษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคลหรือ
ไม่ และเป็นสิทธแิละเสรภีาพตามบทบญัญตัมิาตราใดของรัฐธรรมนญู แล้วจงึอ้างบทบญัญตัมิาตรานัน้
ในบทจ�ากัดสิทธแิละเสรภีาพไว้ในวรรคสองของค�าปรารภในร่างพระราชบัญญตัทิีย่กร่าง ส่วนกรณร่ีาง
พระราชบัญญัติยกเลิก ไม่จ�าเป็นต้องมีบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ เนื่องจากเป็นการยกเลิกบทบัญญัติ
ของกฎหมายเดิมท่ีใช้บังคบัอยู ่โดยท่ัวไปจงึไม่มกีารก�าหนดเรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพของ
บุคคล
      แต่กรณีตาม 2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้น เนื่องจากบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา 335(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้กฎหมายที่มี
ผลใช้บงัคบัอยูใ่นวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญู หรอืทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากรฐัสภาแล้วก่อนวนัประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญ (วันที่ 11 ตุลาคม 2540) ไม่ต้องมีบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
รัฐธรรมนูญในร่างพระราชบัญญัติด้วย เว้นแต่เป็นการตรากฎหมายขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย การด�าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา 29 ด้วย ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติมจึงต้องมีบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพด้วย
      ต่อมา ในทางปฏิบัติได้มีปัญหาเก่ียวกับรายละเอียดที่จะก�าหนดเพ่ือให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและตามกรอบที่รัฐสภาวางไว้ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการร่าง
กฎหมายไว้ว่า จะต้องพจิารณาเนือ้หาของร่างพระราชบญัญตัฉิบบัแก้ไขเพิม่เตมิทัง้ฉบบัว่า มบีทบญัญตัิ
ที่เป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้ามีก็ต้องระบุบทจ�ากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ในค�าปรารภของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย
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      - พิจารณาแต่เฉพาะเน้ือหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมเท่าน้ัน ว่าม ี
มาตราใดจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ต้องกลับไปพิจารณา 
พระราชบัญญัติฉบับเดิมหรือฉบับแรกว่ามีการอ้างไว้แล้วหรือไม่
      - หากพระราชบัญญัติฉบับแก ้ไขเ พ่ิมเติมจะแก ้ไขเ พ่ิมเติมในมาตราใดของ 
พระราชบัญญตัฉิบบัเดิมทีม่กีารอ้างบทบญัญตัจิ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญูไว้แล้ว 
ให้น�าบทบญัญตัจิ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามรฐัธรรมนญูทีไ่ด้เคยอ้างไว้เดมิทัง้หมดมาบญัญตัิ
ไว้ในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง
      - หากพระราชบัญญัติเดิมยังไม่มีการอ้างไว้เลย เพราะเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่
ในวนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 หรือทีไ่ด้รับความเหน็ชอบของ
รัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ก็จะต้องพิจารณาต่อไป
ว่า เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจ�าเป็นต้องอ้างบทบัญญัติจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างหรือไม่ ถ้ามีความจ�าเป็นต้องอ้างให้น�ามาบัญญัติไว้ทุกมาตรา  
โดยไม่ต้องพิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติเดิมอีก
      ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลว่า ถ้อยค�าที่ใช้ (ตามที่รัฐสภาวางไว้) ว่า “พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้  
โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” นั้น ค�าว่า “พระราชบัญญัตินี้...” ของค�าปรารภ 
อนัเป็นทีม่าของอ�านาจในการตราพระราชบญัญติัแต่ละฉบบันัน้ หมายถงึ “พระราชบญัญติัฉบบัแก้ไข
เพิม่เตมินี.้..” เท่านัน้ การอ้างมาตราของรฐัธรรมนญูในค�าปรารภของพระราชบญัญตัฉิบบัแก้ไขเพิม่เตมิ  
จึงต้องพิจารณาแต่เฉพาะเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนั้นเท่านั้น ว่ามีมาตราใด
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และไม่ต้องกลับไปพิจารณาพระราชบัญญัติ
ฉบับเดิม

การก�าหนดแบบกฎหมายมาตรฐานในกฎ
  เดมิในการพจิารณาของคณะกรรมการกฤษฎกีาเพ่ือวางแบบมาตรฐานในการระบบุทจ�ากดัสิทธิ
และเสรีภาพ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีการพิจารณาวางแบบ
มาตรฐานส�าหรับกฎและข้อบังคับตามมาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ในคราวเดียวกันด้วย 
แต่หลังจากที่รัฐสภาได้ก�าหนดแนวทางการระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในร่างพระราชบัญญัติแล้ว
จึงต้องมีการพิจารณาวางแบบกฎหมายส�าหรับกฎและข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐสภา
อีกครั้ง ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ด�าเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 

_16-0497(009-028)P3.indd   23 6/17/59 BE   3:56 PM



จารุวรรณ เฮงตระกูล

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255924

(กรรมการร่างกฎหมาย คณะพิเศษ) ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการร่างกฎหมายทั้ง 10 คณะ22 

เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�าหนดแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย อีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2542
  ในครั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น23 สรุปได้ว่า ส�าหรับร่างกฎหรือ 
ข้อบังคับ (กฎหมายล�าดับรอง) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ 
อันจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น สมควรก�าหนด
แบบโดยให้ระบบุทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วข้องทกุมาตราทีใ่ห้อ�านาจในการตรากฎหมายแม่บท
ไว้ในบทอาศัยอ�านาจในการออกกฎหรือข้อบังคับ โดยไม่ต้องพิเคราะห์เนื้อหาของกฎหรือข้อบังคับ
ฉบับน้ันว่าจะเก่ียวข้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่อ้างทุกมาตราหรือไม่ ซ่ึงแบบร่างกฎหรือ 
ข้อบังคับท่ีก�าหนดไว้ดังกล่าวจะสอดคล้องกับการอ้างกฎหมายแม่บทท่ีถือปฏิบัติอยู่แล้วในขณะนี้  
โดยความท่ีอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีสภาพเป็นส่วนขยายการอ้างกฎหมายแม่บทแต่ละฉบับ
ในตัวโดยให้เหตุผลดังนี้
  “เนื่องจากกฎหรือข้อบังคับอาจมีที่มาจากกฎหมายแม่บทท่ีให้อ�านาจในการออกกฎหรือ 
ข้อบังคับเพียงมาตราเดียงหรือหลายมาตราก็ได้ นอกจากนั้น บทบัญญัติเพียงมาตราเดียวหรือหลาย
มาตราของกฎหมายแม่บทดังกล่าวก็อาจมีที่มาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียวหรือ
หลายมาตราก็ได้อีกชั้นหนึ่ง...ฯลฯ... และโดยที่เจตนารมณ์การให้อ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็น
ไปเพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการท�าความเข้าใจ
กฎหมายเท่าน้ัน จงึสมควรให้ระบบุทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนญูท่ีเกีย่วข้องทุกมาตราทีใ่ห้อ�านาจในการ
ตรากฎหมายแม่บทฉบบันัน้ไว้ในบทอาศยัอ�านาจในการออกกฎหรือข้อบงัคบั โดยไม่ต้องพิเคราะห์
เนื้อหาของกฎหรือข้อบังคับฉบับนั้นว่าจะเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่ีอ้างทุกมาตรา 
หรือไม่....โดยความท่ีอ้างบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะมีสภาพเป็นเพียงส่วนขยายการอ้าง 
พระราชบัญญัติแต่ละฉบับในตัว...”

22 ประกอบด้วย นายประพจน์ ถิระวัฒน์ นายประยูร กาญจนดุล นายปรีชา สุมาวงศ์ นายปลั่ง มีจุล นายมีชัย ฤชุพันธุ์  
 นายวัฒนา รัตนวิจิตร นายสรรเสริญ ไกรจิตติ นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายอรุณ ภาณุพงศ์ และนายโอสถ โกศิน (ค�าสั่ง 
 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ 60/2542 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการร่างกฎหมายคณะพิเศษ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม  
 2542)
23 บันทึก เรื่อง การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่สอง)  
 (เรือ่งเสรจ็ที ่554/2542) ส่งพร้อมหนงัสอืส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่นร 0601/805 ลงวนัที ่17 กนัยายน 2542  
 ถึงส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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  ในกรณีทีก่ฎหมายแม่บทได้ใช้บงัคบัอยูแ่ล้วในวนัประกาศใช้รัฐธรรมนญูหรือได้รับความเหน็ชอบ
ของรัฐสภา ซึ่งต้องเป็นไปตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา 315(1) ของรัฐธรรมนูญฯ นั้น คณะกรรมการ
กฤษฎกีากไ็ด้มคีวามเหน็ว่า การวางรปูแบบของกฎหรอืข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามกฎหมาย
แม่บทดงักล่าว กส็มควรปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัวธิกีารดงักล่าวข้างต้น โดยผูจ้ดัท�าร่างกฎหรอืข้อบงัคบัต้อง
พจิารณาว่ากฎหมายแม่บทนัน้สมควรมทีีม่าตามบทบญัญตัมิาตราใดในรัฐธรรมนญู แล้วระบบุทบญัญตัิ
มาตราดังกล่าวลงไว้ตามนั้น
  ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการวางแบบมาตรฐานในการอ้างบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ส�าหรับพระราชกฤษฎีกาไว้ ส�าหรับกฎหมายล�าดับรองอื่น ไม่ว่าจะเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ  
ข้อบังคับ หรือประกาศ ก็ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซึ่งในการตรวจพิจารณากฎหมายล�าดับรอง 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และรวมทั้งประกาศ
หรือระเบียบบางประเภท จึงได้ด�าเนินการโดยระบุบทจ�ากัดสิทธิและสรีภาพในกฎหรือข้อบังคับตาม
มาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาวางไว้ในรูปแบบดังนี้
    
    “อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ 
  มาตรา ... แห่งพระราชบัญญัติ...........พ.ศ. .... อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
  เกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา... มาตรา...  
  และมาตรา... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
  ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
  ดังต่อไปนี้”
  
  ต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ความใน 
มาตรา 29 ท่ีบัญญัติเร่ืองนี้ไว้ก็ยังก�าหนดแนวทางเดียวกัน เพียงแต่ไม่มีการระบุ “ข้อบังคับ” ไว้ใน 
วรรคสาม ซึ่งก็มิได้มีผลเปลี่ยนแปลงในสาระส�าคัญในการระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎ หรือ
แบบมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติแต่ประการใด ดังนั้น แบบของกฎในเรื่องนี้จึงยังน�ามาใช้ต่อไป
  อย่างไรก็ดี สมควรมีข้อสังเกต ณ ที่นี้ด้วยว่า โดยหลักแล้วส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จะตรวจพิจารณาเฉพาะร่างกฎในระดับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และรวมทั้งประกาศหรือ
ระเบียบบางประเภทเฉพาะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและมีมติมอบหมายให้ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเท่านั้น  ส�าหรับร่างกฎหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรี 
มิได้มีมติมอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หรือที่ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานของรัฐออกใช้บังคับ ซึ่งถือได้ว่ามีสภาพเป็น “กฎ” ด้วยนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ 
มาตรา 29 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยเช่นกัน แต่ก็เป็นเร่ืองที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
ผู้ออกกฎหรือข้อบังคับน้ันจะต้องพิจารณาด�าเนินการระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพให้เป็นไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
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สรุปและข้อเสนอแนะ
  จากข้อมูลที่ได้น�าเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมานับแต่มีบทบัญญัติมาตรา 29 ของ
รฐัธรรมนญู ก�าหนดให้ต้องระบบุทจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพในกฎหมายและกฎเกดิขึน้ การถกเถยีงปัญหา
เกี่ยวกับมาตรา 29 นั้น อยู่กับประเด็นรูปแบบการเขียนในกฎหมายเป็นส�าคัญ แต่การพิจารณาในทาง
เนือ้หาสาระและผลทางกฎหมาย กลบัได้รบัความสนใจในทางวชิาการค่อนข้างน้อยมาก และยงัคงเป็น
ประเด็นถกเถียงทางวิชาการกันต่อไป ซึ่งผู้เขียนเองมีความเห็นว่า จากสภาพปัญหาและการหาข้อยุติ
ในเรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างทีด่ปีระการหนึง่ของผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการร่างกฎหมายในการพัฒนาแนวความคดิ
ด้านนิติบัญญัติของประเทศไทยต่อไป โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะดังต่อไปนี้
  1. การระบุบทบัญญัติรัฐธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมายหรือกฎที่มีบทบัญญัติจ�ากัด
สทิธแิละเสรภีาพท่ีรฐัธรรมนญูรบัรองและคุม้ครองไว้ด้วยนัน้ เป็น “รปูแบบ” ประการหนึง่ทีพ่งึมสี�าหรบั
กฎหมายหรอืกฎทีม่ลีกัษณะดงักล่าว24 ซึง่จะต้องมาพิจารณาประกอบกบัการตรวจสอบความชอบด้วย
รฐัธรรมนญูของกฎหมายหรือของกฎด้วย แต่ทีผ่่านมาก็ยงัไม่เคยมกีารวนิิจฉัยทีช่ดัเจนว่า หากกฎหมาย
หรือกฎขาดรูปแบบดังกล่าว ไม่มีการก�าหนดไว้ หรือก�าหนดไว้แต่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายอันเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไม่ครบถ้วน จะมีผลทางกฎหมาย 
เป็นเช่นไร ศาลที่มีอ�านาจหน้าที่ให้การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือของกฎ 
ก็ยังมิได้มีการวินิจฉัยวางหลักที่ชัดเจนแน่นอน
  แต่ในประเด็นนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการไปในแนวทางว่า การฝ่าฝืนไม่ระบุบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจตรากฎหมายจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในระบบกฎหมายที่หลักการ
ดังกล่าวปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร (เช่นกรณีตามรัฐธรรมนูญญ มาตรา 29) ย่อมส่งผลให้กฎหมาย
ฉบับนั้นขัดรัฐธรรมนูญ โดยเหตุนี้ย่อมต้องถือว่ากฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัต ิ
แห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจ ใช้บงัคับไม่ได้ทัง้ฉบบั25 ในส่วนของกฎ หากไม่ได้ระบไุว้กจ็ะเป็นกฎทีต่ราขึน้ 
โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน 
มาตรา 2926 
  กรณีจึงเป็นปัญหาที่ผู้ร่างกฎหมายหรือกฎจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบและระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วน แต่ในบางคร้ังหากเกิดความไม่แน่ใจว่าระบุไว้ครบถ้วนหรือไม่แล้ว  
ก็มักเกิดค�าพูดว่า “ใส่เกินไว้ดีกว่าขาด” ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ

24 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, อ้างแล้ว, หน้า 33
25 รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาครีตัน์, ค�าสอนว่าด้วยรฐัและหลกักฎหมายมหาชน, (โครงการต�าราและเอกสารประกอบ 
 การสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 167
26 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, อ้างแล้ว, หน้า 17
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  2. เน้ือหาในการระบุบทจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพนัน้ ได้ถกูวางก�าหนดเป็นบรรทดัฐานโดยรฐัสภา
แล้วว่า ต้องอ้างไว้ในค�าปรารภโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใดดังเช่น
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้ ดังนั้น ประชาชนทั่วไปซึ่งอ่านกฎหมายที่บังคับแก่ตนก็คง
ต้องพิจารณาตรวจสอบด้วยตนเองว่า กฎหมายนั้นจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดบ้าง เพราะโดย 
การอ่านล�าดับเลขมาตราที่มีการระบุไว้ก็คงไม่สามารถทราบในทันทีได้ว่า เลขมาตราที่อ้างถึง 
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด ซึ่งผู้เขียนก็ยังมีความเห็นไปในทางที่ว่าการระบุโดยละเอียดเพื่อ
ให้ประชาชนได้ทราบว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเร่ืองใด น่าจะก่อให้เกิดข้อค�านึงและผลใน
ทางจิตวิทยาแก่ผู้อ่านบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในทุกคร้ังว่า รัฐมีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของตน
โดยกฎหมายฉบับนั้นในเรื่องใดบ้าง มิใช่แต่เพียงการอ้างเลขมาตราของบทบัญญัติ ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว 
ผูอ่้านกจ็ะผ่านไปโดยมใิห้ความส�าคญัเท่าใดนกั เสมือนเป็นรปูแบบของกฎหมายทัว่ ๆ  ไปทีต้่องมเีท่านัน้
  3. เมื่อใดที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารหรือ
ยึดอ�านาจการปกครอง ดังเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2549 รัฐธรรมนูญย่อมไม่มีผลบังคับอีก 
ต่อไปและได้มีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 
ก็จะไม่มีบทบัญญัติในท�านองเดียวกับมาตรา 29 ไว้ จึงท�าให้กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตภิายใต้กรอบของรฐัธรรมนญูฉบับชัว่คราวไม่ผูกมดัว่าต้องมกีารระบบุทจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพ 
และรวมตลอดถึงกฎท้ังหลายท่ีออกใช้บังคับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้ง ๆ ที่โดยเนื้อหาของ
กฎหมายที่ตราขึ้นเองก็มีการก�าหนดข้อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ หากผู้ใดอ่านกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นใช้บังคับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะเกิดข้อสงสัยได้ว่า เมื่อไม่มีการก�าหนดรูปแบบบท
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ในค�าปรารภของกฎหมายท่ีตราข้ึนใช้บังคับ องค์กรนิติบัญญัติย่อมสามารถ
ตรากฎหมายเพื่อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหรือ ซึ่งค�าตอบก็คงเป็นว่า รัฐยังมีหน้าที่
ต้องรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน  
สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานย่อมล่วงละเมดิมไิด้ แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาทีม่รัีฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว 
(ซึ่งไม่มีบทบัญญัติท�านองเดียวกับมาตรา 29) ใช้บังคับอยู่ก็ตาม เพียงแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ที่บังคับให้มีการระบุบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมายและกฎไม่มีอยู่เท่านั้น กฎหมายและกฎ 
จึงยังคงยังอยู่ภายใต้หลักการพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
  4. กรณีมีข้อที่ควรพิจาณาว่า การน�ารูปแบบและถ้อยค�าของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมาเขียนก�าหนดในรัฐธรรมนูญของไทยในลักษณะเกือบค�าต่อค�า 
อย่างเช่นมาตรา 29 นี้ เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพราะในเมื่อเงื่อนไขทางการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศเยอรมันเป็นอันมาก และรัฐธรรมนูญของประเทศไทยมักจะ 
มไิด้ใช้บงัคบัยาวนานดังเช่นประเทศพัฒนาแล้วหากมกีารเปลีย่นแปลงยกเลกิอยูบ่่อยครัง้ อกีทัง้รปูแบบ
ของกฎหมายและกฎในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า หากผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
ยงัเหน็ความส�าคญัและเหน็ว่าสมควรต้องบัญญตัเิรือ่งนีต่้อไปเพือ่ให้ทราบถงึเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู 
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และที่มาแห่งการตรากฎหมายในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว ก็อาจมีความจ�าเป็นต้อง
ปรบัเปล่ียนการเขียนบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูในเรือ่งนี ้รวมทัง้แนวทางหรอืวิธกีารทีจ่ะน�ามาก�าหนด
ในกฎหมายและกฎ โดยให้สอดคล้องกับวิถีการเมืองการปกครองและรูปแบบกระบวนการนิติบัญญัติ
ของประเทศไทยต่อไป
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*	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บางกอก	 เชนฮอสปิทอล	 จ�ากัด	 (มหาชน),	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรม 
	 เพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เฉลิม หาญพาณิชย์*

สิทธิมนุษยชนสาธารณสุขในประเทศไทย

บทน�า

	 	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 คือแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความเชื่อ	 ปรัชญา	 ค�าสอน 

ทางศาสนา	ศลีธรรมและจรยิธรรมของสงัคมและวฒันธรรมต่างๆ	ในโลกทีเ่ชือ่ว่ามนษุย์ทกุคนทีเ่กดิมา

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่	 เช่น	ทุกศาสนามีบัญญัติห้ามการท�าลายชีวิตมนุษย์	นอกจากนั้นมีปรัชญา

ความเชื่อในวัฒนธรรมตะวันตกที่ว่ามนุษย์มีสิทธิโดยธรรมชาติในฐานะท่ีเกิดเป็นมนุษย์	 โดยมนุษย์ 

มีความชอบธรรมในด้านจริยธรรมที่จะรักษาชีวิตของตนเอง	 มีอิสระทางความคิด	 และเชื่อว่าไม่ว่า 

แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านใด	ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม

	 	 หลังจากสงครามโลกครั้งที่	2	ได้สิ้นสุดลง	แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวได้รับการยอมรับ

และให้ความส�าคญัมากข้ึน	เนือ่งจากประชาคมโลกได้ตระหนกัถงึความโหดร้ายทารณุของสงครามและ

การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ	์การกระท�าย�า่ยต่ีอสตร	ีเดก็	และคนชราทีม่นษุย์ได้กระท�าร่วมกนั	ซึง่ผลจากสงคราม

นี้น�าไปสู่การพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	(International	Human	Rights	Laws)	

ซึ่งเป็นหลักการข้อตกลง	 ระบบ	 และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐาน	 และได้รับการยอมรับ 

ในระดับสากล	 เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคนในโลกนี้	 ดังในปัจจุบัน	 ความเชื่อ

และแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน	 จึงได้รับการ

คุ้มครองโดยหลักการและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 รวมถึงกฎหมายในระดับประเทศ	

เช่น	 รัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ	 ซึ่งบัญญัติหลักการสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights-	 UDHR)	 เป็นพ้ืนฐานของหลักการ 

สิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายในระดับประเทศของประเทศต่าง	 ๆ	 สิทธิมนุษยชนที่ระบุ

ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�าแนกกว้าง	 ๆ	 ได้เป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 สิทธิของพลเมือง	 และ 

สทิธทิางการเมอืง	ซึง่รวมถึงสทิธใินชวีติ	เสรภีาพและความมัน่คงของบคุคล	อสิรภาพจากความเป็นทาส	

และการถกูทรมาน	ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	สทิธใินการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	เสรภีาพในทาง

ความคิด	การนับถือศาสนา	การแสดงความคิดเห็น	เป็นต้น	ส่วนอีกด้านหนึ่งคือสิทธิในทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม	ซึ่งรวมถึงสิทธิในการท�างาน	สิทธิทางการศึกษา	สิทธิทางอาหาร	และสิทธิที่จะ

ได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข	เป็นต้น
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	 	 บทความท่ีจะน�าเสนอต่อไปนี้	 เป็นการน�าเสนอแนวคิด	 รูปแบบ	 และมุมมองเกี่ยวกับ 

การสิทธิมนุษยชนเฉพาะด้านสาธารณสุขในประเทศไทย	 ทั้งในเรื่องของประเด็นปัญหาของการ

สาธารณสุขไทย	บทบาท	หน้าที่	และทิศทางในการพัฒนา	ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพแบบกว้าง	ๆ	เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาสาธารณสุขไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลต่อไปในอนาคต

แนวนโยบายด้านการสาธารณสุข

	 	 หน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นของรัฐ	 แต่รัฐคงไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ดี 

ในทุกระดับอย่างท่ัวถึงได้	 ทางออกท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายคือ	 รัฐต้องส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วม 

ในงานบริการสาธารณสุขด้วย	การบริการของภาคเอกชนนี้ต้องได้มาตรฐานทั้งวิชาชีพ	และจริยธรรม

ตามที่รัฐก�าหนด	 หน่วยบริการเอกชนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าร่วมบริการ

ด้านสาธารณสุขได้	 ในร่างรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสาธารณสุข	 บัญญัติไว้

ว่า	 “ส่งเสริมให้เอกชน	 และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข”	

แสดงว่าเอกชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วมส�าคัญในการดูแลสุขภาพและงานสาธารณสุขด้วย	 สถาน

พยาบาลเอกชน	 ร้านยาคุณภาพ	 ถือเป็นเอกชนในความหมายนี้	 ดังนั้น	 สถานพยาบาล	 และร้านยา 

ที่ผ่านกระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐแล้วย่อมมีสิทธิเชื่อมต่อกับระบบประกันสุขภาพ 

ของรัฐได้

จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

	 	 เพื่อให้ผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตัวเองได้อย่างเต็มท่ี	

รัฐธรรมนูญจึงได้ให้ความคุ้มครองความรับผิดทางแพ่งไว้ระดับหนึ่ง	กล่าวคือถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมแล้ว	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย	ดังนั้น

มาตรฐาน	 และจริยธรรมของวิชาชีพจะต้องออกข้อบังคับให้ชัดเจนโดยเร็ว	 และให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทุกคนได้รับรู้และปฏิบัติอย่างทั่วถึง	 การมีจริยธรรมที่ดีและมาตรฐานที่ชัดเจนจะท�าให้การปฏิบัติ

หน้าที่เป็นไปโดยความมั่นใจ	และลดปัญหาการถูกฟ้องร้องคดีทางศาลได้	แต่ถ้าหากคนไข้	(ผู้บริโภค)	

ได้รบัความเสยีหาย	รฐัธรรมนญูเปิดช่องให้ผู้บรโิภคมสีทิธร้ิองเรยีนเพือ่ให้ได้รบัการแก้ไข	เยยีวยาความ 

เสียหายได้

สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข

	 	 สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข	 หมายถึง	 การท่ีบุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับ

บริการทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน	 ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 โดยไม่ค�านึงว่าบุคคลเหล่านั้น 

_16-0497(029-041)P3.indd   30 6/17/59 BE   3:42 PM



สิทธิมนุษยชนสาธารณสุขในประเทศไทย

31วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

มคีวามสามารถท่ีจะรบัภาระค่าบรกิารเหล่านัน้ได้หรือไม่	กพ็ร้อมได้รบัสิทธิการรกัษาพยาบาลฟร	ีซึง่ใน

ปัจจบุนัรฐัธรรมนญูได้บัญญตัริบัรองและคุม้ครองสทิธิไว้แล้วตามมาตรา	52	ดงันัน้รฐัจงึต้องจัดบรกิาร 

ด้านการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ที่ดีในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ซึ่งตามมาตรา	 3	 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	 ได้ให ้

ความหมายของค�าไว้ดังนี้

	 	 “สุขภาพ”	 หมายความว่า	 ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย	 ทางจิต	 ทางปัญญา	 และ 

ทางสังคม	 เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล	 “บริการสาธารณสุข”	หมายความว่า	 บริการต่าง	 ๆ	

อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ	 การตรวจ 

วินัจฉัยและบ�าบัดสภาวะความเจ็บป่วย	และการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล	ครอบครัวและชุมชน	

	 	 จากความหมายดงักล่าวสทิธทิางด้านสขุภาพ	จงึเป็นสทิธใินคณุภาพชวีติทีม่นษุย์ทกุคนควรได้รบั

อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั	ในการทีจ่ะเข้าถงึยารกัษาโรคของพวกเขา	หรอืกค็อืการเข้าถงึสาธารณสขุ

นั้นเอง	ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491	ได้ให้การรับรองสิทธิทางด้านสุขภาพ

ไว้อย่างกว้าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ข้อ	 25	 (1)	 ว่า	 “คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอต่อสุขภาพและ 

ความเป็นอยูท่ีด่ขีองตนเองและครอบครวั	รวมไปถงึการได้รบัอาหาร	เครือ่งนุ่งห่ม	ทีอ่ยูอ่าศยั	การดแูล

รกัษาพยาบาล	และการบรกิารทางสงัคมทีจ่�าเป็น	นอกจากนี	้คนทกุคนยงัมสิีทธทิีจ่ะได้รับความมัน่คง 

แม้ในช่วงว่างงาน	 เจ็บป่วย	 พิการ	 เป็นหม้าย	 วัยชรา	 หรือขาดปัจจัยด�ารงชีวิตอื่น	 ๆ	 ในพฤติการณ ์

ที่นอกเหนืออ�านาจของตน”	 และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)	ก็ได้

ให้การรับรองไว้คือ

	 	 ข้อ	12

	 	 1.	 รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับรองสิทธิของคนทุกคนท่ีจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตาม

มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

	 	 2.	 ขั้นตอนในการด�าเนินการโดยภาครัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้	 เพื่อบรรลุผลในการท�าให้สิทธินี้

เป็นจริงอย่างสมบูรณ์	จะต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ	ที่จ�าเป็นเพื่อ

	 	 	 (ก)	การหาหนทางลดอตัราการตายของทารกก่อนคลอด	และของเดก็แรกเกดิ	และการพฒันา

ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก

	 	 	 (ข)	การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

	 	 	 (ค)	การป้องกันรกัษา	และควบคมุโรคระบาด	โรคประจ�าถ่ิน	โรคจากการประกอบอาชพี	และ

โรคอื่นๆ	
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	 	 	 (ง)	การสร้างสภาวะที่ประกันบริการทางการแพทย์และการให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ 

ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย”

	 	 ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นรัฐภาคีภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ดังนั้นประเทศไทยจึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตาม

บทบัญญัติที่บัญญัติไว้	 และในส่วนของ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 นั้นก็ได้ให้การรับรองไว้ 

เช่นกัน	คือ

	 	 มาตรา	51

	 	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน	 และ 

ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 	 บคุคลย่อมมสีทิธไิด้รบัการบรกิารสาธารณสขุจากรฐัซึง่ต้องเป็นไปอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธิภาพ

	 	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

	 	 แต่เนื่องจากมาตรา	 51	 นี้เป็นบทบัญญัติซ่ึงอยู่ในหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	 

ดังนั้น	 มาตรานี้จึงรับรองเฉพาะสิทธิของชนชาวไทยหรือผู้ท่ีมีสัญชาติไทยเท่านั้น	 แต่อย่างไรก็ตาม

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะใด	 ก็มีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกัน 

ตามทีป่ฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชน	พ.ศ.	2491	และ	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธเิศรษฐกจิ	

สังคม	และวัฒนธรรม	ระบุไว้

ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

	 	 1.	 เป็นสิทธิติดตัวมากับความเป็นมนุษย์	(inherent)	หมายถึง	เมื่อคนเกิดมาก็มีสิทธิมนุษยชน

ติดตัวมาด้วย

	 	 2.	 เป็นสิทธิที่เป็นสากล	(universal)	คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	

เพศ	 หรือนับถือศาสนาใด	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากพื้นฐานสังคมหรือการเมืองอย่างใด	 มนุษย์ทุกคน 

เกิดมามีอิสระเสรี	มีความเท่าเทียมกันในสิทธิและศักดิ์ศรี

	 	 3.	 เป็นสทิธทิีไ่ม่สามารถถกูพรากไป	หรอืยกให้แก่กนัได้		(inalienable)	คอืไม่มใีครจะมาพราก

เอาสิทธิมนุษยชนไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้	 ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิ

มนุษยชน	หรือแม้จะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม	ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิมนุษยชนอยู่

	 	 4.	 เป็นสิทธิที่ไม ่ถูกแยกออกจากกัน	 (indivisible)	 กล่าวคือ	 สิทธิมนุษยชนที่ได ้รับ 

การรับรองภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซ่ึงประกอบด้วยสิทธิสองส่วนคือ	 สิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง	กับสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมนั้น	จะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน	 
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สิทธิทั้งสองส่วนนี้จะต้องได้รับการเคารพ	 ปกป้อง	 และเติมเต็ม	 (ท�าให้เกิดขึ้น)	 เพ่ือท่ีจะให้บุคคล 

ทุกคนสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

	 	 นอกจากนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุหลักการที่ส�าคัญไว้	เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติคือ	 หลักความเสมอภาค	 (Equality)	 และการไม่เลือกปฏิบัติ	 (Non-discrimination)	 ซึ่ง 

หมายถงึการทีท่กุคนมสีทิธแิละเสรภีาพเท่าเทยีมกนั	ไม่ว่าจะมคีวามแตกต่างกนัด้านเชือ้ชาต	ิสผีวิ	เพศ	

ภาษา	ศาสนา	ความเชื่อทางการเมือง	สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอื่นๆ	

	 	 สิทธิมนุษยชนมีหลักส�าคัญที่ยอมรับในระดับสากลนั้น	คือ	บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจในกิจการ

ต่าง	ๆ 	ส่วนตัวด้วยตนเอง	ซึง่แสดงถงึความเป็นอสิระของมนษุย์	โดยเฉพาะผูป่้วย	ถอืว่าเป็นบคุคลทีจ่ะ

ต้องได้รบัความช่วยเหลอืท้ังในด้านร่างกาย	จติใจ	ตลอดจนการได้รบัรูข้้อมลูต่าง	ๆ 	เพือ่สมควรประกอบ

การตัดสินใจของตนเอง	ฉะนั้นผู้ป่วยจึงเป็นบุคลส�าคัญที่จะต้องได้รับพิทักษ์สิทธิ	ในหลาย	ๆ	ประเทศ

ได้น�าสิทธิของผู้ป่วยมาบัญญัติเป็นกฎหมาย	 ส�าหรับประเทศไทยมิได้ระบุไว้เป็นกฎหมายโดยตรง	 

แต่มีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 28	 ว่า	 บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีความ 

เป็นมนุษย์	 หรือใช้สิทธิเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ	 และมาตรา	 31	

ระบวุ่า	บคุคลย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพในชีวิตและร่างกาย	และในประมวลกฎหมายอาญา	กฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์	และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	พ.ศ.	2522	ได้มีการก�าหนดสิทธิผู้ป่วยซึ่งประกอบ

ด้วยสิทธิในการตัดสินใจท่ีจะรับหรือเลือกบริการทางการแพทย์	 สิทธิที่จะได้รับบริการทางการแพทย์ 

ที่มีมาตรฐาน	สิทธิที่จะได้รับการบอกกล่าวหรือสิทธิที่จะรู้สิทธิส่วนตัวและสิทธิในครอบครัว	สิทธิที่จะ

ได้รบัความปลอดภยั	สทิธทิีจ่ะได้รบัการชดเชยความเสียหาย	และสิทธทิีจ่ะได้รับการปกปิดเร่ืองราวไว้ 

เป็นความลับ	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นผู้ประกอบวิชาชีพ	 สภาวิชาชีพ	 และหน่วยงานที่มีส่วนสัมพันธ์

กับผู้ป่วยโดยตรง	ซึ่งได้แก่	แพทยสภา	สภาการพยาบาล	และสภาเภสัชกรรม	ทันตแพทยสภา	และ 

คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 ได้ร่วมกันประกาศสิทธิผู้ป่วย	 เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	

2541	ไว้ดังนี้

	 	 1.	 	 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ	ตามบัญญัติไว้ในรัฐธรรนูญ

	 	 2.			 ผูป่้วยมสีทิธิท่ีจะได้รบัการบรกิารจากผูป้ระกอบวิชาชพีด้านสขุภาพโดยไม่มกีารเลือกปฏบิตัิ	

เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	สังคม	ลัทธิทางการเมือง	เพศ	อายุ	และ

ลักษณะของความเจ็บป่วย

	 	 3.			 ผู้ป่วยท่ีขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ	 และเข้าใจ

ชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือ 

ไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน	เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน	หรือจ�าเป็น
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	 	 4.			 ผู ้ป่วยที่อยู ่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต	 มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจาก 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ�าเป็นแก่กรณี	โดยไม่ค�านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความ

ช่วยเหลือหรือไม่

	 	 5.	 	 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบ	 ชื่อ	 สกุล	 และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน

	 	 6.			 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น	ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการ

แก่ตน	และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้

	 	 7.	 	 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	

โดยคร่งครัด	เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

	 	 8.			 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วม	 หรือถอนตัวจาก

การเป็นผู้ถูกทดลองในการท�าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

	 	 9.			 ผู ้ป่วยมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน 

เวชระเบียนเมื่อร้องขอ	ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

	 	 10.	 บิดา	 มารดา	 หรือผู้แทนโดยชอบธรรม	 อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกิน 

สิบแปดปีบริบูรณ์	ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต	ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขไทย

	 	 ประเทศไทยประสบผลส�าเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการสาธารณสุข	 โดยมี

โครงสร้างหน่วยบริการทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ	กระจายครอบคลุมทุกจังหวัด	และต่อมาก็มีการ

จดัหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย	โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมในการ

เข้าถงึบรกิารสาธารณสขุทีจ่�าเป็น	อย่างไรกด็ยีงัพบว่าความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ยังคงด�ารงอยู่อันเนื่องมาจาก

	 	 1.	 จ�านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอโดยเฉพาะ	แพทย์	ทันตแพทย์	 เภสัชกร	พยาบาล	

รวมถึง	เจ้าหน้าที่ด้านวิชาชีพอื่น	ๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับรองรับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทวีจ�านวนมากขึ้น	

เช่น	นักกายภาพบ�าบัด	อาชีวะบ�าบัด	รวมถึงบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ	เช่น	ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ

	 	 2.	 การขาดความเป็นธรรมในการกระจายของบุคลากรสาธารณสุข	 รวมถึงการกระจายของ 

โรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูงท่ีมีการกระจุกตัวบางพื้นที่	 เช่น	 กรุงเทพมหานคร	 ในขณะที่บางพื้นที่ไม่มี

บริการดังกล่าว

	 	 3.	 บริการที่จ�าเป็นส�าหรับบริการสุขภาพใหม่	 เช่น	 บริการระยะกลางและบริการระยะยาว	

ส�าหรับผู้มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการ	 ทั้งในชุมชนและในสถาบัน	 ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร	
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บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางกายท้ังชัว่คราวและถาวร	เกอืบทัง้หมดจ�ากดัอยูใ่นโรงพยาบาลใหญ่ซ่ึงเป็น

ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะทุพพลภาพโดยเฉพาะส�าหรับผู้ป่วยที่อยู่ในชนบท

	 	 4.	 ระบบบริการปฐมภูมิขาดคุณภาพและไม่เข็มแข็ง	 แม้ว่าจะมีแนวคิดในการผลักดันให้เกิด

บริการปฐมภูมิซึ่งครอบคลุมบริการสาธารณสุขมูลฐานด้วย	 แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีการด�าเนินการ

ผลักดันอย่างเป็นระบบ	 สถานบริการปฐมภูมิของรัฐซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี

บุคลากรไม่เพียงพอ	และรับงบประมาณเพิ่มเติมน้อยกว่าบริการรักษาเฉพาะทางอย่างชัดเจน	ในส่วน

คลนิกิเอกชนเริม่มบีางส่วนให้บรกิารอย่างรอบด้านตามแนวคดิบริการสาธารณสุขปฐมภมูกิายใต้ระบบ 

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	แต่คลนิกิส่วนใหญ่ยงัเน้นให้บรกิารรกัษาพยาบาลเป็นหลกั	เม่ือพจิารณา

จากทศันคตขิองประชาชนกพ็บว่า	ยงัไม่เข้าใจและขาดความเชือ่มัน่ต่อระบบบรกิารสาธารณสขุปฐมภมูิ	

ซึ่งเห็นชัดเจนจากสัดส่วนการใช้บริการที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนมีแนวโน้มลดลง

	 	 5.	 ศักยภาพของบุคคลากรยังมีจ�ากัดในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	มีความ

ซับซ้อนมากขึ้น	และต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นและชุมชน

ทิศทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย

	 	 เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	 เป็นธรรม	 มีประสิทธิภาพ	 และคุณภาพ

รวมทั้งมีความยั่งยืนทางการเงินการคลัง	รัฐต้องจัดให้มีกลไกระดับชาติท�าหน้าที่อภิบาลระบบบริการ

สาธารณสุข	 รวมทั้งกลไกที่ท�าหน้าที่ควบคุมก�ากับและพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข	 และกลไก 

ที่ท�าหน้าที่ควบคุมก�ากับและพัฒนาการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

	 	 การผลติบคุลากรทีจ่�าเป็นในการตอบสนองต่อปัญหาสขุภาพทีเ่ปลีย่นไป	รวมถงึการกระจายให้

เป็นธรรมเป็นสิ่งที่ต้องจัดการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 บรกิารปฐมภมูโิดยแพทย์หรอืบุคลากรด้านสาธารณสขุประจ�าครอบครวั	เป็นสิง่ทีต้่องด�าเนนิการ 

ให้เกดิขึน้โดยเรว็อย่างเป็นระบบ	เพือ่ให้บรกิารครอบคลมุประชากรอย่างทัว่ถงึทัง้ในเขตเมอืงและชนบท	

และเชือ่มต่อกบัระบบการบรกิารสาธารณสุขระดับอ่ืน	ๆ 	โดยมรีะบบการส่งต่อท่ีมปีระสิทธภิาพ	พัฒนา

ระบบการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที	่ 

ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมที่มีความต่อเนื่องทั้งด้านรักษา	ส่งเสริม	ป้องกัน	ฟื้นฟู	และบริการ

สุขภาพในชุมชน	 ตลอดจนร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในชุมชน 

ที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยนอกระบบบริการสุขภาพ

	 	 นอกจากนั้นแล้ว	 ทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขในปัจจุบันยังต้องค�านึงถึงความร่วมมือกับ

นานาอารยะประเทศต่างๆ	ด้วย	กระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงได้มีการด�าเนินนโยบายการทูต

เพื่อสาธารณสุข	(Health	Diplomacy)	เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประเทศต่าง	ๆ	เพื่อขับเคลื่อน

ประเด็นด้านสาธารณสุข
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การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy)

	 	 ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความส�าคญัของประเดน็การทตูเพ่ือสาธารณสขุ	(Health	

Diplomacy)	 ซึ่งเป็นอีกมติหน่ึงของนโยบายต่างประเทศ	 เพื่อตอบสนองต่อกระแสของโลกปัจจุบัน	 

ทีป่ระเดน็ด้านสาธารณสขุไม่ได้เป็นเพยีงประเด็นภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึง่อกีต่อไป	

ดงันัน้การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศเข้าร่วมใน

การผลักดันนโยบายสาธารณสุขให้เป็นนโยบายระดับระหว่างต่างประเทศ	 เพ่ือส่งเสริมให้สามารถใช้

ประเด็นสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ	และในทางกลับกันก็สามารถใช้

การต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมและยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได้

นโยบายต่างประเทศและความคดิรเิริม่ด้านสขุภาพทัว่โลก Foreign Policy and Global Health 

Initiative (FPGH)

	 	 ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว	 จึงเขาร่วมกรอบ	 Foreign	 Policy	 and	 

Global	Health	nitiative	หรือ	FPGH	ซึ่งเป็นความร่วมมือของประเทศที่ให้ความส�าคัญต่อการทูต 

เพื่อสาธารณสุข	 7	ประเทศ	 ได้แก่	 นอร์เวย์	 ฝรั่งเศส	บราซิล	อินโดนีเซีย	 แอฟริกาใต้	 เซเนกัล	และ

ไทย	เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสปัจจุบันที่ประเด็นด้านสาธารณสุขไม่ได้เป็นเพียงประเด็นภายในของ

ประเทศใดประเทศหนึง่อกีต่อไป	ดงันัน้การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณสขุจ�าเป็นต้องอาศยัความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเป็นส�าคัญ

	 	 กลุ่ม	 FPGH	 เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2549	 ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 (UNGA)	 

สมัยที่	61	และกิจกรรมที่กลุ่ม	FPGH	ด�าเนินการในทุกปีคือ	การเสนอร่างข้อมติในการประชุม	UNGA	

ภายใต้ระเบียบวาระ	 Global	 Health	 and	 Foreign	 Policy	 โดยมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันในแต่ละป	ี

โดยล่าสุดในปี	2556	อินโดนีเซียในฐานะผู้ประสานงานได้เสนอหัวข้อร่างข้อมติของกลุ่ม	FPGH	เรื่อง	

Strengthening	Partnership	for	Global	Health	ซึ่งให้ความส�าคัญกับประเด็น	Global	Health	

Partnership	(GHP)	เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมการด�าเนินการด้านสาธารณสุข

	 	 ประเด็นเรือ่ง	GHP	มคีวามสอดคล้องกบัแนวทางของประเทศไทยในการส่งเสรมิและการพฒันา

ด้านสาธารณสุขให้ได้รับการบรรจุใน	post-2015	development	agenda	ซึ่งเน้นกลไกเพื่อส่งเสริม 

การด�าเนินการด้านสาธารณสุขมากกว่าประเด็น	 หรือเป้าหมายของสาธารณสุขด้านใดด้านหนึ่ง	

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประเด็นการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในประเทศที่ร�่ารวยแล้ว	 ไปจนถึง

ประเทศที่ก�าลังพัฒนา	นอกจากนี้	ยังมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายงานของ	High	Level	Panel	

of	Eminent	Persons	on	the	Post	2015	Development	Agenda	(HLP)	ซึ่งมีประธานาธิบดีของ

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประธานร่วม	เรื่อง	“A	New	Global	Partnership	:	Eradicate	Poverty	and	

Transform	Economies	through	Sustainable	Development”
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	 	 หน่วยงานของประเทศไทยเองได้เริ่มมีความตื่นตัวในการมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ 

ด้านสาธารณสุข	 ที่มิใช่เพียงเวทีด้านเทคนิคแต่อย่างเดียว	 ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายระบบสุขภาพของโลก	 (Global	 Health	 Policy	 Advisory	 Committee)	 

เมือ่เดอืน	พ.ย.	2554	ซึง่เป็นคณะกรรมการระดบักระทรวงโดยมปีลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	

เพือ่เป็นศนูย์กลางส�าหรบัการสนบัสนนุด้านสารตัถะ	รวบรวมประเดน็เพือ่จดัท�าสนุทรพจน์	ถ้อยแถลง

และความเห็นต่าง	ๆ	ส�าหรับการประชุมระหว่างประเทศที่มีนัยด้านสาธารณสุข

	 	 การประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (Universal	 Health	 Coverage)	 หนึ่งในประเด็นสาธารณสุข 

ที่ไทยให้ความส�าคัญในการน�าเสนอและส่งเสริมในกรอบต่าง	 ๆ	 รวมถึงการผลักดันผ่านกลุ่ม	 FPGH	 

คือ	การประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(Universal	Health	Coverage	–	UHC)	โดยในการประชุม	UNGA	

สมัยที่	 66	 เมื่อเดือน	 ก.ย.	 2554	 ไทยร่วมกับบราซิล	 และ	 Rockefeller	 Foundation	 ได้ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง	UHC	ระหว่างการประชุม	High-level	Meeting	on	Non-communicable	

Diseases	(NCDs)	ตลอดจนการผลกัดนัแนวคดิให้มกีารหารอืระดบัสงู	(High	Level	Meeting	–	HLM	

หรือ	UNGA	Special	Session	–	UNGASS	เรื่อง	UHC	ในการประชุม	UNGA	ในอนาคต

	 	 ในขณะเดียวกันกลุ่ม	 FPGH	 ก็สนับสนุนหลักการและความส�าคัญของ	 UHC	 ในทุกประเทศ	 

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงนโยบายต่างประเทศกับสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 และประสงค์จะคงการ

ผลักดัน	UHC	ในเวทีโลก	จึงได้เสนอข้อมติของกลุ่ม	FPGH	ในหัวข้อ	“Moving	Towards	Universal	

Health	Coverage”	ในการประชุม	UNGA	สมัยที่	67	เมื่อปี	2555	ซึ่งที่ประชุมรับรองโดยฉันทามติ	

และมปีระเทศร่วมอปุถัมภ์จ�านวน	91	ประเทศ	ซึง่รวมถึงประเทศส�าคญั	ๆ 	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิา	ประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป	จีน	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	เมียนมาร์	และฟิลิปปินส์

	 	 เนือ้หาหลกัของข้อมตดัิงกล่าว	คอื	UHC	ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ในการให้สทิธทิางสขุภาพแก่ประชาชน	

โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกให้ความส�าคัญกับประเด็นสาธารณสุข	 และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง

การส่งเสริมประเด็น	UHC	กับประเด็นอื่นๆ	ของนโยบายต่างประเทศ	อาทิ	โลกาภิวัตน์	ความมั่นคง	 

การพัฒนาท่ียั่งยืน	 รวมถึงให้รัฐสมาชิกเพ่ิมความพยายามในการเปิดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาล 

ทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนทกุกลุม่ในสงัคม	โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิติั	และรฐัสมาชกิสร้าง

ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมประเด็น	UHC

	 	 ข้อมติดังกล่าวเน้นความส�าคัญและประโยชน์ที่รัฐและประชาชนได้รับจากการด�าเนินนโยบาย	

UHC	 ไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุข	 แต่รวมถึงการพัฒนา	 การลดความยากจน	 การบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals	–	MDGs)	และสิทธิมนุษยชน	ทั้งนี้ 

โดยตระหนกัถงึความแตกต่างของบรบิทและรปูแบบทางเศรษฐกจิในแต่ละประเทศในการน�านโยบาย	

UHC	ไปด�าเนินการในทางปฏิบัตด้ิวย	นอกจากนี	้ระบใุห้มกีารหารือเพือ่น�าประเดน็	UHC	บรรจใุนวาระ

การพัฒนาภายหลังปี	ค.ศ.	2015	(post-2015	development	agenda)	และเรียกร้องให้คณะมนตรี
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เศรษฐกิจและสงัคมแห่งสหประชาชาต	ิ(Economic	and	Social	Council	–	ECOSOC)	บรรจปุระเดน็	

UHC	เป็นส่วนหนึง่ของแผนงาน	ท้ังยงัระบุให้มกีารหารือเพือ่ส่งเสริมประเด็น	UHC	ทัง้ในระดับภมูภิาค

และระดบัโลก	รวมถงึความเป็นไปได้ในการจดัการประชมุระดบัสงูในเรือ่งดงักล่าวระหว่างการประชมุ

สมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญในอนาคต

	 	 ประเทศไทยได้ด�าเนินการผลักดัน	 UHC	 ในเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่หลงัจากข้อมตดิงักล่าวได้รบัการรบัรอง	โดยได้จดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องจ�านวนมาก	อาท	ิกจิกรรม

คู่ขนานระหว่างการประชุมประจ�าปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก	

(Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	Pacific-ESCAP)	เรื่อง	Universal	Health	

Coverage	 :	sharing	Thai	experiences	and	driving	UHC	agenda	 เมื่อวันที่	25	 เม.ย.	2556	 

เพื่อส่งเสริมประเด็น	 UHC	 จาการถ่ายทอดประสบการณ์ของประเทศไทย	 ในฐานะประเทศรายได้

ปานกลางซึ่งประสบความส�าเร็จในการด�าเนินนโยบาย	UHC	ณ	กรุงเทพฯ	และกิจกรรมคู่ขนานเรื่อง	

Promotion	the	Right	to	Health	through	Universal	Health	Coverage	ในระหว่างการประชุม

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Council	–	HRC)	สมัยที่	23	พ.ค.	2556

	 	 นอกจากน้ีประเดน็	UHC	ยงัมคีวามสอดคล้องกบัประเดน็ทีอ่งค์การอนามัยโลก	(World	Health	

Organization	 –	WHO)	 ให้ความส�าคัญประเด็น	 UHC	 จึงได้รับการบรรจุอยู่ในก�าหนดการหลัก 

ของการประชุมของ	 ECOSOC	 Substantive	 Session	 ในช่วง	 High	 Level	 Segment	 (HLS)	 

เมื่อวันที่	3	ก.ค.	2556	ณ	นครเจนีวา	ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความส�าคัญเป็นประเด็น	UHC	ที่มี

ต่อการพฒันา	รวมถึงการผลกัดนั	UHC	เข้าสู่การเป็นประเด็นหลกัด้านสาธารณสขุในการหารอืเกีย่วกบั 

เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ	และวาระการพัฒนาภายหลังปี	ค.ศ.	2015	ซึ่ง	ดร.	Margaret	Chan	 

ผู้อ�านวยการใหญ	่WHO	ไดเ้ข้าร่วมเปน็ผู้อภปิรายด้วย	ซึง่ประเทศไทยได้ใช้โอกาสดงักล่าวจดักิจกรรม 

คู่ขนานภายใต้หัวข้อ	 Health	 Technology	 Assessment	 :	 the	 Key	 to	 Ensure	 Positive	 

Contribution	of	Science,	Technology	and	Innovations	to	the	Universal	Health	Coverage	

เม่ือวนัที	่2	ก.ค.	2556	เสนอแง่มมุของการน�าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้ในการพฒันา

ระบบ	UHC	ด้วย	เพื่อผลักดันให้เกิดแรงสนับสนุนต่อประเด็น	UHC	ในการหารือดังกล่าว

บทสรุป 

	 	 ในการกล่าวสนุทรพจน์โดยนางจอย	ฟมูาฟี	รองประธานด้านการพัฒนามนษุย์ของธนาคารโลก	

และเป็นอดตีรองผูอ้�านวยการองค์การอนามยัโลก	รวมทัง้เป็นอดตีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ

ของสาธารณรัฐบอตสวานา	อัฟริกา	ณ	พิธีเปิดงานสัมนาวิชาการ	 รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล	 เป็นที่ยอมรับ 

กนัดใีนแวดวงการพฒันาว่า	สขุภาพทีอ่่อนแอกับความยากจนนัน้เป็นส่ิงทีเ่รามกัจะพบควบคู่กนัไปเสมอ	
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ดังน้ัน	 หากประเทศใดต้องการที่จะขจัดปัญหาความยากจนในประเทศให้หมดไปแล้ว	 จึงเป็นเรื่องที่ 

หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ประเทศนั้น	ๆ	จะต้องใส่ใจกับสุขอนามัยของประชาชนด้วย

	 	 ประเทศไทยนั้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งส�าหรับเรื่องนี้	 ในฐานะที่ผู้แทนของประเทศ 

ต่าง	ๆ 	ทั่วโลกมารวมกันอยู่	ณ	กรุงเทพมหานครในสัปดาห์ที่ผ่านมา	เพื่อการประชุมวิชาการซึ่งจัดโดย

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	องค์การอนามัยโลก	และธนาคารโลก	

จงึเป็นโอกาสอนัดทีีป่ระเทศเหล่านัน้จะได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของประเทศไทยไปในเวลาเดยีวกนั

	 	 ท่ีผ่านมาน้ัน	แนวคดิทางด้านการพฒันาโดยมากมกัจะได้รับการรเิริม่ขึน้ในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	

ก่อนที่จะได้ถูกน�าไปใช้ปฏิบัติในประเทศที่ยากจนต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	เมื่อเราพิจารณาดูสถานการณ์

ทางด้านการสาธารณสุขท่ัวโลกเราก็จะพบว่า	 มีประเทศก�าลังพัฒนามากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น	 ไทย	

เอธิโอเปีย	รวันดา	กัมพูชา	หรือเวียดนาม	ซึ่งได้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการพัฒนาสาธารณสุข

มูลฐาน	 และมีศักยภาพที่จะน�าประสบการณ์เหล่านั้นไปแลกเปล่ียนกับประเทศก�าลังพัฒนาด้วยกัน	

เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของเพื่อนบ้านว่านโยบายใดที่ได้ผล	 และสามารถ

หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศอื่นได้

	 	 ระบบสาธารณสุขท่ีอ่อนแอน้ันเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญยิ่งต่อการน�าพาประเทศให้หลุดออกจาก

บ่วงของความยากจน	ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยได้ตระหนักดีในข้อนี้	จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขมาตลอด	 รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณจ�านวนมากเพ่ือปรับปรุงทางด้านบริการ

สาธารณสขุให้ทันสมยั	ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึได้โดยทัว่กนั	วสิยัทศัน์เช่นนีเ้องทีท่�าให้ประเทศไทย

สามารถต่อกรกบัการระบาดของโรคและเชือ้ไวรสัทีค่กุคามประชาคมโลกในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาได้อย่างด	ี 

ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก	หรือ	SARS	นี่เป็นตัวอย่างอันชัดเจนว่า	การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีระบบ

สาธารณสุขที่เข้มแข็งนั้น	 นอกจากจะสามารถคุ้มครองประชากรของตนเองจากโรคระบาดแล้ว	 ยังมี

ส่วนช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดนั้น	ๆ	หลุดรอดเขตชายแดนของตนเองไปคุกคามประชาคมโลกด้วย

	 	 ความส�าเร็จของประเทศไทยท�าให้โลกตระหนักว่า	 การต่อสู้กับไวรัสเอชไอวีนั้นเป็นเร่ือง 

ที่สามารถท�าได้	 หากภาครัฐจัดสรรงบประมาณที่พอเหมาะให้แก่การด�าเนินมาตรการป้องกันและ 

การดูแลรักษา	 มาตรการที่รัฐบาลไทยได้ด�าเนินไปแล้วนั้น	 ช่วยให้ไทยสามารถลดจ�านวนเชื้อไวรัส 

เอชไอวีได้ถึงเจ็ดล้านรายในปี	 พ.ศ.	 2549	 ท�าให้ไทยกลายเป็นประเทศหนึ่งในจ�านวนไม่กี่ประเทศ 

ทั่วโลกที่สามารถท�าได้เช่นนี้

การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง มาตรการที่เน้นผลลัพธ์ (focus on results)

	 	 การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญ 

เป็นอย่างยิ่งเพราะหากเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 เราก็จะสามารถ
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ป้องกันโรคระบาดดูแลรักษาผู้ป่วย	และบรรเทาผลกระทบของไวรัสและโรคร้าย	ไม่ว่าจะเป็นเอชไอวี/

เอดส์	วณัโรค	หรอืมาเลเรยี	ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	นอกจากนี	้ระบบสาธารณสขุทีเ่ข้มแขง็นัน้	จะช่วยให้ 

เราสามารถส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน	เพือ่ให้มารดา	เดก็	และกลุม่คนทีเ่ปราะบางต่าง	ๆ 	สามารถ

เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้	 ท�าให้ภาครัฐสรรค์สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพในการส่งเสริม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลให้รัฐสามารถบรรเทาปัญหาความยากจนได้ในระดับหนึ่ง

	 	 การสรรค์สร้างระบบสาธารณสุขให้เข็มแข็งนั้น	จักต้องประกอบด้วยมาตรการส�าคัญ	ๆ	หลาย

มาตรการ	 ตั้งแต่การจัดหายารักษาโรคให้ทั่วถึง	 การจัดให้มีจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

ที่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน	 เพื่อให้มารดาและทารกท่ีต้องการความช่วยเหลือสามารถ 

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ในเวลาท่ีเขาต้องการมากท่ีสุด	 นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสร้างหลักประกัน 

ให้แก่คนยากจนด้วยว่า	ถงึแม้เขาจะยากไร้	แต่เขากจ็ะได้รับบรกิารสาธารณสขุท่ีมคีณุภาพเช่นเดยีวกบั

คนที่มีฐานะดีกว่า	 ท่ีส�าคัญมาตรการเหล่าน้ีต้องมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้	 เพื่อให้รัฐบาลสามารถประเมิน

ความส�าเร็จและปรับเปลี่ยนมาตรการตามความเหมาสม

	 	 การพัฒนาระบบสาธารณสุขนั้นจะไร้ความหมายโดยส้ินเชิงหากไม่เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูป 

เป็นร่าง	 ในขณะเดียวกัน	 ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังจากระบบสาธารณสุขนั้นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้	 หาก 

ระบบของเราไม่มีความเข้มแข็งพอ	 ทั้งสองอย่างนี้จักต้องด�าเนินควบคู่กันไปเสมอ	 ในส่วนของ

ธนาคารโลกเอง	 เราก�าลังร่วมมือกับประเทศโมซัมบิก	 รวันดาและอีกหลายประเทศในอัฟริกา	 เพื่อ

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารก	 ด้วยการด�าเนินมาตรการที่เน้นในเรื่องผลลัพธ์	 

(results)	เรารู้จากประสบการณ์ในการท�างานของเราว่าการทีม่ารดาจะสามารถให้ก�าเนิดบตุรได้อย่าง

ปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการท�าคลอดนั้นเกิดขึ้นเองที่บ้านหรือเป็นการท�าคลอด	 ณ	 สถานพยาบาล 

ซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยและผ่านการดูแลของหมอหรือพยาบาลซึ่งมีประสิทธิภาพในการ

ท�างาน	 ยกตัวอย่างเช่นอินเดีย	 ภาครัฐได้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการกระตุ้นให้สตรีมีครรภ์ 

ในมณฑลต่าง	 ๆ	 เดินทางมาท�าคลอดที่สถานพยาบาล	 เพราะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้แก่มารดาท้ังขาไปและขากลบั	รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้แก่ผูป้ระกอบวชิาชพี

ในการบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน

	 	 อน่ึง	 ระบบสาธารณสุขเองก็จ�าเป็นที่จะต้องแสดงให้ผู ้ใช้บริการและชุมชนเห็นคุณค่า	 

รวมทั้งเป็นที่พึ่งพาได้	ทั้งยังต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วย	เพื่อให้ระบบสาธารณสุข

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของ

มารดาและทารกตามที่ได้บัญญัติไว้ใน	MDGs	หลายฝ่ายก็จ�าเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน	และเรียนรู้จาก 

กันและกัน	ไม่ว่าจะเป็นจากความส�าเร็จหรือข้อผิดพลาด
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ชุลีพร น่วมทนง*

สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทน�า

	 	 ในประเทศไทยท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย	 มักจะวางกฎเกณฑ์ในการปกครอง 

ทีแ่สดงเจตจ�านงร่วมกนัของประชาชาต	ิเพือ่ให้การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของประชาชน	สทิธิมนษุยชน	 

(Human	Rights)	คอื	สทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน	เป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ทีม่นษุย์พงึม	ีเพือ่การด�ารงชวีติ

ที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า	 ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิตามธรรมชาติ	 ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่ 

เกิดจนตาย	เป็นสิทธิที่ก่อก�าเนิดมาจากความกลัว	และความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์	ท�าให้สิทธิ

ตามธรรมชาติดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายธรรมชาติ	 ซึ่งในอดีตสิทธิธรรมชาติดังกล่าว

ได้ถูกตีความ	 และถูกน�าไปใช้ตามความเชื่อและปรัชญาของแต่ละยุคสมัยของแต่ละสังคม	 แต่โดย

รวมสิทธิธรรมชาติคือ	 สิทธิที่ไร้พรมแดนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันจากสัญชาตญาณ

ความเป็นมนุษย์โดยไม่ต้องมีรัฐมารับรอง	 ซึ่งได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งภายหลังการสิ้นสุด 

ของสงครามโลกครั้งที่สองที่ท�าให้แนวคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติต่างๆ	 หล่อหลอมมาเป็นแนวคิดเร่ือง 

สิทธิมนุษยชนสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน

	 	 สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่สังคมยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความส�าคัญอย่างมาก 

คือ	 “ความเป็นส่วนตัว”	 หรือ	 “Privacy”	 แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับเรื่องความเป็นส่วนตัว 

ตามหลกัสทิธมินษุยชนสากลข้ันพืน้ฐานได้บัญญติัไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	มาตรา	12	ว่า	 

“No	one	shall	be	subjected	to	arbitrary	interference	with	his	privacy,	family,	home	or	

correspondence,	nor	to	attacks	upon	his	honour	and	reputation.	Everyone	has	the	

right	to	the	protection	of	the	law	against	such	 interference	or	attacks.”	ซึ่งกระทรวง

การต่างประเทศได้แปลความหมายไว้ว่า	 “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ�าเภอใจในความเป็นส่วนตัว	

ครอบครัว	ที่อยู่อาศัย	หรือการสื่อสาร	หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้	ทุกคนมีสิทธิที่จะ

ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”

 

*	 รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 2	ของ 
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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  วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน

	 	 สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ

การเคารพ	และจากการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ	ทั่วโลก

	 	 ยุคที่	 1	 สิทธิพลเมือง	 และสิทธิทางการเมือง	 เป็นการต่อสู้ของพลเมืองในการต่อต้านระบบ

ศักดินาตามแนวคิดเสรีนิยม	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม 

ที่มีต่อกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นล่าง	โดยชนชั้นสูง	การต่อสู้นี้เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงศตวรรษที่	16	เป็นต้นมา	

เช่น	การปฏิวัติของชนชั้นกลางในอังกฤษที่น�าโดยครอม	เวลล์	และการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสในศตวรรษ

ที่	17	เป็นต้น

	 	 ยุคที่	2	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เป็นการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ	และชาวนา	

ตามแนวคิดสังคมนิยม	ที่เน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม	 โดยถือว่าพลเมืองทุกคนควรมี

สิทธิที่เท่าเทียมกันในทรัพยากรของชาติ	 และควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร 

ดงักล่าว	โดยมกีารประณามการผกูขาดสทิธใินทรพัย์สนิของเอกชนบางกลุม่	ดงัทีม่กีารปฏวิตัใินรสัเซยี

ในปี	ค.ศ.	1917	เป็นต้น

	 	 ยุคที่	 3	 สิทธิในการพัฒนา	 เป็นการต่อสู้ของประชาชนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 และชุมชน 

เพือ่สทิธใินการพัฒนา	และจัดระเบียบทางเศรษฐกจิ	และการเมอืงของโลกเสียใหม่	เพือ่ความยตุธิรรม

ในสังคม	 โดยเริ่มจากการที่ประชาชนในประเทศในเมืองขึ้น	 หรือกึ่งเมืองขึ้น	 ได้ด�าเนินการเรียกร้อง

เอกราชและการปลดปล่อยประชาชาติจากประเทศเจ้าอาณานิคม	 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

เกือบพร้อมๆ	กันทั่วโลก	โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปแอฟริกา	อเมริกาใต้	และเอเชีย

	 	 สิทธิมนุษยชนในสมัยปัจจุบัน	 เป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่	 2	 (ปี	 ค.ศ.	 1939-

1945)	 ที่เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ	 มีการคาดคะเนว่าม ี

ผู้เสียชีวิตจากการถูกเข่นฆ่า	 ทรมาน	 หรือแม้กระท่ังจากการตกเป็นเหยื่อของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์	

ประมาณ	60	ล้านคน	ดังนั้น	จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าจ�าเป็นต้องมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ	เพื่อเป็น 

เครือ่งมอืการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ในทีส่ดุปี	ค.ศ.	1944	ตวัแทนจากประเทศฝรัง่เศส	สาธารณรฐัจนี	 

สหราชอาณาจักร	 สหรัฐอเมริกา	 และสหภาพโซเวียต	 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการก่อต้ัง 

สหประชาชาตทิีด่มับาตนัโอกส์	กรงุวอชงิตนั	ด.ีซ.ี	การประชมุครัง้นัน้และครัง้ต่อๆ	มาท�าให้เกดิรากฐาน

ความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อน�าไปสู่สันติภาพ	 ความมั่นคง	 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

สงัคม	โดยแผนเหล่านีไ้ด้ผ่านการถกเถยีงอภปิรายจากรฐับาลและประชาชนจากทัว่โลก	ซึง่บรรดาผูน้�า

ของประเทศสมาชิกขณะนั้นมี	51	ประเทศ	ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ	(The	Charter	of	

the	United	Nations)	 เมื่อวันที่	 26	มิถุนายน	ค.ศ.	 1945	และได้สถาปนาสหประชาชาติขึ้นอย่าง

เป็นทางการ	 ในวันที่	 24	 ตุลาคม	 ค.ศ.	 1945	พร้อมทั้งประกาศเจตจ�านงว่า	“จะปกป้องคนรุ่นหลัง 
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ให้พ้นจากภยัพบิติัแห่งสงคราม และเพือ่ยนืยนัความศรทัธาในสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานในศกัด์ิศร ีและ

คุณค่าของมนุษย์ และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี”	 โดยมาตรา	 1	 วรรค	 3	 บัญญัติว่า	 

ความมุ่งประสงค์สหประชาชาติคือ	 “เพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ปัญหา

ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และในการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มกีารเคารพต่อสทิธมินษุยชน และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานส�าหรับมนษุย์ทุกคนโดยไม่เลือกปฏบิติัในเร่ือง

เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา”

 

  หลักสากลที่รองรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 	 ด้วยเหตทุีก่ฎบัตรสหประชาชาต	ิเป็นสนธสิญัญาทีบ่รรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

ร่วมลงนาม	 จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม	 รวมถึงการส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนการร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศ	 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ที่บัญญัติไว้ในกฏบัตร	 อย่างไรก็ตาม	 กฎบัตรสหประชาชาติมิได้มีรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

โดยตรง	หรือกลไกทีจ่ะช่วยให้ประเทศสมาชกิปกป้องสทิธมินษุยชน	องค์การสหประชาชาตจิงึได้จดัตัง้

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	(Committee	on	Human	Rights)	ขึ้น	โดยมีนางเอลีนอร์	รูสเวลท์	

ภริยาอดีตประธานาธิบดี	แฟรงคลิน	ดี	รูสเวลท์	ของสหรัฐอเมริกา	เป็นประธาน	เพื่อยกร่างกฎเกณฑ์

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	 จึงเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	

Declaration	of	Human	Rights)	ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญ	สมัยที่	3	ซึ่งจัดขึ้น	

ณ	กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	ได้มีข้อมติรับรองเมื่อวันที่	10	ธันวาคม	ค.ศ.	1948	ปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้	 จึงถือเป็นเอกสารระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่เป็นการวางรากฐาน

ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก	 และเป็นพื้นฐานของ

กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	ซึ่งประเทศไทยเป็น	 1	 ใน	 48	

ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้

	 	 ข้อความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐานในการด�าเนินงานขององค์การ

สหประชาชาติ	และมีอิทธิพลส�าคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ

ในเวลาต่อมา	โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรดาประเทศอาณานคิมได้อ้างปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชน

ในการประกาศอิสรภาพช่วง	ค.ศ.	1950	ถึง	1960	และหลายประเทศน�าข้อความในปฏิญญามาใช้ใน

การร่างรัฐธรรมนูญของตน

	 	 เมือ่พจิารณามาตราต่างๆ	ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชนจะเหน็ว่า	มาตราแรกแสดงถึง

ความเป็น	“สากล”	ของสิทธิมนุษยชน	โดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์

ทุกคน	 ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึงความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ	 ท้ังส้ิน	
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ส่วนหลักขั้นพื้นฐานของสิทธิที่ประกาศไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ปรากฏในค�าปรารภ

ซึ่งเริ่มด้วยข้อความที่เน้นการยอมรับ	 “ศักด์ิศรีประจ�าตัวและสิทธิซ่ึงเท่าเทียมกัน	 และไม่อาจโอนให้

แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์”

	 	 สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�าแนกออกได้อย่างกว้างๆ	2	ประเภท	คือ

  ●	 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ซ่ึงรวมถึงสิทธิในชีวิต	 เสรีภาพและความ

มั่นคงของบุคคล	 อิสรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน	 ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	 

การคุม้ครองเมือ่ถูกจบั	กกัขงั	หรอืเนรเทศ	สทิธทิีจ่ะได้รบัการพิจารณาคดอีย่างเป็นธรรม	การมส่ีวนร่วม 

ทางการเมือง	 สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด	 มโนธรรม

และศาสนา	 การแสดงความคิดเห็น	 และการแสดงออก	 เสรีภาพในการชุมนุม	 และเข้าร่วมสมาคม

อย่างสันติ	 สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือโดยการส่งผู้แทนที่ได้รับ 

การเลือกตั้งอย่างเสรี

	 	 ●	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการท�างาน	 การได้รับ 

ค่าตอบแทนเท่ากนัส�าหรบังานทีเ่ท่ากนั	สทิธใินการก่อต้ังและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	สิทธใินมาตรฐาน

การครองชีพที่เหมาะสม	สิทธิในการศึกษา	และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี

	 	 ต่อมาหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการแปลเจตนาและขยายข้อความ 

ให้ละเอยีดยิง่ขึน้	ด้วยการร่างเป็นกตกิาระหว่างประเทศทีม่ผีลบงัคบัทางกฎหมาย	และสหประชาชาติ	

มีมติรับรอง	 เมื่อวันที่	 16	ธันวาคม	ค.ศ.	1966	คือ	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง	และ

สิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	–	ICCPR)	และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (International	 Covenant	 on	 

Economic	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR)	ซึง่บรรดานานาประเทศสมาชกิถอืเป็นมาตรการ

ในการปฏิบัติตาม

	 	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ก็มีบทบัญญัต ิ

ที่รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย	 โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 4	 ว่า	 “ศักด์ิศรีความ 

เป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคล	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง”	 และในหมวด

ที่	 3	 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	 อย่างไรก็ดี	 ขณะที่เขียนบทความนี้	 ประเทศไทยได้มี

รฐัประหารเกดิข้ึนเพยีงไม่กีวั่น	โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิซึง่น�าโดยพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	 

ผู้บัญชาการกองทัพบก	 เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและเขต

ปริมณฑล	และเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคม	ซึ่งมีผลให้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	สิ้นสุดลงชั่วคราว	ยกเว้นหมวด	2	พระมหากษัตริย์	แต่ผู้เขียน 

ขอน�าหลักสิทธิมนุษยชนท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้	 มาเป็นแนวคิด 

พื้นฐานในการเขียนบทความนี้
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สิทธิความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ในบรรดาสทิธทิีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนท้ังหมด	“ความเป็นส่วนตัว”	นบัเป็น	“สิทธ”ิ	ท่ีสังคม

ยุคใหม่เกือบทุกประเทศให้ความส�าคัญอย่างมาก	 และเป็นสิทธิลักษณะหนึ่งที่ยากที่สุดในการบัญญัติ

ความหมาย	เพราะต้องพจิารณาเนือ้หา	สภาพสงัคม	วฒันธรรม	และพฤตกิารณ์แวดล้อม	ประกอบด้วย	 

ในบางประเทศแนวคิดของ	 “ความเป็นส่วนตัว”	 ได้รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ซึ่งเป็น 

การตีความค�าว่าความเป็นส่วนตัวในด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล	อย่างไรก็ตาม	ค�าว่า	“ความเป็น

ส่วนตัว”	เป็นค�าที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆ	หลายประการ	ได้แก่

	 	 1.	 ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล	 (Information	 Privacy)	 เป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 2.	 ความเป็นส่วนตวัในชวีติร่างกาย	(Bodily	Privacy)	เป็นการให้ความคุม้ครองในชวีติ	ร่างกาย

ของบุคคลในทางกายภาพที่จะไม่ถูกด�าเนินการใดๆ	อันละเมิดความเป็นส่วนตัว	อาทิ	การทดลองทาง

พันธุกรรม	การทดลองยา	เป็นต้น

	 	 3.	 ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร	 (Communication	 Privacy)	 เป็นการให้ความ

คุ้มครองในความปลอดภัย	และความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย	โทรศัพท์	ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์	หรือวิธีการติดต่อสื่อสารอื่นใด	ที่ผู้อื่นจะล่วงรู้มิได้

	 	 4.	 ความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน	(Territorial	Privacy)	เป็นการก�าหนดขอบเขตหรือข้อจ�ากัด 

ที่บุคคลอื่นจะบุกรุกเข้าไปในสถานท่ีส่วนตัวมิได้	 ทั้งนี้	 รวมถึงการติดกล้องวีดิโอ	 และการตรวจสอบ

รหัสประจ�าตัวบุคคล	(ID	Checks)

	 	 แม้ว่า	 “ความเป็นส่วนตัว”	 จะครอบคลุมถึงสิทธิหลายประการ	 แต่ความเป็นส่วนตัวที่นานา

ประเทศให้ความส�าคัญอย่างมากคอื	“ความเป็นส่วนตวัในข้อมลูส่วนบคุคล”	ทัง้นี	้เพราะความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว	 และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้ 

การติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล	 สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้โดยสะดวกรวดเร็ว	

ไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่อีกต่อไป	 ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคาม	 จึงจ�าเป็นต้องจัดวางกลไก 

ให้มีความสมัพันธ์ระหว่างสทิธ	ิความเป็นส่วนตวั	เสรภีาพในการเคลือ่นไหวของข้อมลู	และการเปิดเผย 

ข้อมูลให้มีความเหมาะสม	 เพื่อป้องกันการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางมิชอบ	 อาทิ	 การน�า

ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจากการขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	 หรือน�าไปใช้ 

ในทางทุจริต	 จนท�าให้บุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้รับความเสียหาย	 อันเป็นการละเมิดและ 

ก้าวล่วงในความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น	 หรือการแทรกแซงต่อข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยไม่ค�านึงถึง 

สทิธิขัน้พืน้ฐานของประชาชน	อนัเป็นการคกุคามความเป็นส่วนตวัของประชาชน	ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความสงบสุขของสังคมได้ในที่สุด
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47วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

	 	 องค์การเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา	(OECD)	และสหภาพยุโรป	จึงได้มีแนวคิดที่จะวางกรอบ

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น	 จากหลักประกันขั้นพื้นฐานในการรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัว

ของบคุคลทีป่ฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ค.ศ.	1948	ได้มไีว้อย่างกว้าง	ๆ 	โดยมหีลกัการทีส่�าคญั	

ดังนี้

	 	 องค์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	หรือ	Organization	for	Economic	Cooperation	 

nd	 Development	 (OECD)	 ได้จัดท�า	 Guidelines	 on	 the	 Protection	 of	 Privacy	 and	 

Transborder	Flows	of	Personal	Data	ในปี	ค.ศ.	1980	ซึ่งมีหลักการส�าคัญ	8	ประการ	ดังนี้

	 	 1.	 หลักข้อจ�ากัดในการรวบรวมข้อมูล	:	ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้อง

ได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย	 โดยต้องให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลรับทราบและ

ยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลนั้น

	 	 2.	 หลักคุณภาพของข้อมูล	 :	 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บควรเป็นข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการใช้	ต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์	และปรับปรุงให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

	 	 3.	 หลกัการก�าหนดวตัถปุระสงค์	:	ต้องมกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์ในการจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล	

ก่อนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

	 	 4.	 หลักการจ�ากัดการใช้ข้อมูล	 :	 การใช้ข้อมูลจะกระท�าโดยขัดต่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

มไิด้	เว้นแต่ได้รับความยนิยอมจากบุคคลผูเ้ป็นเจ้าของข้อมลู	หรอืได้รบัอนญุาตตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย

ก�าหนด

	 	 5.	 หลักการรักษาความปลอดภัย	 :	 ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ

ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง	 การเข้าถึง	 การท�าลาย	 ใช้	 เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 หรือการเปิดเผยข้อมูล 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 6.	 หลักการเปิดเผยข้อมูล	 :	 ต้องก�าหนดวิธีการท่ัวไปในการเปิดเผยข้อมูล	 รูปแบบของการ 

เปิดเผยข้อมูล	 หลักเกณฑ์ในการขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล	 ซึ่งต้องไม่เป็นการกระทบต่อความเป็น 

ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

	 	 7.	 หลักการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล	 :	 ก�าหนดให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ได้รับ 

การแจ้งว่ามีข้อมูลของตนจัดเก็บอยู่	 สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนที่มีผู้จัดเก็บ	 ขอให้แก้ไขข้อมูล 

ที่ไม่ถูกต้อง	และปฏิเสธในการจัดเก็บข้อมูลของตนเมื่อมีเหตุอันควร

	 	 8.		หลักความรับผิดชอบ	:	ก�าหนดความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ค.ศ.	1981	คณะมนตรีแห่งยุโรป	(Council	of	Europe)	ได้มีการลงนามใน	Convention	of	

the	Protection	of	 the	Rights	of	 the	 Individual	with	 regard	 to	Automatic	Processing	

of	 Personal	 Data	 เพื่อผลักดันให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีบทบัญญัติในการป้องกันสิทธิและ
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ชุลีพร น่วมทนง
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เสรีภาพของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว	 รวมถึงการดูแลใส่ใจ

การส่งผ่านข้อมลูส่วนบคุคลทีม่กีารประมวลผลอตัโนมติัไปยงัประเทศอืน่	โดยมข้ีอตกลงร่วมกนัในเร่ือง	 

การก�าหนดหลักพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูล	เช่น	หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง	คุณภาพของข้อมูล	ข้อมูล

ชนิดพิเศษ	 การรักษาความปลอดถัย	 การเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล	 การให้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชิก	เป็นต้น

	 	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	 2550	 ได้ระบุเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิ

ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล	ไว้ดังต่อไปนี้

	 	 มาตรา	35	สิทธิของบุคคลในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว	ย่อมได้รับ

ความคุ้มครอง

	 	 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว ่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน	 

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 หรือความเป็นอยู่ 

ส่วนตัวจะกระท�ามิได้	เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

	 	 บคุคลย่อมมสิีทธไิด้รบัความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากข้อมลูส่วนบุคคล

ที่เกี่ยวกับตน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 มาตรา	 56	 บุคคลย่อมได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือ

ข่าวสารนัน้จะกระทบต่อความมัน่คงของรฐั	ความปลอดภยัของประชาชน	หรือส่วนได้เสียอนัพึงได้รับ

ความคุ่มครองของบุคคลอื่น	หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ทั้งนี้	ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ข้อมูล	ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัฑิตยสถาน	พ.ศ.	2525	ให้ความหมายไว้ว่า	

ข้อเท็จจริง	 หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง	 ส�าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ 

การค�านวณ

	 	 ข้อมูลส่วนบุคคลจึงหมายถึง	ชื่อ	ที่อยู่	 เพศ	สัญชาติ	 เชื้อชาติ	วันเกิด	สถานการสมรส	อาชีพ	

รายได้	ประวตัคิรอบครวั	ประวตักิารศกึษา	ข้อมลูทางการแพทย์	ข้อมลูทางการเงิน	ประวติัการท�างาน	

ข้อมูลภาษีอากร	ประวัติอาชญากร	เป็นต้น	ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวพันกับตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล

  แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ข้อมูลส่วนบุคคลอาจอยู ่ในความดูแลหรือจัดเก็บโดยบุคคลหรือนิติบุคคล	 องค์กร	 หรือ 

หน่วยงานของรัฐ	 เมื่อบุคคลเจ้าของข้อมูลเข้าไปด�าเนินการติดต่อ	 ซึ่งการจัดเก็บดูแลรักษาข้อมูล	

สามารถแยกความสัมพันธ์ได้ดังนี้
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	 	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคล/นิติบุคคล/หรือองค์กร	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น

โดยตรง	 ซึ่งถือเป็นความยินยอมพร้อมใจของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่จะยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ของตนอยูใ่นความครอบครองหรอืดแูลรกัษาของบคุคล/นติบิคุคล	หรอืองค์กรทีไ่ปตดิต่อหรอืมกีจิกรรม	

เช่น	 ข้อมูล	 ชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลขโทรศัพท์	 หรือข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝาก	 

ใช้บริการบัตรเครดิต	 ขอสินเชื่อกับธนาคาร	 ข้อมูลประวัติทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการรักษาหรือ 

เพื่อการท�าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย	 ข้อมูลประวัติการศึกษาที่ใช้เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 โดยบุคคล/นิติบุคคล	 หรือองค์กรเหล่านี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เรียกว่า	 

“customer	 identifiable”	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล	 ซ่ึงในทางปฏิบัติบุคคลผู้เป็น 

เจ้าของข้อมูลมักเข้าใจว่า	ข้อมูลของตนจะไม่ถูกน�าไปเผยแพร่หรือน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

	 	 2.	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยรัฐหรือเอกชน	ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นโดยตรง

	 	 	 2.1	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดูแลโดยรัฐ	อาจจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

      ●	 ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็โดยหน่วยงานพิเศษของรัฐ	ซ่ึงมลัีกษณะงานท่ีจะต้องมกีารสบืสวน 

	 	 	 	 	 	 	 สอบสวนเรื่องต่าง	 ๆ	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 

	 	 	 	 	 	 	 เจ้าของข้อมูล

      ●	 ข้อมูลงานทะเบียนราษฏร์	งานสถิติ	ซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

      ●	 ข้อมูลที่บางหน่วยงานด�าเนินการสืบเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหน่ึงจากแหล่ง 

	 	 	 	 	 	 	 ต่าง	ๆ	ไว้อย่างละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี

	 	 	 2.2	 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บดูแลโดยหน่วยงานเอกชน	 เช่น	 การจัดเก็บข่าวสารและ

ข้อมูลของส�านักงานทนายความ	นักสืบเอกชน	เจ้าหนี้	ที่ต้องการจะสืบค้นล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้อื่น	ซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงและไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

	 	 แต่เดิมการจดัเกบ็ข้อมลูมกัเป็นระบบทีใ่ห้เจ้าหน้าท่ีเป็นผูพ้มิพ์/คย์ีข้อมลูเพือ่จดัเกบ็เข้าสูร่ะบบ

งานคอมพิวเตอร์	 เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น	ผู้ใช้บริการก็สามารถกรอกข้อมูลของตนเอง

ผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายเฉพาะของผู้ให้บริการ	 หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีการ 

เช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย	 ๆ	 เครือข่ายทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น	 ซ่ึงข้อมูลต่าง	 ๆ	 

เหล่านี้จะถูกท�าให้อยู่ในรูปดิจิทัล	(digital	format)	ท�าให้การสร้าง	ส่ง	เก็บ	ประมวลผล	และโอนถ่าย

ข้อมูล	 สามารถท�าได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งข้ึน	 ข้อมูลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยง

มายังตัวบุคคลได้	ซึ่งอาจถูกล่วงละเมิดโดยที่เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบเลยก็ได้

	 	 นอกจากนี้	การท�างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	จะมีกลไกการท�างาน

บางประการที่เชื่อมโยงมายังตัวบุคคลได้เช่นกันโดยที่ผู้ใช้บริการอาจไม่ทราบเลย	เช่น
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ชุลีพร น่วมทนง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255950

	 	 1.	 มาตรฐานของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 เครือข่าย	 หรืออินเทอร์เน็ต	 ผู้ใช้บริการจะต้อง

มี	User	 ID	และ	Password	ก่อน	ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนให้ข้อมูลว่าตนคือใคร	 โดยกรอก 

รายละเอียดเก่ียวกับ	 ชื่อ	 ที่อยู่	 หมายเลขโทรศัพท์	 ในแบบฟอร์ม	 หรือในกรณีการส่ังซั้อสินค้าหรือ 

จองโรงแรม	ต้องมีการกรอกหมายเลขบัตรเครดิต	หรือในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นออนไลน์	

ก็ต้องมีเงินใน	Portfolio	ไว้กับบริษัท	เป็นต้น	หลังจากนั้น	เมื่อมีการใช้บริการหรือท�าธุรกรรมในครั้ง

ต่อไป	 ผู้ใช้บริการก็ระบุเพียง	 User	 ID	 กับ	 Password	 เท่านั้น	 หรืออาจจะไม่ต้องระบุเลยในกรณ ี

ที่ผู้ใช้บริการก�าหนดให้คอมพิวเตอร์จ�า	User	ID		กับ	Password	ไว้แล้ว

	 	 	 ข้อมูลต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	 ระบบคอมพิวเตอร์จะท�าการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ	 การที่บุคคลอื่น

สามารถเข้าถงึระบบคอมพวิเตอร์ได้กจ็ะล่วงรูข้้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บริการ	จึงต้องมรีะบบการรักษา

ความปลอดภัยที่ดีที่สุดในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ	 และต้องก�าหนดข้อห้าม 

ไม่ให้พนักงานของบริษัทเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น	 User	 ID	 กับ	 Password	 เพราะหากม ี

ข้อผดิพลาดเกดิขึน้ท�าให้ข้อมลูในระบบรัว่ไหลออกไป	กจ็ะก่อให้เกดิความเสียหายเป็นมลูค่ามหาศาลได้

	 	 2.	 ทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ระบบจะมีการก�าหนด	 unique	 

identifier	ซึ่งเป็นหมายเลขประจ�าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง	หรือ	IP	Number	ที่เชื่อมโยงกับผู้ให้

บริการอนิเทอร์เน็ตแต่ละครัง้	เราไม่สามารถก�าหนด	IP	Number	ขึน้เองได้	ถ้าหากว่าเราเป็นผูใ้ช้บรกิาร	

โดยหมุนหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ	Internet	Service	Provider	(ISP)	เมื่อใด	

ISP	ก็จะก�าหนด	IP	Number	ให้กับเครื่องของเรา	ฉะนั้น	ทุกครั้งที่หมุนหมายเลขเข้าไป	IP	Number	

ก็จะเปลี่ยนไป	แต่	 ISP	ซึ่งเป็นผู้กระจาย	IP	Number	เข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องมี	log	file	

อีกชนิดหนึ่งที่เป็นการเชื่อมโยงว่าขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์อะไรที่หมุนเข้าไปใน	ISP	และ		log	in	ด้วย	

User	ID	อะไร	โดยสามารถเชื่อมต่อมาถึงตัวบุคคลได้	แต่เป็นการเชื่อมโยงผ่าน	ISP

	 	 3.	 Server	ทุกเครื่องจะมีระบบเก็บ	log	file	เพื่องานด้านสถิติและรักษาความปลอดภัย	เช่น	

เว็บไซต์แต่ละแห่งจะมีการบันทึกสถิติการเข้าถึง	 web	 page	 เช่น	 มีคนมาเยี่ยมชมก่ีคร้ัง	 มาจาก

คอมพิวเตอร์เครื่องใดบ้าง	 (ดูจากหมายเลข	 IP	 number)	 และมีการบันทึกเวลาเข้าและออกเว็บไซต ์

นั้น	ๆ 	ด้วย	สิ่งที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า	“log	file”	การบันทึกเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็น

แฟ้มข้อมูลที่มีความละเอียดมาก	แล้วแต่ว่า	log	file	เหล่านี้จะเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด	

หรอืมกีารน�าไปประมวลผลหรอืไม่	ในกรณีท่ีเกดิปัญหา	log	file	นีจ้ะเป็นสิง่ท่ีมปีระโยชน์ในการตดิตาม	

hacker	เพราะเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น	สิ่งแรกที่	 ISP	จะต้องท�าก็คือ	ผู้เสียหายนั้นมี	 ID	อะไร	และ 

เสียหายอย่างไร	และอาจค้นที่	 log	file	ว่า	 ID	นั้นถูกใช้อย่างผิดสังเกตเมื่อใดบ้าง	หลังจากนั้นจึงน�า	

log	file	ไปวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น	แต่ถ้าพิจารณาในทางกลับกัน	log	file	นั้นก็จะบันทึกพฤติกรรม

ของผู้ใช้บริการทุกคนที่เป็นสมาชิก	 และหากน�า	 log	 file	 ไปใช้ในทางที่ผิด	 ก็อาจเกิดปัญหาเรื่อง 

การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้
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สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

51วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

	 	 ด้วยเหตุท่ีพัฒนาการล�้ายุคของคอมพิวเตอร์	 เครือข่าย	 และอินเทอร์เน็ต	 ส่งผลให้การติดต่อ

สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	 ๆ	 สามารถเคลื่อนย้ายและเชื่อมโยงกันได้โดยไม่จ�ากัดเวลา 

และสถานทีอ่กีต่อไป	ท�าให้การประมวลผล	จดัเกบ็	หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลสามารถท�าได้โดยง่าย	

สะดวก	และรวดเร็ว	แต่ในทางกลับกันก็อาจมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ช่องทางเหล่านี้ละเมิดต่อบุคคล	

หรือน�าไปใช้โดยทุจริตเพื่อให้บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นเสียหาย	ดังที่ปรากฏเป็นข่าว

  กรณีตัวอย่างการใช้และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 การที่คอมพิวเตอร์ท�างานโดยอัตโนมัติ	โดยที่คนไม่ได้เข้าไปควบคุม	ไม่ว่าจะป็นการอ่านข้อมูล	

หรือประมวลผล	เม่ือรวมกบัความก้าวหน้าของระบบเครือข่าย	หรืออนิเทอร์เนต็	ทีม่คีวามรวดเร็วและ

เชื่อมโยงกันทั่วโลก	 จึงอาจมีกลไกการท�างานบางประการท่ีไม่สามารถประกันด้านความปลอดภัยให้

แก่ผู้ใช้บริการได้	โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการไม่มีการก�ากับดูแลข้อมูลของลูกค้า/	ผู้ใช้บริการที่รัดกุม 

เพียงพอ	 หรือไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพดีพอ	 ก็อาจจะท�าให้มี

การน�าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางทุจริตได้ในหลายรูปแบบ	 ทั้งจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน

องค์กร	หรอือาจมกีารน�าข้อมลูส่วนบคุคลไปใช้ในการติดต่อหรือส่งข้อความเพ่ือขายสินค้าหรือบริการ

แก่บุคคลน้ัน	 อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ	 ซึ่งอาจกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชน	หรือท�าให้

เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล

  กรณีที่ 1	 การติดต่อหรือส่งข้อความเพื่อขายสินค้าหรือบริการแก่บุคคล	 อันก่อให้เกิดความ 

เดือดร้อนร�าคาญ1

	 	 ในปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ประกอบธุรกิจจ�านวนไม่น้อย	 โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจ

ขายตรงและตลาดแบบตรงได้ใช้วิธีต่าง	 ๆ	 ในการติดต่อเพื่อขายสินค้าหรือบริการ	 เช่น	 การโทรศัพท์	 

การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่	การส่งข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	โดยที่ผู้ที่ได้รับการ

ติดต่อข้อมูลต่าง	ๆ	นั้นมิได้ให้ความยินยอมด้วย	การกระท�าดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญ

ต่อความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ที่ได้รับการติดต่อ

	 	 ประเดน็ปัญหาทางกฎหมายประการหนึง่คอื	ข้อมลูเกีย่วกบัเบอร์โทรศพัท์	ท่ีอยูอ่าศยัของบคุคล

หนึง่	มลีกัษณะเป็นข้อมลูส่วนบคุคลอนัเกยีวด้วยสิทธใินความเป็นอยูส่่วนตัวหรือไม่	ส่วนประการท่ีสอง

คอื	การทีผู่ป้ระกอบธรุกจิตดิต่อหรอืส่งข้อความเพือ่ขายสนิค้าหรอืบรกิารแก่บคุคล	อนัก่อให้เกดิความ

เดือดร้อนร�าคาญ	 โดยได้รับข้อมูลส่วนตัวของบุคคล	 เช่น	 ท่ีอยู่	 เบอร์โทรศัพท์	 จากผู้ประกอบธุรกิจ 

รายอื่น	 เป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น

หรือไม่	

1	 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 เร่ือง	 ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ 
	 ส่วนตัว	(Rights	to	privacy)หน้า	81-83
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ชุลีพร น่วมทนง

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.255952

	 	 ในบรบิทของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ	ข้อมลูเกีย่วกบัการรกัษพยาบาลของบคุคล

หน่ึงย่อมเป็นข้อมูลที่เกี่ยวด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและท่ีพักอาศัย	 

ในลักษณะที่เป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ตามนัยแห่งสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 ท่ีได้รับการรับรอง

และคุ้มครองไว้โดยชัดแจ้งในข้อ	 12	 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และข้อ	 8	 วรรคหนึ่ง	 

ของอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	

ข้อมูลดังกล่าวย่อมเกี่ยวด้วยสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ 

ที่พักอาศัยของบุคคลที่เกี่ยวกับข้อมูลนั้นนั่นเอง

	 	 ในบรบิทของกฎหมายของประเทศไทย	ข้อมลูเก่ียวกบัเบอร์โทรศัพท์	และทีอ่ยูอ่าศยัของบคุคล	

ย่อมอยูใ่นขอบเขตแห่งสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตวัซึง่ได้รบัความคุม้ครองตามบทบญัญตัมิาตรา	4	และ

มาตรา	35	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ในอันที่บุคคลใดจะล่วงละเมิด

โดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้	 โดยนัยดังกล่าว	 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมตกอยู่ในความหมาย 

ของค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 ตามนัยที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 3	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542

	 	 การที่ผู้ประกอบธุรกิจติดต่อหรือส่งข้อความเพื่อขายสินค้าหรือบริการแก่บุคคลอันก่อให้เกิด

ความเดอืดร้อยร�าคาญ	โดยได้รบัข้อมลูส่วนตวัของบคุคล	เช่น	ทีอ่ยู	่เบอร์โทรศพัท์	จากผูป้ระกอบธรุกจิ 

รายอื่น	 เป็นการแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น

หรือไม่นั้น	 ในปัจจุบันนอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว	 ยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายอื่น

ทีม่บีทบญัญตัใิดท่ีบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูรบกวนสทิธใินความเป็นอยูส่่วนตัวจากการด�าเนนิการดังกล่าว

ไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด

	 	 ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ที่ได้บัญญัติหลักการ 

ส�าคัญ	 ๆ	 ที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ที่ถูกรบกวนจากการขายตรง 

ทางโทรศัพท์มาบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ	เช่น	ประมวลกฎหมายสหรัฐ	(United	States	Code	

(USC))	 ซึ่งได้ก�าหนดหลักการท่ีส�าคัญไว้ในมาตรา	 277	 ซึ่งมีสาระส�าคัญเก่ียวกับการรบกวนทาง

โทรศพัท์	โทรเลข	และวทิยโุทรเลข	(ภาษาองักฤษ)	และมาตรา	6102	ซึง่มสีาระส�าคญัเกีย่วกบัการตลาด 

ทางไกล	 (ภาษาอังกฤษ)	 ส่วนประมวลกฎเกณฑ์แห่งสหพันธรัฐ	 (Code	of	 Federal	 Regulations)	 

ในบรรพ	47	ส่วนที	่64	(Part	64)	ว่าด้วยข้อจ�ากดัเกีย่วกบัการตลาดทางไกล	การเรยีกร้องทางโทรศพัท์	

และการโฆษณาทางโทรสาร	 ซึ่งบัญญัติให้สิทธิผู้ที่ได้รับการติดต่อสามารถแสดงความประสงค์ว่าจะ

ไม่รับการติดต่อเช่นนั้นในอนาคตอีกต่อไป	 (Opt	 out)	 หรือบัญญัติหลักการคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับการ

ติดต่อเชิงป้องกัน	ได้แก่	การท�าระบบการขึ้นทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ประสงค์ได้รับการติดต่อ	

(Do-not-call	register)
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	 	 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาบทบัญญตัแิละเจตนารมณ์ของบทบญัญตัมิาตรา	35	ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	แล้ว	จะเหน็ได้ว่าการตดิต่อเพือ่ขายสนิค้า	เช่น	การโทรศพัท์	

การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี	 การส่งข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยผู้ที่ได้รับการ

ติดต่อน้ันมิได้ให้ความยินยอม	 ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญแก่ผู้ที่ได้รับการติดต่อ	 และผู้ที่ได้รับ

การติดต่ออาจเสียความรู้สึกท่ีจะต้องตอบปฏิเสธนั้น	 เป็นการกระท�าที่กระทบต่อสิทธิความเป็นอยู่ 

ส่วนตัวอย่างชัดเจน	จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น

  กรณีที่ 2	eBay	ถูกเจาะฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า	จ�านวน	145	ล้าน

บัญชี

	 	 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์	 -	 ต้นเดือนมีนาคม	 2557	 เมื่อ	 eBay	

เว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ชื่อดัง	แถลงเรียกร้องให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน	หลังจากถูกโจมตีทางไซเบอร์	

โดยแฮกเกอร์ที่เจาะเข้าฐานข้อมูลของ	 eBay	 ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	 eBay	 จ�านวน	 

145	ล้านผู้ใช้	ที่หมายรวมถึง	ชื่อของผู้เข้าใช้	รหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสไว้	อีเมล์	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	และ

วันเดือนปีเกิด	ทั้งนี้	แฮกเกอร์สามารถใช้ข้อมูลที่ขโมยไปขายให้กับอาชญากร	ซึ่งอาจจะมีการท�าการ

โจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล	 หรือสวมรอยว่าเป็นผู้ใช้งานต่อไปได้	 เนื่องจากมีข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด	 

อย่างไรกต็าม	ทาง	eBay	แถลงว่า	ยงัไม่มรีายงานว่าแฮกเกอร์ได้ข้อมลูทางการเงิน	เช่น	เลขบตัรเครดิต	

หรือบัตรเดบิตของผู้ใช้	eBay	รวมไปถึงเข้าถึงบัญชีผู้เข้าใช้เพย์พาล	ซึ่งเป็นของ	eBay

  กรณีที่ 3	คณะผู้คุมกฎอังกฤษ	สั่งปรับธนาคารบาเคลย์	เป็นเงินเกือบ	44	ล้านดอลล่าร์	ข้อหา

เทรดทองผิดกฎ

	 	 คณะผู้คุมกฎอังกฤษ	 สั่งปรับธนาคารบาเคลย์	 เป็นเงินเกือบ	 44	 ล้านดอลล่าร์	 เมื่อวันศุกร์ที	่

23	 พฤษภาคม	 2557	 ในฐานะปล่อยปละละเลย	 จนท�าให้อดีตพนักงานของธนาคาร	 นายแดเนียล	

เจมส์	พลังเคตต์	อาศัยช่องโหว่ความอ่อนแอของระบบและจุดอ่อนด้านการควบคุมของธนาคาร	สร้าง

อทิธพิลต่อกระบวนการซือ้ขายวันละสองคร้ัง	ท�าการซ้ือขายทองค�าอย่างไม่เหมาะสมในตลาดค้าทองค�า 

ล่วงหน้า	 ซึ่งการท�าธุรกรรมของนายพลังเคตต์	 ในปี	 2555	 ช่วยเพิ่มปริมาณการเทรดทองค�าในบัญชี

นายพลังเคตต์	เพิ่มขึ้นประมาณ	1.75	ล้านดอลล่าร์	การสั่งลงโทษบาร์เคลย์ครั้งนี้	เป็นการด�าเนินการ

ล่าสุดเพื่อปราบปรามพฤติกรรมฉ้อฉลทางการเงินของบรรดาสถาบันการเงินทั่วโลก	 ซึ่งมีตั้งแต่การ 

ปั่นดอกเบี้ย	หรือก�าหนดราคาธุรกรรมการเงิน	ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลายล้านคน

	 	 จะเห็นได้ว่า	แม้การพันาทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดี	แต่ในทางกลับกัน	หาก

มีการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล	 ก็อาจจะสร้างความเดือดร้อน

ร�าคาญใจให้แก่เจ้าของข้อมูล	 ยิ่งกว่านั้น	 หากมีการน�าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ	 ดังที่ปรากฏเป็นข่าว 

ทัง้ในและต่างประเทศ	กจ็ะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อเจ้าของข้อมูลและผูค้วบคมุข้อมลูอย่างมหาศาล	
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จึงควรมีกลไกหรือกฎหมายที่จะป้องกัน	และมีระบบที่มีความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ให้แก่เจ้าของข้อมูล

พัฒนาการของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่า	 ความเป็นส่วนตัวท่ีเก่ียวกับข้อมูล	 เป็นประเด็นที่นานาประเทศให้ความ

ส�าคัญเป็นอย่างมาก	 ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท�าให้การติดต่อ

สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง	ๆ	สามารถเชื่อมโยงและเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้ขอบเขต	ท�าให้หลาย

ประเทศเกิดแนวคิดในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง	เพื่อป้องกันภัยคุกคามความ

เป็นส่วนตวัของข้อมลูข่าวสาร	รวมท้ังเพือ่รองรบักระแสการพฒันาและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี	

ซึง่การให้ความคุม้ครองนัน้อาจมสีภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศ	โดยอาจบญัญตัเิป็นกฎหมายเฉพาะ

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	หรือมีบทบัญญัติที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายอื่น	หรือมีการ

ก�ากับดูแลตนเอง	(Self	Regulation)	เป็นต้น

	 	 พฒันาการในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลมจีดุเริม่ต้นในระดบัระหว่างประเทศก่อน	โดยก�าหนด

แนวทางและหลักเกณฑ์ส�าคัญ	ๆ	เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิกได้บัญญัติกฎหมายภายในประเทศ	เพื่อ

ให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวขึ้นใช้บังคับกันเอง	ส่วนกฎหมายระดับประเทศก็ได้มีการพัฒนากัน

มาอย่างต่อเน่ืองหลังจากที่	 OECD	 ได้จัดท�าคู่มือป้องกันความเป็นส่วนตัวและกระแสข้อมูลส่วนตัว 

ข้ามเขต

  กฎหมายในระดับระหว่างประเทศ

	 	 การคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลตามแนวทางองค์การระหว่างปประเทศ	มพัีฒนาการและหลักการ

ส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ค.ศ.	 1980	 องค์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	หรือ	Organization	 for	 Economic	

Cooperation	and	development	(OECD)	ได้จัดท�า	Guidelines	on	the	Protection	of	Privacy	

and	Transborder	Flows	of	Personal	Data	มีหลักส�าคัญ	8	ประการ	คือ

	 	 1.	 หลักข้อจ�ากัดในการรวบรวมข้อมูล	:	ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลที่จัดเก็บจะต้อง

ได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย	 โดยต้องให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลรับทราบและ

ยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลนั้น

	 	 2.	 หลักคุณภาพของข้อมูล	 :	 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บควรเป็นข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการใช้	และต้องเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์	ละปรับปรุงให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ

	 	 3.	 หลกัการก�าหนดวตัถปุระสงค์	:	ต้องมกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์ในการจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคล	

ก่อนที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
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	 	 4.	 หลกัการจ�ากดัการใช้ข้อมลู	:	การใช้ข้อมูลจะกระท�าโดยขดัต่อวัตถปุระสงค์ในการจดัเกบ็มไิด้	

เว้นแต่	ได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล	ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนด

	 	 5.	 หลักการรักษาความปลอดภัย	 :	 ต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ

ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยง	 การเข้าถึง	 การท�าลาย	 ใช้	 เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 หรือการเปิดเผยข้อมูล 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

	 	 6.	 หลักการเปิดเผยข้อมูล	 :	 ต้องก�าหนดวิธีการท่ัวไปในการเปิดเผยข้อมูล	 รูปแบบของการ 

เปิดเผยข้อมูล	 หลักเกณฑ์ในการขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล	 ซึ่งต้องไม่เป็นการกระทบต่อความเป็น 

ส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล

	 	 7.	 หลักการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล	:	ก�าหนดให้ปัจเจกชนมีสิทธิต่างๆ	ได้แก่ได้รับการแจ้ง

ว่ามข้ีอมลูของตนจดัเกบ็อยู	่สามารถตรวจสอบข้อมลูของตนทีม่ผีูจั้ดเกบ็	ขอให้แก้ไขข้อมลูทีไ่ม่ถูกต้อง	

และปฏิเสธในการจัดเก็บข้อมูลของตนเมื่อมีเหตุอันควร

	 	 8.	 หลักความรับผิดชอบ	:	ก�าหนดความรับผิดในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

	 	 ค.ศ.1981	คณะรฐัมนตรแีห่งยโุรป	(Council	of	Europe)	ได้เปิดให้มกีารลงนามใน	Convention	

for	the	Protection	of	the		Rights	of	the	Individual	with	regard	to	Automatic	Processing	

of	Personal	Data

	 	 ค.ศ.	1982	สหภาพยุโรป	หรือ	European	Union	(EU)	ได้มี	Resolution	on	the	Protection	 

of	the	Rights	of	the	Individuals	in	the	face	of	Technology	Development	in	Data	Processing

	 	 ค.ศ.	 1990	 สหประชาชาติ	 United	 Nation	 (UN)	 ได้จัดท�า	 Guidelines	 Concerning	 

Computerized	Personal	Data	Files

	 	 ค.ศ.	1995	สหภาพยุโรป	ได้ออก	Directive	95/46/EC	of	the	European	Parliament	and	

of	the	Council	of	24	October	1995	on	the	Protection	of	Individuals	with	regard	to	the	

Processing	of	Personal	Data	and	the	Free	Movement	of	Such	Data	โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมีแนวทางการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

โดยวธิกีารปกต	ิ(manual)	และการประมวลผลข้อมลูโดยวธีิการทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืวธิกีารอตัโนมตั	ิ

(electronic	or	automatic)	ที่สอดคล้องกัน	โดยได้ก�าหนดนิยามที่ส�าคัญและหลักการไว้ดังนี้

  ●	 นิยามที่ส�าคัญ	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 (personal	 data)	 หมายถึง	 ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับ

บุคคลและสามารถระบุถึงบุคคลนั้นๆ	ได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

ร่างกาย	จิตใจ	ฐานะ	หรือลักษณะเฉพาะทางสังคม	ส่วนการประมวลข้อมูล	(processing)	หมายถึง 

การด�าเนินการใดๆ	 อันเกี่ยวกับการรวบรวม	 การบันทึก	 การจัดเก็บ	 การเปล่ียนแปลงแก้ไข	 การใช้

ประโยชน์	การเปิดเผย	การลบ	การท�าลาย	ฯลฯ
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  ●	 หลักการและสาระส�าคัญของ	 Directive	 95/46/EC	 ได้แก่	 การรักษาคุณภาพของข้อมูล

มาตรฐานของการประมวลผลข้อมูลท่ีชอบด้วยกฎหมายการประมวลผลข้อมูลชนิดพิเศษ	 สิทธิใน

การได้รับแจ้งข้อมูลต่างๆ	 ของเจ้าของข้อมูล	 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูล	 สิทธิในการ

คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของเจ้าของข้อมลู	การรกัษาความปลอดภยัในการประมวลผลข้อมลูและ 

การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม

	 	 ล่าสุด	 สหภาพยุโรปก�าลังด�าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์	 General	 Data	 Protection	 

Regulation	 (GDPR)	 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิก	 เนื่องจาก	 Directive	 95/46/EC	 ที่ใช้

อยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่ล�้ายุคหลายด้าน	 โดยเฉพาะ	 social	

networks	 and	 cloud	 computing	 ท้ังน้ีคาดว่าจะสามารถปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปี	 ค.ศ.2014	

และให้ประเทศสมาชิกน�าไปใช้ปฏิบัติภายใน	2	ปี

  กฎหมายในระดับประเทศ

	 	 ปัจจุบันนานาประเทศได้มีการตรากฎหมายภายในประเทศของตนเพื่อให้ความคุ้มครอง

ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว	โดยมีพื้นฐานของแนวคิดและหลักการที่ส�าคัญมาจาก	The	council	of	 

Europe’s1981	Convention	for	the	Protection	of	Individuals	with	regard	to	Automatic	

Processing	 of	 Personal	 Data	 และ	 The	Organization	 for	 Economic	 Cooperation	 and	 

Development’s1980	Guidelines	 Governing	 the	 Protection	 of	 Privacy	 and	 Transbor-

der	 Data	 Flows	 of	 Personal	 Data.	 ในที่นี้ของยกตัวอย่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของ 

บางประเทศ	ได้แก่

  เยอรมัน :	 ประเทศเยอรมันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่	 Federal	

Data	 Protection	 Act	 ซึ่งใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐท้ังระดับสหพันธ์และระดับมลรัฐท่ีใช้อ�านาจ

ตามกฎหมายสหพันธ์หรือเป็นหน่วยงานของศาล	 และใช้บังคับแก่เอกชนซึ่งเก็บรวบรวมใช้หรือ 

ด�าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยทางอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่ก็ตาม	 โดยค�าว่าด�าเนินการ	 

(process)	ได้มบีทนยิามไว้หมายถึง	การเกบ็รกัษา	การแก้ไขปรบัปรงุ	การยบัยัง้	การลบ	หรอืการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือการส่งผ่านบุคคลที่สามหรือส่งให้บุคคลที่สามารถ

เรยีกดไูด้	โดยการเกบ็รวบรวมการใช้และการด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายนีห้รอืกฎหมายอืน่หรอื

ได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	และเมือ่ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบุคคลท�าการเกบ็รวบรวม

จะต้องแจ้งรายละเอียดให้เจ้าของข้อมูลทราบ	 เว้นแต่เจ้าของข้อมูลจะได้ทราบอยู่แล้ว	 นอกจากนี้ 

ยงัมกี�าหนดหลกัความยนิยอมว่าต้องมาจากเจ้าของข้อมลูทีม่อีสิระในการตัดสินใจ	และจะต้องกระท�า

เป็นหนงัสอื	เว้นแต่มสีถานการณ์พเิศษอาจกระท�าในรปูแบบอืน่ทีเ่หมาะสมได้	ตลอดจนก�าหนดให้การ

โอนข้อมูลส่วนบคุคลไปยงัต่างประเทศ	สามารถกระท�าได้ในประเทศในกลุม่สหภาพยโุรป	หรอื	EU	และ

ประเทศที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอเท่านั้น
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  แคนาดา : ประเทศแคนาดามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 2	 ฉบับ	 คือ	 Privacy	 Act	 

ซึ่งใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองของหน่วยงานรัฐกับ	 Personal	 Information	

Protection	 and	 Electronic	 Documents	 Act	 (PIPEDA)	 ซึ่งใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลและ 

เอกสารอิเล็กทรอนิคส์ที่อยู่ในความครอบครองของเอกชน

  สวีเดน : ประเทศสวีเดนมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ไดแก่	 Personal	 

Data	 Act	 (PDA)	 ใช้บังคับเอกชน	 หน่วยงาน	 และใช้บังคับการ	 Processing	 ซึ่งหมายถึง	 

การด�าเนินการใดๆ	ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่ว่าจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์หรือไม่

ตัวอย่างเช่น	การเก็บรวบรวม	การบันทึก	การจัดการ	การเก็บรักษา	การปรับปรุง	การเปลี่ยนแปลง	 

การกู้คืนข้อมูลกลับมา	 การจัดกลุ่ม	 การใช้	 การเปิดเผย	 การเผยแพร่	 การรวมกัน	 การยับยั้ง	 

การลบ	 หรือการท�าลาย	 ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่าจะกระท�าในเชิงธุรกิจหรือพาณิชย์หรือไม ่

เว้นแต่เป็นการกระท�าของบุคคลธรรมดาซึ่งกระท�าเป็นการส่วนตัว

  สหรัฐอเมริกา : ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เป็นการเฉพาะ	แต่มกีฎหมายทีส่�าคัญทีใ่ห้ความคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	ได้แก่	Privacy	Act	of	1974	

และ	 Computer	Matching	 and	 Privacy	 Act	 เพื่อควบคุมการจัดเก็บ	 การใช้	 การเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคล	 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ให้การรับประกันสิทธิเบื้องต้นของบุคคลไว้	 3	 ประการ	 ได้แก่	 สิทธิ 

ในการขอดูข้อมูลของเจ้าของข้อมูล	สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง

ปกป้องจากการน�าข้อมูลไปเปิดเผย

  กฎหมายที่ให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย

	 	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ	 แต่ก็มี

บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปรากฎอยู่ในก�าหมายต่างๆ	มากมายดังนี้

	 	 1.	 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ

	 	 	 ●	 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	 พ.ศ.2540	 มีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดให้

ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด	 และจ�ากัด

เฉพาะข้อมลูข่าวสารทีห่ากเปิดเผยแล้วจะเกดิความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ทีส่�าคญั

ของเอกชน	 และก�าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ

   ●	 ประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานเปิดเผยความลับและความผิดฐาน 

หมิ่นประมาท	 มาตรา	 322-323	 มีสาระส�าคัญเป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในลักษณะ

ความผิดฐานเปิดเผยความลับ	 ซึ่งเป็นการก�าหนดความผิดกับผู้ประกอบวิชาชีพที่ล่วงรู้ความลับ	 เช่น	

แพทย์	พยาบาล	นักบวช	ทนายความ	ผู้สอบบัญชี	ผู้รับการอบรมในอาชีพ	ที่เปิดเผยความลับ
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	 	 2.	 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางเรื่อง

   ●	 พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ.	 2545	มาตรา	20	มีสาระส�าคัญ

เป็นการก�าหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการท่ีประสงค์จะใช ้

ข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้ข้อมูล	 เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและ 

การออกบัตรเครดิต	 โดยในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลก่อนทุกครั้ง	เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด

   ●	 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.2545	 มาตรา	 40	 มีสาระ

ส�าคัญเป็นการก�าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากรายการที่ออกอากาศเป็นเท็จ	หรือละเมิด

สิทธิเสรีภาพ	 เกียรติยศ	 ช่ือเสียง	 สิทธิในครอบครัว	 หรือความเป็นอยู่ส่วนบุคคล	 อาจร้องเรียนต่อ 

คณะกรรมการได้

   ●	 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	มาตรา	361	ผู้ใดล่วงรู้กจิการ

ของบุคคลเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี	 อันเป็นกิจการท่ีตามปกติวิสัย 

จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย	 ถ้าผู้นั้นน�าไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	 หรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   ●	 พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน	พ.ศ.	 2551	 มาตรา	 155	 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซ่ึงความ

ลับของสถาบันการเงินโดยเหตุท่ีมีอ�านาจในการจัดการหรือเป็นพนักงาน	 และเปิดเผยความลับนั้น 

ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 

หนึ่งปี	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

   ●	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	มาตรา	27	ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ 

ทางสือ่มวลชนหรอืสารสนเทศประเภทใด	ซึง่ข้อมลูเก่ียวกบัตัวเด็กหรอืผูป้กครอง	โดยเจตนาทีจ่ะท�าให้

เกิดความเสียหายแก่จิตใจ	 ชื่อเสียง	 เกียรติคุณ	 หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก	 หรือเพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

   ●	 ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ	พ.ศ.2529	 ข้อ	 11	 ออกตาม 

พระราชบัญญัติทนายความ	 พ.ศ.2528	 มีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดห้ามมิให้ทนายความเปิดเผย 

ความลับของลกูความทีไ่ด้รูใ้นหน้าทีข่องทนายความ	เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากลกูความนัน้แล้ว	หรอื

โดยอ�านาจศาล

	 	 3.	 กฎหมายที่แก้ไขเยียวยาความเสียหายจากการละเมิด

   ●	 การเรยีกค่าสนิไหมทดแทนจากการละเมดิตามมาตรา	420	422	และ	423	แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับความรับผิดว่าด้วยละเมิดในทางแพ่งอันเป็นกรณ ี
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ที่บุคคลหนึ่งได้ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน	 จนก่อให้เกิดความเสียหายในเกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 หรือ	 

สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง

ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง?

	 	 โดยสิทธิในความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่ง	 นานาประเทศจึง

ให้การรบัรองและให้ความคุม้ครอง	“ความเป็นส่วนตวั”	เพือ่ป้องกนัมใิห้ถกูแทรกแซง	ลบหลูเ่กยีรตยิศ	

ชือ่เสยีง	และศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์	เมือ่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีละระบบข้อมลูสารสนเทศ

ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของบุคคลทั้งหลาย	 และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในชีวิต

ส่วนตัวของบุคคลได้	 นานาประเทศจึงให้ความส�าคัญและได้ก�าหนดมาตรการทางกฎหมายขึ้นเพื่อ

คุ้มครองสิทธิในชีวิตส่วนตัวของบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	 ปัจจุบันหลายประเทศต่างก็มีการ

ตรากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ	และหลายประเทศที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง	ก็มีกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	เช่น	

สหรัฐอเมริกา	ไทย	เวียดนาม	เป็นต้น

	 	 DLA	 Piper	 บริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ที่มีส�านักงานอยู่ทั่วโลก	 โดยรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนานาประเทศทั่วโลก	 โดยพิจารณาจากหลักการส�าคัญ 

สองประการ	 คือ	 ประการที่หนึ่ง	 การก�าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	 เพื่อควบคุมการจัดท�าระบบข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	 และประการที่สอง	 การรับรองสิทธิของพลเมืองในการได้รับ

บรกิารระบบข้อมลูสารสนเทศและการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคลทีเ่กีย่วกบัตนในระบบข้อมลูสารสนเทศ	

ซึง่สามารถแบ่งระดบัความเข้มข้นในการคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลเป็น	4	ระดบั	ตามทีป่รากฏในรปูภาพ

ด้านล่างดังนี้
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	 	 1.	 กลุ่มประเทศที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับเข้มงวด	 และมีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ 

	 	 	 เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ	 ได้แก่	กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป	อังกฤษ	 

	 	 	 และแคนาดา

	 	 2.	 กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับสูง	 ซึ่งมีทั้งกรณีที่ตราเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

	 	 	 ส่วนบุคคลโดยเฉพาะ	เช่น	อาร์เจนตินา	กลุ่มยุโรปตะวันออก	นิวซีแลนด์	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	และ 

	 	 	 มอร็อคโค	 หรือมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายอื่น	 ได้แก	่ 

	 	 	 สหรัฐอเมริกา

	 	 3.	 กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 รัสเซีย	 ยูเครน	 ลิทัวเนีย	 บัลกาเลีย	 

	 	 	 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	 เม็กซิโก	ชิลี	 โคลัมเบีย	อุรุกวัย	อียิปต์	แอฟริกาใต้	ดูไบ	สิงคโปร์	 

	 	 	 และมาเลเซีย

	 	 4.	 กลุ่มที่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับจ�ากัด	 ได้แก่	 จีน	 อินเดีย	 อินโดนีเซีย	 ตุรกี	 ปากีสถาน	 

	 	 	 ฟิลิปปินส์และไทย

	 	 การมกีฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลนัน้	นอกจากนานาประเทศจะให้การรับรองและให้ความ

คุ้มครองเพราะถือว่าสิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานแล้ว	ปัจจุบันยังมีประเด็น

อ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศ	 เมื่อสหภาพยุโรปได้มีการน�า	 Directive	 95/46/EC	 

on	the	protection	of	individuals	with	regard	to	the	processing	of	personal	data	and	on	

the	free	movement	of	such	data	มาใช้ในปี	ค.ศ.1995	ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล

ส่วนบคุคลไปยงัประเทศท่ีไม่ได้เป็นภาคสีมาชกิสหภาพยโุรป	โดยมีหลกัการว่าประเทศในสหภาพยโุรป

ไม่อนุญาตให้มีการโอนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามซึ่งไม่มีมาตรการทางกฎหมาย

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

	 	 ล่าสุดเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2557	Google	Inc.	ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก	

ต้องยอมปฏิบตัติามค�าตดัสนิของศาลยตุธิรรมสหภาพยโุรปซึง่เป็นศาลสงูสดุของยโุรป	และมสี�านกังาน

ในลักเซมเบิร์ก	ที่มีค�าสั่งให้	Google	เคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ใช้และร่วมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	

ไม่ให้ถกูละเมดิโดยผูอ้ืน่ด้วยการน�าเสนอข้อมลูส่วนตวัในทีส่าธารณะ	โดยให้ปรบัปรงุแก้ไขผลลพัธ์การ

ค้นหาข้อมูล	โดยลบ	Link	(ลิงค์)	ไปยังข้อมูลส่วนตัวของบุคคล	กรณีล้าสมัย	หรือไม่มีความเกี่ยวข้อง 

อีกต่อไป	 ออกจากผลลัพธ์ค้นหาตามค�าร้องขอของบุคคล	 ค�าตัดสินนี้เป็นผลมาจากคดีที่นายมาริโอ	 

คอสเดก้า	กอนซาเลซ	ชาวสเปนได้ร้องเรยีนต่อศาลสเปนว่า	มลีงิค์ของกเูกิล้ทีส่่งไปยงัข่าวเก่าเมือ่	16	ปี

ก่อนทีต่นขายบ้านใช้หน้ี	ปรากฏผลลพัธ์อยูใ่นการค้นหา	ทัง้ทีเ่หตุการณ์นีไ้ด้จบไปแล้ว	และไม่เกีย่วข้อง

กับสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันของตน	จึงเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพที่มีต่อตนเองอย่างร้ายแรง	

_16-0497(042-064)P3.indd   60 6/17/59 BE   3:43 PM



สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

61วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ซึ่งศาลสเปนได้ขอค�าแนะน�าจากศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป	 และศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปมีค�าตัดสิน

ดังกล่าว	ขณะเดียวกันสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง	28	ประเทศ	ก�าลังเพิ่มอ�านาจให้หน่วยงานตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการตรวจจับและลงโทษปรับแก่ผู้ละเมิดสิทธิพื้นฐานนี้มากข้ึน	 ซึ่งเป็น

ความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่มีค�าวินิจฉัยกรณีของกูเกิ้ล	ทั้งนี้	ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปได้ชี้ชัดถึง

แนวทางการด�าเนินการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการปกปิดข้อมูลและสิทธิเสรีภาพ	 กับขีดจ�ากัดใน

การใช้สทิธกิารปกป้องข้อมลูส่วนตวั	โดยระบวุ่าเป็นการป้องกนัการน�าข้อมลูส่วนบคุคลในทีส่าธารณะ	

มิใช่การเพิ่มอ�านาจให้กับฝ่ายปกครองในการตรวจสอบติดตามตัวบุคคล

	 	 ค�าตัดสินนี้มีผลให้พลเมืองในสหภาพยุโรปที่ต้องการให้ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากกูเกิ้ลสามารถ

ท�าได้ด้วยการกรอกค�าร้องออนไลน์ที่เริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่	31	พฤษภาคม	2557	โดยต้องระบุ

ลงิค์ของข้อมลูท่ีประสงค์ให้ลบออกพร้อมเหตุผล	ซ่ึงกเูก้ิลจะด�าเนนิการลบลงิค์นัน้ออกจากผลลพัธ์การ

ค้นหาข้อมูลของกูเกิ้ล	 แต่ข้อมูลน้ันจะยังอยู่ในเว็บไซต์เจ้าของลิ้งค์ตามเดิม	 ค�าตัดสินนี้น่าจะส่งผลให้

มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโลกไซเบอร์นี้อย่างกว้างขวาง	 เพราะในอนาคตน่าจะมีพลเมืองของ

ประเทศอืน่นอกจากในสหภาพยโุรปต้องการให้ลบข้อมลูส่วนตัวออกจากเวบไซต์ทีม่กีารน�าเสนอข้อมลู

ส่วนตัวในที่สาธารณะ

	 	 อันท่ีจริงประเทศไทยมีกระบวนการร่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมายาวนาน	 ดังจะเห็นได้ว่า 

ในปี	2549	คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบหลกัการร่างกฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	และให้ส่งต่อ

ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	แต่ด้วยปัญหาการเมืองที่รุมเร้า	 กับความเร่งด่วนของข้อกฎหมายอื่นๆ	 

ก็ท�าให้ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องตกวาระการพิจารณาไป	 ต่อมาวันที่	 28	 สิงหาคม	

2555	คณะรฐัมนตรกีไ็ด้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ........

อกีครัง้	แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมอืงปัจจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง	ร่างกฎหมายฉบบันีก้ค็งจะถกูพกั

ไว้ก่อนอีกระยะหนึ่งและไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะถูกหยิบยกมาพิจารณาอีกเมื่อใด

	 	 อย่างไรก็ดี	 การไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง	 ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ชัดเจน

ส�าหรบัประเทศไทย	ถงึแม้ว่าทีผ่่านมาเราจะอาศยัการอ้างถึงพระราชบญัญติัข้อมลูข่าวสารของราชการ	 

พ.ศ.	2540	ในหมวดของข้อมลูส่วนบุคคลเพือ่เลีย่งบาลไีปพลางๆ	โดยอ้างถึงความไม่พร้อมทางกฎหมาย	

แต่เมื่อเพื่อนบ้านในอาเซียนซึ่งก็เคยท�าการเลี่ยงคล้ายๆ	กันมาในอดีต	ได้ทยอยผ่านกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลกันมาเรื่อยๆ	 ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่ผ่านกฎหมายนี้ใน	 พ.ศ.	 2553	 ฟิลิปปินส์ใน	 

พ.ศ.	 2554	 และสิงคโปร์ในต้นปี	 2555	 ก็น่าจะถึงเวลาที่สังคมไทยจะต้องให้ความส�าคัญในการมี

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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บทสรุป

	 	 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ตลอดจนสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว	 ประเทศไทยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคคลโดยเร็ว	 

เพือ่ป้องกันภัยคกุคามต่อความเป็นส่วนตวัของข้อมลูข่าวสารของบคุคล	ทัง้นี	้เนือ่งจากปัจจบุนักฎหมาย 

น�ามาใช้บงัคบัในแต่ละเรือ่งกไ็ม่ชดัเจนในการให้ความคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	ขาดความเป็นเอกภาพ	

และบางฉบับก็ล้าสมัยเกินกว่าที่จะน�ามาใช้บังคับกับกระบวนการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	 ในขณะที ่

พัฒนาการของเทคโนโลยีนับวันจะมีความก้าวหน้าล�้ายุค	 มีประสิทธิภาพสูง	 ท�าให้ข้อมูลมีการ 

เช่ือมโยงกนัเป็นเครอืข่าย	และสามารถเคลือ่นย้ายผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์หรอือนิเตอร์เนต็	หรือรปู

แบบอื่น	เช่น	Social	media,	Cloud	Computing	ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเป็นล�าดับ	ยิ่งเมื่อมี

การน�าบตัรประจ�าตวัประชาชนชนิดใหม่ท่ีเรยีกกนัว่า	บตัรสมาร์ทการ์ด	หรอืบตัรประชาชนอเนกประสงค์	 

ที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง	 สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง	 80	 กิโลไบต	์ 

มาใช้จัดเกบ็ข้อมลูจากหน่วยงาน	พร้อมลายพมิพ์นิว้มอืเจ้าของบตัรเพือ่ใช้ในการพสิจูน์ยนืยนัตวับุคคล

ในการขอรับบริการต่างๆ	 จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 ถึงแม้สมาร์ทการ์ดจะเป็นบัตรที่ใช	้ 

IC	Chip	ยากแก่การปลอมแปลง	แต่หากไม่มีกฎเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างดีพอ	

ก็อาจจะมีช่องโหว่ของข้อกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งอาจจะท�าให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิความ 

เป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากเทคโนโลยีที่ล�้ายุคได้มากขึ้น

	 	 นอกจากนี้	 การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นการรักษาดุลยภาพระหว่างสิทธิ 

ขัน้พืน้ฐานในความเป็นส่วนตวั	เสรภีาพในการตดิต่อสือ่สาร	และความมัน่คงของรฐั	รวมทัง้เพือ่พฒันา

กฎหมายให้สอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีนานาประเทศใช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั	รวมถงึลดประเดน็ปัญหาการ

ค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไม่อนุญาตให้มีการโอนถ่ายหรือเคลื่อนย้าย

ข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามซึ่งไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ	

ที่ส�าคัญคือ	 เป็นไปตามทิศทางโลกปัจจุบันที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการปกปิดข้อมูลและ

สิทธิและเสรีภาพ	กับขีดจ�ากัดในการใช้สิทธิการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของประชาชน

	 	 อย่างไรกด็	ีในการร่างกฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	การค�านงึถึงวฒันธรรมสังคม	กฎหมาย 

อืน่ๆ	ทีม่บีทบญัญตัใิห้ความคุม้ครองในเรือ่งดงักล่าวซ่ึงใช้บงัคบัอยูแ่ล้วในปัจจุบนัด้วยรวมถงึกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอ่ืนมีสภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกับไทย	 เช่น	 มาเลเซีย	 เป็นต้น	

นอกจากนี้	 การมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการมากจน 

เกนิไป	หรอืสร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกจิการค้าและการเงินทัง้ในและระหว่างประเทศ	ตัวอย่าง

เช่น	หากกฎหมายอนญุาตให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยนิยอมเสยีเมือ่ใดกไ็ด้โดย

ไม่มีข้อยกเว้น	 กรณีเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจการให้สินเชื่อของธนาคาร	 เพราะเมื่อ
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ลกูค้าได้รบัสนิเชือ่แล้ว	ลกูค้ากอ็าจใช้สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมดงักล่าว	หรอืกฎหมายห้ามมใิห้ 

ผู้ควบคุมข้อมูลเปิดเผยข้อมูลไปยังประเทศใดก็ตามที่ไม่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบคุคล	หรอืมแีต่บทบัญญตัขิองกฎหมายในประเทศนัน้	มสีาระส�าคญัต�า่/ด้อยกว่าบทบญัญตัขิองเรา	

กรณเีช่นนีน้อกจากจะเป็นภาระให้แก่ผู้ประกอบการในการท่ีจะต้องสบืเสาะแสวงหาข้อมลูว่าประเทศ

คู่ค้าใดมีข้อกฎหมาย/บทบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่	 อย่างใด	 ผู้ประกอบการยังต้องหา 

ผู้เชี่ยวชาญมาท�าการแปลความหมาย	และเปรียบเทียบเนื้อหาสาระของข้อกฎหมายระหว่างประเทศ 

คูค้่านัน้กบัประเทศไทยอีก	ซึง่เป็นการสร้างภาระต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิธรุกิจ	ยิง่กว่านัน้	ถ้าหาก

ผู้ควบคุมข้อมูลเป็นธนาคารซึ่งต้องมีระบบการเงินเชื่อมโยงกับนานาประเทศ	ธนาคารก็จะไม่สามารถ

ปฏบิัตติามบทบัญญตัิในเรื่องการห้ามเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้ได้	เพราะจะสง่ผลกระทบโดยรวมต่อ

ระบบการเงินระหว่างประเทศ
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8.		กระทรวงการต่างประเทศ,	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

_16-0497(042-064)P3.indd   64 6/17/59 BE   3:43 PM



65วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

1.	 ความน�า

	 	 ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่	 แนวคิดเกี่ยวกับ	 “สิทธิมนุษยชน”	 ได้น�ามาบังคับให้เกิดผล 

ทางกฎหมายระหว่างประเทศครั้งแรกของโลกจากพิจารณาคดีที่เมืองนูเร็มเบิร์ก	 (Nuremberg	

Trials)	ต่อมามีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น	 ในปี	ค	 .ศ.1945	สิทธิมนุษยชน	ได้กลายมาเป็น 

แนวความคิดส�าคัญในการจัดระเบียบโลกใหม่	 ภายใต้หลักการพึ่งพาอาศัยระหว่างกันเพื่อรักษา

สันติภาพและความมั่นคงของประชาคมระหว่างประเทศ	 (international	 peace	 and	 security)	 

กล่าวคือ	 สันติภาพและความสงบสุขจะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประเทศต่าง	 ๆ	 ให้ความเคารพต่อ 

สิทธิมนุษยชน	 และเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า	 คุณค่าอันเป็นสากลและเป็นที่มาของหลักการ 

สิทธิมนุษยชน	คือ	“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	”	(human	dignity)1

	 	 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง	 จึงเกิดปรากฎการณ์ที่รัฐเสรีประชาธิปไตยต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 ได้น�า

แนวความคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของตนควบคู่ไปกับสิทธิและ	

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน	รวมถึงประเทศไทย	ซึ่งมีการบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ภายใต้หลักนิติรัฐ	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับการเคารพและคุ้มครอง	 

อย่างแท้จริง	 ก็ต่อเมื่อมีองค์กรตุลาการท�าหน้าท่ีคอยตรวจสอบการกระท�าทั้งหลายขององค์กร 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ทางปกครอง	 เพื่อไม่ให้กระท�าการที่เป็นการ

ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 แต่เนื่องจากศักดิ์ศรีความมนุษย์	 ยังคงเป็นแนวคิดทางกฎหมาย	 

(legal	concept)	ที่ค่อนข้างใหม่	ดังนั้น	บทความนี้	จึงท�าการส�ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์	 และประสบการณ์ของการให้ความคุ้มครองทางศาลในสหพันธรัฐเยอรมนี	 ซ่ึงเป็น 

ไชยันต์ กุลนิติ*

ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

โดยศาลรัฐธรรมนูญ

*	 ทีป่รกึษากฎหมาย	บรษิทั	ส�านกักฎหมายหลวงช�านาญคด	ีเอน็เทอร์ไพรซ์	จ�ากดั,	ผูเ้ข้ารับการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรม 
	 เพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 อารัมภบทของกฎบัตรสหประชาชาติ	 (Charter	 of	United	Nations)	 บัญญัติว่า	 “เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งในศรัทธา 
	 ท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อศักดิ์ศรี	 และคุณค่าของมนุษย์ต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ชายและผู้หญิง	 และต่อสิทธ ิ
	 ที่ความเท่าเทียมกันของประเทศสมาชิกใหญ่น้อยทั้งหลาย”
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ต้นแบบในการพัฒนาและยอมรับสถานะทางกฎหมาย	 (legal	 status)	 ของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	

จากนั้นจะท�าการยกคดีของศาลรัฐธรรมนูญของไทยซึ่งน�าแนวความคิดของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

มาปรับใช้แก่คดีข้ึนวิเคราะห์	 สุดท้ายจะน�าเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะในการคุ้มครองศักด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์โดยศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.	 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

	 	 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค�าว่า	 “ศักดิ์ศรี”	 (dignity)	 ว่า	

หมายถึง	 เกียรติศักดิ์2	 ส่วนค�าว่า	 “เกียรติ”	 หมายถึง	 ชื่อเสียง	 การยกย่องนับถือ	 ความมีหน้ามีตา3  

และค�าว่า	 “ศักดิ์”	 หมายถึง	 อ�านาจ	 ความสามารถ	 ก�าลัง	 ฐานะ4	 ความหมายเหล่านี้สอดคล้องกับ 

ความหมายของ	ค�าว่า	“dignity”	ในภาษาอังกฤษ	ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาโรมัน	ค�าว่า“dignitas”

	 	 ในสมัยโรมันค�าว่า	“ศักดิ์ศรี”	(dignitas)	ความหมายเกี่ยวข้องกับสถานะของบุคคล	“ศักดิ์ศรี”		

จึงหมายถึง	ระดับชั้นทางการเมืองหรือทางสังคม	(political	or	social	rank)	ที่มาจากการมีต�าแหน่ง

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	รวมถึงอาจมาจากการยอมรับของประชาชนในความส�าเร็จส่วนบุคคลหรือความ

มศีลีธรรมทีส่งูส่งของบคุคลนัน้	การยอมรบัสถานะของ	“ศักด์ิศรี”	ของบคุคลเช่นนี	้จึงก่อให้เกดิหน้าที่

ต่อบุคคลอื่นที่จะต้องให้ความเคารพและให้เกียรติบุคคลผู้มีศักดิ์ศรีดังกล่าว	หากผู้ใดละเมิดต่อหน้าที่	

นี้อาจถูกลงโทษในทางใดทางหนึ่ง	 ไม่ว่าจะทางอาญาหรือทางแพ่งก็ได้5	 ในแง่นี้จะเห็นได้ว่าศักดิ์ศร	ี 

มีลักษณะพื้นฐานที่ไม่ต่างจากสิทธิ	 ในความหมายปัจจุบันซึ่งเป็นความชอบธรรมที่จะเรียกร้องให ้

บุคคลอื่นมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อตนผู้ทรงสิทธิหรือศักดิ์ศรีนั้น

	 	 ศาสนาคริสต์	 เข้าใจ	 ค�าว่า	 “ศักดิ์ศรี”	 ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเมตตาของ 

พระผู้เป็นเจ้า	 เนื่องจากมนุษย์ท้ังหลายถูกสร้างขึ้นตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า	ศักด์ิศรีของ

มนุษยจึงเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน	มนุษย์ซึ่งเสมอกันในสายตาของพระเจ้านั้น	 จึงมิอาจท�าลาย

หรือพรากศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นหรือแม้กระท่ังของตัวเองได้6	 และโดยที่รัฐเกิดจากการรวมตัวกัน 

2		 ราชบัณฑิตยสถาน,	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542,	น.	1094.
3  เพิ่งอ้าง,	น.	147.
4		 เพิ่งอ้าง,	น.	1094.
5  Barroso,	Luís	Roberto.	(2012).	Here,	There,	and	Everywhere:		Human	Dignity	in	Contemporary	Law	and		 
	 in	 the	 Transnational	 Discourse.	 Boston	 College	 International	 Law	 and	 Comparative	 Law	 Review,	 
	 35(2):	331-393,	p.	13.	http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol35/iss2/2	(สบืค้นเมือ่วนัที	่2	พฤษภาคม	2557)
6   Albert	 Bleckmann,	 Staatsrecht	 II–Die	 Grundrechte,	 4.	 Aufl.,	 1997,	 อ้างใน	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ.	 (2547).	 
	 หลักพื้นฐานของสิทธิ	เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ ์
	 วิญญูชน,	น.	86.
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ของมนุษย์	 รัฐซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์สถาปนาข้ึน	 จึงไม่อาจอยู ่เหนือมนุษย์	 โดยปราศจากเง่ือนไข	 

ในหมูม่นษุย์ด้วยกัน	มนษุย์จงึไม่อาจปฏบิตั	ิต่อกนัในทางทีเ่ป็นการลดทอนคณุค่าของความเป็นมนษุย์ได้	 

พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความเคารพต่อกันหรือรูจักรับใช้ซ่ึงกันและกัน	ด้วยความรักและ

เมตตา7

	 	 ในศตวรรษที่	 18	 ปรัชญาของค้านท์	 (Kant)	 ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและมีอิทธิพล	

อย่างมากต่อพฒันาการของแนวความคดิสิทธมินษุยชน	และศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ในปัจจุบนั	ค้านท์	

เห็นว่า	 ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิที่จะใช้มนุษย์ด้วยกันเองให้เป็นดั่งเครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้น	 เพ่ือบรรลุ 

จุดหมายเชิงอัตวิสัยของตัวเอง	 หากแต่แท้จริงแล้ว	 มนุษย์แต่ละคนจะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน	 

ในฐานะท่ีเป็นจุดมุ่งหมายในตัวเองเสมอ8	 ดังนั้น	 กฎหมายซ่ึงเป็นเครื่องมือของการปกครองท่ีส�าคัญ

ของรัฐ	 จึงต้องยกเอาประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายของการใช้เครื่องมือดังกล่าวด้วย	 ประชาชนจึงอยู่ 

ในฐานะผู้ทรงสิทธิไม่ใช่วัตถุของกฎหมาย

	 	 ส่วน	 Klaus	 Stern	 เห็นว่า	 “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์”	 หมายถึง	 คุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะ	

และเป็นคณุค่าทีม่คีวามผกูพนัอยูก่บัความเป็นมนษุย์	ซึง่บุคคลในฐานะทีเ่ป็นมนษุย์ทกุคนได้รบัคณุค่า 

ดังกล่าว	โดยไม่จ�าต้องค�านึงถึงเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	วัย	หรือคุณสมบัติอื่นๆ	ของบุคคล	ในความหมาย

นี้	“ศักดิ์ศรี”	จึงหมายถึง	ลักษณะบางประการที่สร้างออกมาเป็นคุณค่าเฉพาะตัวของมนุษย์	อันเป็น

สารัตถะในการก�าหนดความรับผิดชอบของตนเอง	 และเป็นสารัตถะท่ีมนุษย์แต่ละคนได้รับเพ่ือเห็น 

แก่ความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้น9

	 	 W.	 Maihofer	 และ	 R.F	 Behrendt	 เห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการแสดงออกถึง 

การสร้างปริมณฑลของความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลให้กว้างที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 และใช้ประโยชน์

จากปริมณฑล	 ดังกล่าวเพื่อการด�ารงไว้ซ่ึงชีวิตมนุษย์	 และเพ่ือปรับปรุงชีวิตมนุษย์ให้ดีข้ึนโดยวิธีการ

พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้10

7	 จรัญ	โฆษณานันท์.	(2545).	สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน:	ปรัชญา	กฎหมาย	และความเป็นจริงทางสังคม.	กรุงเทพมหานคร:	 
	 ส�านักพิมพ์นิติธรรม,	น.	99.
8		 เพิ่งอ้าง,	น.122.
9		 Klaus	Stern,	Das	Staatsrecht	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Band	 II/2,	Allgemeine	Lehren,	อ้างใน	 
	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	85.
10	 อ้างแล้ว	 เชิงอรรถที่	 6.	 P.	 543,	 อ้างใน	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ.	 (2547).	 หลักพ้ืนฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักด์ิศรีความ 
	 เป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	.
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	 	 จากความหมายและแนวความคดิข้างต้น	อาจสรปุลกัษณะโดยทัว่ไปของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

ได้ดังนี้

	 	 1)	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	มีลักษณะเป็นคุณค่าที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์	และการคงอยู่

ของคุณค่าดังกล่าวไม่ได้ข้ึนอยู่กับปัจจัยอื่นใดเลย	 ยกเว้นความเป็นมนุษย์เท่านั้น	 ในแง่นี้มนุษย์จึง 

ไม่อาจถูกปฏิบัติเยี่ยงวัตถุหรือสัตว์ได้

	 	 2)	 คุณค่าอันเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น	 ไม่อาจถูกพรากหรือถ่ายโอนระหว่างกันได้	 

ไม่ว่าจะกระท�าโดยบุคคลนัน้เองหรอืบุคคลอืน่ใด	จงึยอมรบักนัว่า	หากสิง่ใดถกูถอืว่าอยูใ่นความหมาย

ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว	สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด

	 	 3)	 หลักที่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด	ส่งผลให้ความสามารถของบุคคล

ที่ต่างกันไม่มีผลต่อการดารงอยู่ของคุณค่าแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 4)	 ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นหลักประกันที่เป็นมูลฐาน

ที่สุดของสังคม	ว่ามนุษย์ย่อมเป็นประธานแห่งสิทธิและมีอ�านาจในการ	ก�าหนดเจตจ�านงที่ชอบธรรม

ของตนเอง	รัฐจึงมีหน้าที่เพียงให้ความเคารพและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่านั้น

3.	 ข้อความคิดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

  (1)		 ความเป็นมาโดยสังเขปเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights	1948)	

ได้น�ามาซึ่งการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางในความส�าคัญของศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์	 ในปัจจุบันนี้	 หากมีการกล่าวถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นคุณค่าของ 

สิทธิมนุษยชน	 ย่อมต้องย้อนกล่าวถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ดังนั้น	 ประวัติศาสตร์ของ

การร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 จึงให้บทเรียนที่ส�าคัญเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ซึ่งต่อมา	หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	ได้ปรากฏอย่างแพร่หลายในรัฐธรรมนูญ

ของประเทศต่างๆ

	 	 	 	 ในการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ในชั้นแรกนั้น	 ได้มีความพยายามที่จะ

ก�าหนดสทิธมินษุยชนเป็นรายการ	(checked	lists)	แต่การกระท�าเช่นนีเ้ป็นการยากทีจ่ะได้รบัความเหน็

พ้องตรงกันของตัวแทนจากประเทศต่างๆ	ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับรากฐาน	(foundations)	 

อันเป็นตั้งของสิทธิมนุษยชน	 ตัวอย่างเช่น	 ตัวแทนของบางประเทศ	 เห็นว่า	 สิทธิมนุษยชนควรมี 

ฐานมาจากหลักค�าสอนทางศาสนา	 บ้างก็ว่ามาจากสิทธิตามธรรมชาติ	 ลัทธิปัจเจกชนนิยมเสรี	 หรือ	

แม้แต่แนวคดิชมุชนนยิม	เป็นต้น	แนวความคดิเหล่านี	้โดยเฉพาะอย่างยิง่	แนวความคดิว่าด้วยสิทธติาม

ธรรมชาตแิละแนวความคดิของ	ศาสนาครสิต์	ซึง่มอีทิธพิลอย่างมากในการพฒันารฐัเสรปีระชาธปิไตย

ในประเทศตะวันตก	ในที่สุดแล้ว	ก็ไม่ได้ปรากฎในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเลย
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	 	 	 	 จากความไม่เห็นพ้องกัน	 ในหลักการอันเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน	 ในช่วงเวลานั้น	

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงถูกน�าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายและถกเถียงกันในท่ีประชุมของ

ตวัแทนประเทศต่างๆ	แนวความคิดว่าด้วยศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นแนวความคดิทีท่�าให้ตวัแทนของ

ประเทศต่างๆ	ที่มีความเชื่อหรือต่างวัฒนธรรมกัน	สามารถเห็นพ้องร่วมกันได้ในระดับหนึ่งว่า	ศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์มีความเป็นสากลมากที่สุด	 ในบรรดาแนวความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง	 แม้เนื้อหา	

สารัตถะ	 และขอบเขตท่ีแน่นอนชัดเจนของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันตราบ 

จนปัจจุบันนี้ก็ตาม11

	 	 	 	 Jacques	Maritain	นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส	เป็นคนแรกทีเ่สนอแนวความคดิเก่ียวกบัศกัด์ิศรี	

ความเป็นมนุษย์12	 ในการประชุมของตัวแทนประเทศต่างๆ	 โดยเสนอไว้ว่า	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

ไม่ได้เป็นสิ่งที่จ�ากัดและอยู่ภายใต้ลัทธิปัจเจกชนนิยมเสรีเท่านั้น	 แต่ยังอยู่ในมโนทัศน์ของชุมชนนิยม 

ที่เกี่ยวข้องกับความดีงามท่ัวไปของสังคมด้วย	 (the	 general	 good	 of	 society)	 ส่วน	 Eleanor	 

Roosevelt	ซึง่เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาสทิธมินษุย์ระหว่างประเทศท่านหนึง่	ได้อธบิายว่า	 

การบัญญัติค�าว่า	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็เพ่ือเน้นย�้าว่า	

มนษุย์ทกุผูน้ามมคีณุค่าทีต้่องได้รบัความเคารพ	(worthy	of	respect)13	Rene	Cassin	ซึง่เป็นตัวแทน

ของประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ที่ให้น�าค�าว่า	“ศักดิ์ศรี”	บัญญัติไว้ใน	ข้อ	1	ของปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชนได้แสดงความเหน็ไว้ว่า	การบญับญัญติัค�าว่าศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ไว้ในปฏญิญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็เพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศต่อการ 

กระท�าทีโ่หดร้ายไร้มนษุยธรรมของนาซเียอรมน	ีและเป็นการเน้นให้เหน็ถงึหลักการพ้ืนฐานของความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ14

	 	 	 	 ต่อมา	 จึงเป็นท่ียอมรับกันในประชาคมระหว่างประเทศว่า	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 เป็น

แนวความคดิทีมี่คณุค่าทางกฎหมาย	ดงัจะเห็นได้จากการท่ีรฐัธรรมนญูของประเทศต่างๆ	จ�านวนมาก	

ได้บัญญัติรับรองให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปกครองประเทศและการใช ้

อ�านาจรัฐ	ตามแนวทางของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน15

11	 McCrudden,	 Christopher.	 (2008).	 Human	 Dignity	 and	 Judicial	 Interpretation	 of	 Human	 Rights,	 
	 The	European	Journal	of	International	Law,	19(4):	655	–	724,	p.	36.	www.ejil.org/pdfs/19/4/1658.pdf	 
	 (สืบค้นเมื่อวันที่	23	เมษายน	2557)
12	 เพิ่งอ้าง
13	 เพิ่งอ้าง
14	 Morsink,	 Johannes.	 (2000).	The	Universal	Declaration	of	Human	Rights:	Origins,	Drafting,	and	 Intent.	 
	 Pennsylvania:	University	of	Pennsylvania	Press,	p.	38.
15	 McCrudden,	 Christopher.	 (2008).	 Human	 Dignity	 and	 Judicial	 Interpretation	 of	 Human	 Rights.	 
	 The	European	Journal	of	International	Law,	19(4):	655	–	724,	p.	34.	www.ejil.org/pdfs/19/4/1658.pdf	 
	 (สืบค้นเมื่อวันที่	23	เมษายน	2557)
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 	 (2)		 สถานะทางกฎหมายของศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ในรฐัธรรมนูญของรฐัเสรปีระชาธิปไตย

	 	 	 	 ในรฐัเสรปีระชาธปิไตย	ซึง่ยอมรบัระบอบรฐัธรรมนยิม	(constitutionalism)	ได้มบีทบญัญติั	

เกีย่วกบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ไว้ในรัฐธรรมนญู	ในทางทฤษฎกีฎหมายมหาชน	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์

จึงอาจมีสถานะทางกฎหมาย	ดังต่อไปนี้16

    1)	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 	 “ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์”	ถอืว่ามคีณุค่าสงูสดุของรฐัธรรมนญูในรฐัเสรปีระชาธปิไตย

ทัว่โลก	หรอืทีก่ล่าวกนัว่าศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นหลกัสงูสดุของรฐัธรรมนญู	ดังนัน้	การกระท�าของ

รัฐทั้งหลายจึงต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 เพราะมนุษย์

เป็นเป้าหมายการด�าเนินการของรัฐ	 มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือในการด�าเนินการของรัฐ	 และการ

ด�ารงอยู่ของรัฐก็ด�ารงอยู่เพื่อมนุษย์	มิใช่มนุษย์ด�ารงอยู่เพื่อรัฐ	ด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 

จึงถือว่าเป็นพื้นฐานส�าหรับการวางรากฐาน	 ของหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค	 

ซึ่งก่อให้เกิดผลส�าคัญ	2	ประการ

	 	 	 	 	 	 ประการแรก	 การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลายจะต้องถือว่าเนื้อหาของ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นพืน้ฐานทีจ่ะต้องน�ามาใช้ประกอบในการตีความสิทธแิละเสรีภาพอืน่ๆ	ด้วย

	 	 	 	 	 	 ประการท่ีสอง	 อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาในทางหลักการท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ

ทั้งหลาย	 รวมทั้ง	 ความหมายของการแทรกแซงในขอบเขตท่ีได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ทุกประเภทนั้น	ได้รับการพัฒนามาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

    2)	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ

	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญของประเทศต่าง	 ๆ	 นอกเหนือจากที่ได้ก�าหนดสิทธิและเสรีภาพไว้อย่าง

หลากหลายแล้ว	 ยังได้ก�าหนดให้มีหลักประกันของสิทธิและเสรีภาพในลักษณะเดียวกันอีกด้วย	

คือ	 หลักห้ามมิให้จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพอันมีผลเพ่ือใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง	 เป็นการเจาะจงหลักการอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการจ�ากัดสิทธิและ	

เสรีภาพ	 และหลักการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ	 

มไิด้	เมือ่พจิารณา	สถานะความเป็นมนษุย์ทีม่คีวามเสมอภาคในศกัด์ิศรีแล้ว	จะเหน็ได้ว่า	การแทรกแซงใด 

ทีเ่ป็นการละเมดิต่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์	กรณย่ีอม	ถอืว่าเป็นการกระทบกระเทอืนสาระส�าคญั

แห่งสิทธิและเสรีภาพ	ดังนั้น	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ 

นั้น	 ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสารัตถะอันเป็นแก่นของสิทธิและเสรีภาพแต่ละประเภท	 ซึ่ง

ภายในขอบเขตดงักล่าว	รฐัมอิาจล่วงละเมดิศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ในฐานะท่ีเป็นสาระส�าคัญแห่งสทิธิ

และเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้

16	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	89-93.
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    3)	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะสิทธิประเภทหนึ่ง

	 	 	 	 	 	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั้น	 ถือว่าเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานสิทธิหนึ่ง	 ท้ังนี้	 โดยพิจารณา

จากการจัดระบบในเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐานและพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์ของศักดิ์ศรีความ 

เป็นมนุษย์แล้ว	ถือได้ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่ง	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

จึงท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยในทางคุณค่า	 อันแสดงถึงทิศทางของการกระท�า	 โดยเรียกร้องให  ้

สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ	นั้น	สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	นอกเหนือจากการให้

หลักประกันที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านั้น

4.	 ขอบเขตของการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในทางกฎหมาย

	 	 สทิธเิรยีกร้องเพือ่ให้มกีารเคารพและคุม้ครองต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์นัน้	ในด้านหนึง่	เป็นการ

ป้องกนัการแทรกแซงจากรฐั	กล่าวคอื	รฐัจะไม่กระท�าการใดทีเ่ป็นการรบกวนการด�ารงอยูข่องศักดิศ์รี	

ความเป็นมนุษย์	แต่ในอีกด้านหนึ่ง	เป็นสิทธิเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐแสดงบทบาทอย่างกระตือรือร้น	

เพื่อให้เกิดมีการเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

	 	 ดังนั้น	 ขอบเขตของการคุ้มครองของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงมีแนวความคิดท่ีส�าคัญอยู่	 

2	ประการ	ดังนี้17

	 	 แนวความคิดแรก	 เห็นว่า	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นสามารถก�าหนดเป็น	 “คุณค่า”	 ได้	 

โดยถือว่า	 มีคุณค่าที่เป็นอิสระ	 มีลักษณะเป็นของตนเอง	 อันเป็นคุณค่าที่เป็นธรรมชาติของความ 

เป็นมนุษย์

	 	 แนวคิดที่สอง	 เห็นว่า	 ลักษณะอันเป็นสาระสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น	 ขึ้นอยู่กับ	

ความสามารถท่ีมนุษย์สามารถท่ีจะก�าหนดตนเองได้	 แนวความคิดที่สองเป็นแนวความคิดท่ีพิจารณา

ความสามารถของมนุษย์ในทางข้อเท็จจริง

	 	 นอกจากนี้	 ขอบเขตของการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังอาจพิจารณาจาก	

ลักษณะการกระท�าที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ซึ่ง	Duerig	ได้จ�าแนก	ไว้ดังนี้18

	 	 1)	 การกระท�าที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า	 เป็นการละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็น 

การกระท�าที่ลดคุณค่าของมนุษย์ลงมาอยู่ในระดับที่เป็นเพียงสิ่งของ	 การกระท�าที่เป็นการทรมาน 

การเอาคนไปเป็นทาส	การขับไล่กลุ่มคน	การติดตามไล่ล่าการบังคับใช้ท�างาน	การก่อการร้าย	การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์	การทดลองที่กระท�าต่อมนุษย์

17	 Pieroth/Schlink,	Grundrecht-Staatsrecht	II.	S.	88	อ้างใน	บรรเจดิ	สงิคะเนต.ิ	(2547).	หลกัพืน้ฐาน	ของสทิธ	ิเสรภีาพ 
	 และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	สานักพิมพ์วิญญูชน,	น.	92.
18	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	103-104.
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	 	 2)	 การกระท�าท่ีเป็นการลงโทษในทางอาญา	 หากแต่เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรหรือการ

ลงโทษที่ทารุณโหดร้าย

	 	 3)	 การกระท�าใดๆ	ที่มนุษย์เป็นเพียงวัตถุของการกระท�านั้น

	 	 4)	 การล่วงละเมิดไปในขอบเขตอันมีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล

	 	 5)	 การละเมิดในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลอันเกิดมาจากการกระท�าของรัฐ

5.	 การให้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

	 	 (1)		 หลักการส�าคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายพื้นฐาน	 (รัฐธรรมนูญใน

รัฐเสรีประชาธิปไตย)

	 	 	 	 การจดัท�าและยอมรบัผลบังคบัของกฎหมายพืน้ฐาน	(Basic	Law)	(รัฐธรรมนญูของสหพนัธ์	

สาธารณรัฐเยอรมนี)	ในปี	ค.ศ.	1949	หลังจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่	2	ได้เป็นสัญญาณในการเกิด

ระเบยีบทางรฐัธรรมนญูใหม่ของประเทศเยอรมนทีีต้่องการลบความทรงจ�าอนัเลวร้ายจากการกระท�า

ของนาซี	กฎหมายพืน้ฐานจงึเป็นจดุเปลีย่นผ่านทีห่ยัง่รากอดุมคติทางกฎหมายทีข่บัเคล่ือนด้วยคณุค่า

(a	value-oriented	constitution)	อันผูกพันรัฐและสังคมเยอรมนีให้ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน19	ดังนั้น

คุณค่าพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีหลายประการ	 

ได้ระบุไว้	 ในกฎหมายพื้นฐานฐานะสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านจิตส�านึกทางกฎหมาย	 (legal	

consciousness)	ก็เช่นเดียวกัน	“ประชาชนชาวเยอรมนียอมรับกันว่า	สิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจละเมิด

ได้และไม่อาจพรากได้นั้นเป็นพื้นฐานในทุกชุมชน	สันติภาพและความยุติธรรมของโลก”20

	 	 	 	 ตามกฎหมายพื้นฐานหมวด	1	ว่าด้วยสิทธิพื้นฐาน	มาตรา	1	(1)	บัญญัติว่า	“ศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์จะละเมิดมไิด้	การเคารพและคุม้ครองศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานของ

รัฐทั้งหมด”21	สถานะทางกฎหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา	1	นี้	ถือว่าเป็นคุณค่าที่เป็น

19	 Ebe,	Edward	J.	(2012).	Observations	on	the	Development	of	Human	Dignity	and	Personality	in	German	 
	 Constitutional	Law:	An	Overview.	Liverpool	Law	Review,	33(2):	201-233,	p.	203.	http://link.springer.com/ 
	 article/10.1007%2Fs10991-012-9120-x	(สืบค้นเมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2557)
20	 Kommers,	DP.	 (1989).	The	Constitutional	Jurisprudence	of	the	Federal	Republic	of	Germany.	North	 
	 Carolina:	Duke	University	Press.
21	 Article	1	[Human	dignity	–	Human	rights	–	Legally	binding	force	of	basic	rights]
	 (1)	 Human	dignity	shall	be	inviolable.	To	respect	and	protect	it	shall	be	the	duty	of	all	state	authority.
	 (2)	 The	German	people	therefore	acknowledge	inviolable	and	inalienable	human	rights	as	the	basis	 
	 	 of	every	community,	of	peace	and	of	justice	in	the	world.
	 (3)	 The	 following	basic	 rights	 shall	bind	 the	 legislature,	 the	executive	and	 the	 judiciary	as	directly	 
	 	 applicable	law.
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หัวใจของกฎหมายพื้นฐาน	(the	central	value	of	the	German	Basic	Law)22	และยังเป็นคุณค่า

ทางรฐัธรรมนญูท่ีสงูท่ีสดุอกีด้วย	(“highest	constitutional	value”	in	Germany)23	ศาลรฐัธรรมนญู

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 เห็นว่า	บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการแสดงออกของ

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพื้นฐาน24	ดังนั้น	การที่มาตรา	1(3)	ก�าหนดให้สิทธิ

ขั้นพื้นฐานที่กฎหมายพื้นฐานรับรอง	“…มีผลผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติ	ฝ่ายบริหารและศาล	ในฐานะเป็น

กฎหมายที่มีผลใช้บังคับโดยตรง	(directly	applicable	law)”	นั้น	ย่อมท�าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

มีผลบังคับทางกฎหมายโดยตรง	 โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายอนุวัติการ 

แต่อย่างใด	ทั้งนี้ในการให้หลักประกันในทางศาล	มาตรา	19	(4)	บัญญัติว่า	“หากสิทธิของบุคคลใด 

ถูกล่วงละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ	บุคคลนั้นจะใช้สิทธิทางศาลเยียวยาได้”25

	 	 	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสิทธิขั้นพื้นฐาน	 ศาลรัฐธรรมนูญ	

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ยอมรับว่า	 สิทธิขั้นพื้นฐานก่อต้ังขึ้นมาโดยมี	 “ศักดิ์ศรี”	 เป็นแก่นของ

สิทธิดังกล่าว	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็น	“รากฐานของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลาย”26	ดังนั้นภายใต้

พฤติการณ์ปกติทั่วไป	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ	 หากมีการให้

ความเคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 ในแง่นี้	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จึงมีลักษณะ

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเภทหนึ่งด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางพฤติการณ์	 ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี	ได้เคยวินิจฉัยเกีย่วกบัผลบังคบัของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ทีส่ามารถแยกออกจาก 

22	 BVerfGE	27,	1;	BVerfGE	65,	1	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	Human	 
	 Dignity	in	German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	Journal	of	the	Philosophical	 
	 Association	of	Kenya	(PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	49.	http://ajol.info/index.php/tp/index	(สืบค้น 
	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
23	 BVerfGE	5,	85;	BVerfGE	6,	32;	BVerfGE	45,	187;	BVerfGE	109,	279;	BVerfGE	115,	118		Ebert,	Rainer	&	Oduor,	 
	 Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	Human	Dignity	in	German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	 
	 and	Practice:	A	 Journal	of	 the	Philosophical	Association	of	Kenya	 (PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	 
	 p.	49.	http://ajol.info/index.php/tp/index	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
24	 BVerfGE	6,	32;	BVerfGE	115,	118	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	 (2012).	The	Concept	of	 
	 Human	Dignity	 in	German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	 Journal	of	 the	 
	 Philosophical	Association	of	Kenya	(PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	46.	http://ajol.info/index.php/ 
	 tp/index	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
25	 อ้างแล้ว	เชิงอรรถที่	21.
26	 BVerfGE	93,	266	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	Human	Dignity	in	 
	 German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	Journal	of	the	Philosophical	Association	 
	 of	 Kenya	 (PAK)	 New	 Series,	 4(1),	 pp.43-73,	 p.	 48.	 http://ajol.info/index.php/tp/index	 (สืบค้นเมื่อวันท่ี	 
	 25	เมษายน	2557)
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สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายที่ระบุไว ้ในรัฐธรรรมนูญว่า	 ถึงแม้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้เป็น 

สิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการบัญญัติไว ้ในมาตราท่ีระบุให้ผูกพันการใช้อ�านาจรัฐท้ังหมดก็ตาม	 

แต่อ�านาจรัฐทั้งหลายก็ยังต้องผูกพันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในฐานะที่เป็นหลักการสูงสุด 

ของรัฐธรรมนูญอยู่ดี27	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงมีความมุ่งหมายอยู่	 

2	ประการ	ได้แก่28

	 	 	 	 ประการแรก	 มีความมุ่งหมายให้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมีลักษณะ	

เป็นสิทธิๆ	หนึ่ง

	 	 	 	 ประการที่สอง	 มีความมุ่งหมายให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท�าหน้าที่ในการวินิจฉัยในทาง

คุณค่าอันแสดงถึงทิศทางของการกระท�า	 โดยเรียกร้องให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ	 นั้นสามารถบรรลุ 

เป้าหมายได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 นอกเหนือจากการให้หลักประกันที่จะไม่ล่วงละเมิดต่อ 

สิทธิขั้นพื้นฐาน

	 	 	 	 อย่างไรกต็าม	ไม่สทิธใิดทีม่ลีกัษณะเด็ดขาดสมบรูณ์	มาตรา	19	(1)29	ของกฎหมายพืน้ฐาน 

จึงยอมให้มีการจ�ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานได้	แต่มาตรา	19(2)	บัญญัติห้ามมิให้มีการจากัดสิทธิขั้นพื้นฐาน 

อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระส�าคัญ	(essence)	ของสิทธิขั้นพื้นฐานนั้น30	ดังนั้น	เมื่อพิจารณา

ประกอบกบัลกัษณะท่ีล่วงละเมดิไม่ได้โดยเด็ดขาดของศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ตามมาตรา	1(1)	ข้างต้น	

และสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีเป็นสาระส�าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลาย	 และหลักการ

ทางรัฐธรรมนูญที่สูงที่สุดแล้ว	 การจ�ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา	 19(1)	 ข้างต้น	 จะต้องไม่กระทบ

กระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หาไม่แล้วย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

27	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	94.
28	 Maunz-Zippelius,	Deutsches	Staatsrecht,	28.	Aufl.,	S.	180.	อ้างใน	บรรเจิด	สิงคะเนติ.	(2547).	หลักพื้นฐานของ 
	 สิทธิ	เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์	วิญญูชน,	น.	93.
29	 มาตรา	 19	 (1)	 ในกรณีที่การจ�ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานกระทาได้โดยกฎหมายภายใต้กฎหมายพื้นฐานนี้	 กฎหมาย	 ดังกล่าว 
	 ต้องใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไปและไม่ใช้บงัคบัเฉพาะแก่กรณใีดกรณหีนึง่เท่านัน้	และต้องระบ	ุสทิธขิัน้พืน้ฐานทีถ่กูจ�ากดั	รวมทัง้ 
	 บทบัญญัติที่ก�าหนดถึงสิทธินั้นด้วย	 [(Article	19	 (1)	 Insofar	 as,	 under	 this	Basic	 Law,	 a	basic	 right	may	be	 
	 restricted	by	or	pursuant	to	a	law,	such	law	must	apply	generally	and	not	merely	to	a	single	case.	 
	 In	addition,	the	law	must	specify	the	basic	right	affected	and	the	Article	in	which	it	appears.]
30	 มาตรา	 19	 (2)	 ไม่ว่ากรณีใด	 การจ�ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิพ้ืนฐานนั้น	 มิได้	 
	 [Article	19	(2)	In	no	case	may	the	essence	of	a	basic	right	be	affected.]
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	 	 	 	 จากการที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะที่เป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญในทาง

แนวความคิด	จึงถือว่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าที่อยู่เหนือการชั่งน�้าหนักกับประโยชน์อย่าง

อื่น	(the	weight	of	interests)31	ดังจะเห็นได้ว่า	ประโยชน์ด้านอื่นที่คุ้มครองโดยสิทธิขั้นพื้นฐานอาจ

ถูกจ�ากัดเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ	หรือความดีงามของสังคม	(public	good)	แต่ในสายตา

กฎหมาย	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ไม่อาจถูกจากดัหรือล่วงละเมดิได้เลย	ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม32	และ	

ไม่อาจน�ามาพิจารณาในลักษณะที่สามารถถูกถ่วงดุลโดยสิทธิข้ันพ้ืนฐานต่าง	 ๆ	 หรือประโยชน์อื่นใด 

ได้เลย33	 ด้วยสถานะเช่นนี้ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ย่อมมีผลให้	 แม้แต่บุคคลผู้ทรงศักด์ิศรีความ

เป็นมนษุย์นัน้เอง	กไ็ม่อาจท�าลายคุณค่าแห่งศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ของตนลงได้โดยใจสมคัรเช่นกนั34

	 	 	 	 กรณีไม่ต่างไปจากสิทธิขั้นพื้นฐานประการอื่น	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็เช่นกัน	 ถือเป็น 

สิ่งที่ก�าหนดบุคลิกภาพของการใช้อ�านาจรัฐ	 โดยเรียกร้องให้รัฐใช้อ�านาจของตนโดยมีบุคคลเป็น 

เป้าหมายหรือประธานแห่งสิทธิ	 ด้วยเหตุนี้	 การใช้อ�านาจรัฐจึงต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตลอดไป	 ดังที่มีการให้หลักประกันสูงสุดไว้ในกฎหมายพื้นฐาน	 มาตรา	 79(3)35	 ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ 

31	 BVERFGE	85	(204),	6	BVERFGE	32	(41),	45	BVERFGE	187	(227),	109	BVERFGE	279	(311),	and	115	BVERFGE	 
	 118	(152):	“highest	constitutional	value”;	93	BVERFGE	266	(293)	and	107	BVERFGE	275	(284):	absolute	 
	 limit,	 no	 balancing	 with	 other	 basic	 laws.	 อ้างใน	 Bendor,	 Ariel	 L.	 &	 Sachs,	 Michael.	 (2013).	 The	 
	 Constitutional	Status	of	Human	Dignity	in	Germany	and	Israel,	Israel	Law	Review,	44:25-61,	pp.	31-32.	 
	 http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	BendorSachsCRC.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
32	 BVERFGE	85	(204),	6	BVERFGE	32	(41),	45	BVERFGE	187	(227),	109	BVERFGE	279	(311),	and	115	BVERFGE	 
	 118	(152):	“highest	constitutional	value”;	93	BVERFGE	266	(293)	and	107	BVERFGE	275	(284):	absolute	 
	 limit,	 no	 balancing	 with	 other	 basic	 laws.	 อ้างใน	 Bendor,	 Ariel	 L.	 &	 Sachs,	 Michael.	 (2013).	 The	 
	 Constitutional	Status	of	Human	Dignity	in	Germany	and	Israel,	Israel	Law	Review,	44:25-61,	pp.	31-32.	 
	 http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	BendorSachsCRC.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
33 BVerfGE	93,	266;	BVerfGE	107,	275	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	 
	 Human	Dignity	 in	German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	 Journal	of	 the	 
	 Philosophical	Association	of	Kenya	(PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	47.	http://ajol.info/index.php/ 
	 tp/index	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
34	 NVwZ	1993,	98;	BVerwGE	64,	274).	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	 
	 Human	Dignity	 in	German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	 Journal	of	 the	 
	 Philosophical	Association	of	Kenya	(PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	47.	http://ajol.info/index.php/ 
	 tp/index	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
35 มาตรา	79(3)	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายพ้ืนฐานนีท้ีม่ผีลท�าให้เกดิมกีารแบ่งแยกสหพนัธรฐัออกไปเป็นมลรฐั	หรือท่ีกระทบ 
	 ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขเพ่ิมเติมตามหลักการของกระบวนการนิติบัญญัติ	 หรือที่กระทบต่อหลักการที่ก�าหนดไว ้
	 ในมาตรา	1	และมาตรา	20	ย่อมไม่อาจยอมรับได้	[Article	79(3)	Amendments	to	this	Basic	Law	affecting	the	 
	 division	of	the	Federation	into	Länder,	their	participation	on	principle	in	the	legislative	process,	or	the	 
	 principles	laid	down	in		Articles	1	and	20	shall	be	inadmissible.]
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ฝ่ายนิติบัญญัติท�าการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพ้ืนฐาน	 (รัฐธรรมนูญ)	 ในลักษณะที่เป็นการขัดต่อ

บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ด้วยเหตุนี้	บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	จึงถูก

เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า	“บทบัญญัติอันเป็นนิรันดร์”	(eternity	clause)	อีกด้วย36

 	 (2)		 แนวทางการให้ความคุ ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธรัฐเยอรมนี

	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี	 มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาหลักการที่

เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 ในส่วนนี้จึงจะได้น�าเสนอแนวคาพิพากษา

ที่ส�าคัญซึ่งท�าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดผลบังคับทางกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักการสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 ศาลรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน	ีได้เคยวินจิฉยัเกีย่วกบัการละเมดิศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย์	 โดยวิธีการอธิบายด้วยถ้อยค�าต่างๆ	 เช่น	การท�าให้ได้รับความอับอาย	 (Erniedringung)	การ

ติดตามไล่ล่า	(Verfolgung)	การเนรเทศ	(Aechtung)	และการลงโทษที่มีลักษณะทารุณโหดร้าย	หรือ	

การกระท�าทีเ่ป็นการบงัคบัให้ท�างาน	การใช้คนเป็นทาส	การก่อการร้าย	การท�าลายล้างชาติพันธุ	์หรือ

การน�ามนษุย์ไปใช้ในทางทดลอง	การกระท�าเหล่านีล้้วนแต่เป็นการกระท�าทีล่ะเมดิต่อศกัด์ิศรคีวามเป็น

มนษุย์ทัง้สิน้37	นอกจากนี	้ศาลรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน	ีได้เคยให้ความหมายของศกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย์ไว้ว่า	หมายถึง	การที่มนุษย์มีสิทธิใน	“คุณค่าทางสังคมและที่จะได้รับความเคารพ	(social	

value	and	respect)	ทุกคนย่อมเป็นเจ้าของศกัด์ิศรใีนฐานะทีเ่กดิมาเป็นมนษุย์”	“โดยไม่ต้องค�านงึถงึ 

บุคลิกลักษณะความส�าเร็จ	และสถานะทางสังคมของบุคคลนั้น”38

	 	 	 	 ในส่วนของหน้าทีข่องรฐัทีม่ต่ีอศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์นัน้	ศาลรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรัฐ	

เยอรมนี	ได้อธิบายเป็นหลักการไว้ในคดี	KPD-Urteil	ว่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นการเรียกร้องการ

สร้างตนเองอย่างอิสระของปัจเจกบุคคลในรัฐเสรีประชาธิปไตย	มนุษย์	คือ	คุณลักษณะส่วนบุคคลที่มี

ความสามารถ	ในการสร้างชีวิตบนความรับผิดชอบของตนเอง	ดังนั้น	เพื่อเห็นแก่ศักดิ์ความเป็นมนุษย์

ของปัจเจกบคุคล	จะต้องท�าให้เกดิความมัน่คงแก่ปัจเจกบคุคลในการพฒันาลกัษณะส่วนบคุคลให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งซึ่งรัฐต้องให้ความเคารพ	 (respect)	 และ

36 Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	Human	Dignity	 in	German	and	Kenyan	 
	 Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	Journal	of	the	Philosophical	Association	of	Kenya	(PAK)	 
	 New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	46-47.	http://ajol.info/index.php/tp/index	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
37	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	102.
38	 เพิ่งอ้าง,	น	90.
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ต้องได้รับความคุ้มครอง	 (protect)	 จากรัฐ39	 นอกจากนี้	 ในค�าวินิจฉัยเร่ือง	Mephisto-Beschluss	 

ศาลรฐัธรรมนญูแห่งสหพันธรฐัเยอรมน	ีเหน็ว่า	มาตรา	1	วรรคหนึง่	ของกฎหมายพืน้ฐาน	(รฐัธรรมนญู)	

ได้ให้หลักประกันในทางคุณค่าซึ่งปัจเจกบุคคลได้รับหลักประกันดังกล่าว	 เพราะความเป็นบุคคล	 

การไม่อาจล่วงละเมดิได้ในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์นัน้	เป็นการรบัรองถงึการคุม้ครองจากการแทรกแซง

ในปริมณฑลส่วนบุคคล	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีจึงได้วินิจฉัยว่า	 กฎหมายอาญาที่

อนุญาตให้ท�าแท้งได้นั้นเป็นโมฆะ	 โดยได้ให้เหตุผลว่า	 ชีวิตที่ได้รับการพัฒนาอยู่ในครรภ์มารดานั้น

ถือว่าเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง	 ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 2	 (2)	 ที่บัญญัติว่า	

“บุคคลมีสิทธิในชีวิตและร่างกาย”	 และมาตรา	 1	 (1)	 ที่ก�าหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่อาจจะ

ถูกล่วงละเมิดได้	ดั้งนั้น	จึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องให้ความเคารพและให้ความคุ้มครอง	ทั้งนี้	

หน้าที่ในการให้ความคุ้มครองของรัฐนั้น	 มิได้หมายเฉพาะการห้ามแทรกแซงโดยตรงของรัฐต่อชีวิต 

ทีเ่ตบิโตในครรภ์ของมารดาเท่าน้ัน	หากแต่รฐัยงัจ�าต้องให้ความคุม้ครองและปกป้องชวีติดงักล่าวด้วย40

	 	 	 	 ในทศวรรษท่ี	 1950	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีได้สร้างหลักที่เรียกว่า	 

“การห้ามปฏิบัติต่อบุคคลเยี่ยงวัตถุ”	 (object-formula)	 ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่จะใช้ตรวจสอบการ 

กระท�าของรัฐที่มีลักษณะในทางภววิสัยอันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ซึ่งหมายความว่า	

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ย่อมถูกล่วงละเมดิ	หากมนษุย์ได้ถกูลดคณุค่ามาเป็นเพยีงวตัถุของการด�าเนนิการ 

อย่างใดอย่างหน่ึงของรัฐ	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี	 ยอมรับว่า	 มาตรา	 1	 ก�าหนดเป็น 

หลักว่า	 “แต่ละบุคคลต้องเป็นเป้าหมายในตัวเอง”41	 รัฐจึงถูกห้ามมิให้ปฎิบัติต่อบุคคลเยี่ยงวัตถุ42  

แต่กรณีใดบ้างจะถอืว่าเป็นการละเมดิต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์นัน้จะต้องพจิารณาเป็นรายกรณไีป43  

39	 BVerfGE	5,	85	(206)	อ้างใน	บรรเจิด	สิงคะเนติ.	(2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม 
	 รัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	86.
40	 BVerfGE	 39,	 1	 อ้างใน	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ.	 (2547).	 หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม 
	 รัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	89.
41	 BVerfGE	45,	228	อ	างใน	Bendor,	Ariel	L.	&	Sachs,	Michael.	(2013).	The	Constitutional	Status	of	Human	 
	 Dignity	in	Germany	and	Israel,	 Israel	Law	Review,	44:25-61,	pp.	43.	http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	 
	 BendorSachsCRC.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
42	 BVERFGE	1	(6);	28	BVERFGE	386	(391);	50	BVERFGE	166	(175);	117	BVERFGE	71	(89);	122	BVERFGE	248	 
	 (271).	 อ้างใน	Bendor,	 Ariel	 L.	 &	 Sachs,	Michael.	 (2013).	 The	Constitutional	 Status	of	Human	Dignity	 
	 in	 Germany	 and	 Israel,	 Israel	 Law	 Review,	 44:25-61,	 pp.	 43.	 http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	 
	 BendorSachsCRC.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
43	 BVERFGE	 1	 (25);	 109	 BVERFGE	 279	 (311).	 อ้างใน	 Bendor,	 Ariel	 L.	 &	 Sachs,	 Michael.	 (2013).	 The	 
	 Constitutional	Status	of	Human	Dignity	 in	Germany	and	 Israel,	 Israel	Law	Review,	44:25-61,	pp.	43.	 
	 http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	BendorSachsCRC.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
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อย่างไรก็ตาม	 เพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนที่เกิดในแต่ละกรณี	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ

เยอรมนจึีงพยายามก�าหนดประโยชน์บางประการ	ซึง่หากมกีารละเมดิต่อประโยชน์เช่นว่านี	้ย่อมถอืว่า 

เป็นการลดทอนคุณค่าของบุคคลให้มีฐานะไม่ต่างไปจากวัตถุ	 และย่อมเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ด้วย	ประโยชน์ดังกล่าว	ได้แก่	บูรณภาพในทางร่างกาย	(integrity	of	the	human	body)	

บูรณภาพในทางจิตวิทยาของบุคลิกภาพส่วนตนของมนุษย์	 (psychic	 integrity	 of	 the	 human		

personality)	 ความเสมอภาคพื้นฐาน	 (elementary	 equality)	 และสภาพความเป็นอยู่ท่ีมีคุณค่า 

ของการด�ารงความเป็นมนุษย์ไว้	(living	conditions	worthy	of	human	beings)44

	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี	 ได้มีค�าพิพากษาจ�านวนมากท่ีห้ามมิให้ปฏิบัติต่อ

บุคคลเยี่ยงวัตถุ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในค�าพิพากษาที่เกี่ยวกับการจ�าคุกตลอดชีวิต	 ศาลรัฐธรรมนูญ

แห่งสหพันธรฐัเยอรมนไีด้อาศยัแนวความคดิทีว่่ามนษุย์เป็นผูท้ีม่เีสรภีาพในการรบัผดิชอบตนเอง	และ

พฒันาตนอย่างเป็นอสิระ	โดยศาลรฐัธรรมนญูแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน	ีเหน็ว่า	ในสงัคมเสรปีระชาธิปไตย

น้ัน	 เสรีภาพของมนุษย์หาใช่ไร้ขีดจ�ากัดไม่	 บุคคลในสังคมย่อมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและผูกพันตนต่อ

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่	 ผู้กระท�าผิดจึงต้องมีความรับผิดชอบทางศีลธรรม	 (a	morally	 responsible			

person)	คือถูกลงโทษได้	แต่ว่า	โดยคุณค่าของบุคคลแล้ว	ก็ไม่ได้ท�าให้ผู้กระท�าผิดสูญเสียคุณค่าของ

ความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความเคารพจากรัฐและบุคคลอื่น	 เนื่องจาก	 บุคคลทุกคนภายในสังคมมี

คุณค่าเสมอกัน	 (equal	 worth)	 กรณีย่อมเป็นการละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่ท�าให้บุคคล

เป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้อาชญากรรมของรัฐเท่านั้น	ดังนั้น	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	จึงเรียกร้อง

ให้บุคคลที่ถูกศาลพิพากษาจ�าคุกตลอดชีวิตจะต้องมีโอกาสในการได้รับเสรีภาพอีกครั้งในอนาคตตาม

กระบวนการและข้ันตอนท่ีกฎหมายก�าหนด	 ซึ่งต้องถือว่า	 การลงโทษบุคคลในทางอาญาเช่นนี้เป็น 

เป้าหมายของการใช้อ�านาจรฐัทีส่อดคล้องกบัหลักการความมสีถานะสูงสุดของศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์	 

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีจึงวินิจฉัยว่า	 กฎหมายอาญาท่ีก�าหนดโทษสาหรับคดี

ฆาตกรรมน้ันไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 แต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีภาระหน้าที่จะก�าหนดให้ชัดเจนว่า	 

มีเงื่อนไขใดบ้างที่จะระงับซึ่งโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	 และมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรส�าหรับกรณี 

ดังกล่าวด้วย45

44	 Bendor,	Ariel	L.	&	Sachs,	Michael.	(2013).	The	Constitutional	Status	of	Human	Dignity	in	Germany	and	 
	 Israel,	 Israel	Law	Review,	44:25-61,	pp.	43-44.	http://law.huji.ac.il/upload/ILR44	BendorSachsCRC.pdf	 
	 (สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
45	 BVerfGE	45,	227	อ้าง	Ebe,	Edward	J.	(2012).	Observations	on	the	Development	of	Human	Dignity	and	 
	 Personality	in	German	Constitutional	Law:	An	Overview,	Liverpool	Law	Review,	33(2):	201-233,	p.	316.		 
	 http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10991-012-9120-x	(สืบค้นเมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2557)
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	 	 	 	 เมื่อไม่นานมานี้	หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนกันยายน	ปี	ค.ศ.	2011	ซึ่งตึกเวิลด์เทรด

ในสหรัฐอเมริกาได้ถูกถล่มจากกลุ่มผู้ก่อการร้าย	 ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศเยอรมนีได้แก้ไขเพ่ิม 

มาตรา	14.3	แห่งรัฐบัญญัติความปลอดภัยในการบิน	(German	Aviation	Security	Act)	โดยมาตรา

ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ให้อ�านาจกองทัพเยอรมนี	 สามารถยิงเครื่องบินที่มีผู้โดยสารซ่ึงเป็นผู้บริสุทธิ์ได	้ 

หากเครื่องบินดังกล่าวถูกผู้ก่อการร้ายน�ามาใช้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือในการก่อการร้าย	กลุ่มบุคคลที่

เป็นผู้ใช้บริการสายการบินต่างๆ	จ�านวนหนึ่ง	ได้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี	

โดยโต้แย้งว่า	กฎหมายฉบบัดงักล่าวได้ให้ความชอบธรรมกบัรฐัในการฆ่าประชาชนผูบ้รสิทุธิอ์นัเป็นการ

ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายพื้นฐาน

	 	 	 	 คดีนี้	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีวินิจฉัยว่า	 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

ดังกล่าว	ไม่สอดคล้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิตร่างกาย	(the	fundamental	right	to	life)	และหลัก

ประกันที่ปรากฎในบทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ในส่วนที่เป็นการใช้ก�าลังทางการทหาร

เพือ่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลท่ีโดยสารเครือ่งบิน	ซึง่ไม่ใช่ผูม้ส่ีวนร่วมในการก่อการร้ายด้วยแต่อย่างใด	 

การที่รัฐได้ใช้การฆ่าในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการรักษาไว้ซ่ึงชีวิตของผู้อื่น	 ย่อมท�าให้ผู้โดยสารถูก

ปฏิบัติเย่ียงวัตถุ	 ถือเป็นการปฏิเสธคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทิ้งเสีย	 ศาลจึงวางหลักไว้ว่า	 

การฆ่าผู้บริสุทธ์ิแม้แค่สองสามคนเพื่อรักษาไว้ซ่ึงชีวิตของผู้คนจ�านวนมาก	 ก็ไม่อาจยอมให้เป็นการ

กระท�าอนัชอบธรรมของรฐัได้	เนือ่งจากรฐัมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องกระท�าการเพือ่คุ้มครองศกัด์ิศรคีวาม

เป็นมนุษย์อย่างเสมอภาค	การแก้ไขเพิ่มกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ46

	 	 	 	 นอกจากน้ี	 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จากพฤติกรรมที่มี

ลกัษณะไม่เป็นการเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	แม้การกระท�านัน้จะเป็นการใช้สิทธเิสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญก็ตาม	ในคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนนวนิยายของ	Klaus	Mann	ชื่อเรื่อง	Mephisto		

โดยนวนิยายเรื่องนี้	 ได้บอกเล่าเรื่องราวของผู้ท่ีให้ความร่วมมือกับนาซี	 โดยอธิบายให้เห็นการละทิ้ง

คุณค่าทางด้านจริยธรรมของผู้น้ันเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะรับใช้นาซ	ี ตัวผู้เขียนคือ	Mann	 เอง	 

ก็ยอมรับว่า	 เขาน�าบุคลิกของตัวละครดังกล่าวมาจากศิลปินชาวเยอรมันผู้หนึ่งท่ีชื่อว่า	 Gustaf		 

Gründgens	(ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว	เมื่อคดีนี้อยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาล)	ด้วยเหตุนี้	ผู้เป็นญาติ

ของ	Gründgens	ได้ฟ้องเป็นคดใีนศาลเพือ่ห้ามมใิห้มกีารพมิพ์เผยแพร่นวนยิายดงักล่าว	โดยโต้แย้งว่า	 

46	 Lepsius,	Oliver.	(2007).	Human	Dignity	and	the	Downing	of	Aircraft:	The	German	Federal	Constitutional	 
	 Court	Strikes	Down	a	Prominent	Anti-terrorism	Provision	in	the	New	Air-transport	Security	Act.	German	Law	 
	 Journal,	 7:9,	 pp.	 761-776.	 http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol07No09/PDF_Vol_07_ 
	 No_09_761776_Developments_Lepsius.pdf	(สืบค้นเมื่อวันที่	25	เมษายน	2557)
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นวนิยายมีเรื่องราวที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามเกียรติของ	Gründgens	ผู้ล่วงลับ	ศาลรัฐธรรมนูญแห่ง

สหพันธรัฐเยอรมนีจึงวินิจฉัยว่า	ศักดิ์ศรีของ	Gründgens	นั้น	มีน�้าหนักเหนือกว่า	สิทธิในเสรีภาพที่

จะแสดงออกทางศิลปะ	(right	to	freedom	of	artistic	expression)	ของ	Mann	ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์	

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี	 จึงมีค�าสั่งห้ามมิให้มีการเผยแพร่นวนิยายเรื่อง	Mephisto	 

ดังกล่าว47	กรณีนี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักการทางรัฐธรรมนูญสูงสุด	

มีน�้าหนักที่เหนือกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นหรือประโยชน์ใดๆ	ทั้งปวง

6.	 การให้คุ ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย:	 กรณีศึกษาค�าพิพากษาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	

	 	 (1)		 หลักการที่ส�าคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 	 ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ปรากฏในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยครัง้แรก	ในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน	 ได้บัญญัติรับรองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในหมวด	 1	 บทท่ัวไป	

มาตรา	 4	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ย่อมได้รับความคุ้มครอง”	เมื่อพิจารณาว่า	สิทธิ	เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล	เป็นหลักการ

สงูสดุทีก่�าหนดโครงสร้างพืน้ฐานของระบอบความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบับุคคลในรฐัเสรปีระชาธปิไตย

แล้ว	 การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองการให้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในมาตราแรกๆ	 ของ

รัฐธรรมนูญ	และในมาตราเดียวกันกับหลักการสูงสุดว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว	ย่อมแสดง

ให้เห็นว่า	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีฐานะเป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่ก�าหนดความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับบุคคลไปด้วย

	 	 	 	 มีผู้ตั้งข้อสังเกตอย่างน่าสนใจว่า	 หากเปรียบเทียบการบัญญัติรับรองระหว่าง	 “ศักด์ิศรี	

ความเป็นมนุษย์”	กับ	“สิทธิและเสรีภาพ”	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

แล้ว	 จะเห็นได้ว่ามีการรับรองในระดับที่แตกต่างกันออกไป	 ในขณะท่ีมาตรา	 26	 ของรัฐธรรมนูญ 

ก�าหนดให้การใช้อ�านาจของรัฐต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพ	แต่มาตรา	27	 

กลบับัญญัตว่ิา	“สทิธิและ เสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูนี ้รบัรองไว้โดยชดัแจ้ง โดยปรยิาย หรอืโดยค�าวนิจิฉยั 

ของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร

47	 BVerfGE	30,	173.	อ้างใน	Ebert,	Rainer	&	Oduor,	Reginald	M.J.	(2012).	The	Concept	of	Human	Dignity	in	 
	 German	and	Kenyan	Constitutional	Law.	Thought	and	Practice:	A	Journal	of	the	Philosophical	Association	 
	 of	Kenya	(PAK)	New	Series,	4(1),	pp.43-73,	p.	49.
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ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยศาลรัฐธรรมนูญ

81วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และ 

การตคีวามกฎหมายท้ังปวง”	จะเห็นได้ว่า	มาตรา	27	บญัญตัใิห้สทิธแิละเสรภีาพเท่านัน้ทีผ่กูพนัองค์กร

ผู้ใช้อ�านาจของรัฐทั้งหมด	 โดยให้สิทธิและเสรีภาพมีผลโดยตรงต่อการใช้อ�านาจของรัฐ	 แต่ในขณะท่ี 

มาตรา	27	เองมไิด้บญัญตัถิงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	ในกรณนีี	้ย่อมท�าให้เหน็ความแตกต่างของความ

ผูกพันขององค์กรรัฐที่มีต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับสิทธิและเสรีภาพ	 นอกจากนี้	 บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญมาตรา	 28	 บัญญัติว่า	 “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ	

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือไม่ขัดต่อ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน”	 และในมาตรา	 28	 วรรคสองบัญญัติว่า	“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ 

ยกขึน้เป็นข้อต่อสู้คดใีน ศาลได้”	กรณนีีจ้ะเหน็ได้ถงึความแตกต่างในการบญัญตัริบัรองตามมาตรา	28	

วรรคหนึ่งและวรรคสอง	ซึ่งตามมาตรา	28	วรรคหนึ่ง	บัญญัติว่า	บุคคลย่อมอ้างถึงศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ได้	แต่ในขณะที่มาตรา	28	วรรคสอง	ไม่ได้บัญญัติรับรองถึงการใช้สิทธิในทางศาลในกรณีของ

การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์48

	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา	 4	 แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติไว้ในหมวด	 1	 บทท่ัวไป	 จึงควรถือได้ว่าเป็นการวาง

หลักทั่วไปอันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐที่จะให้การรับรองคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของบุคคล	จากการวางหลักทั่วไปดังกล่าวนี้เองก่อให้เกิดความผูกพันต่ออ�านาจรัฐทั้งหลาย	โดยถือว่า

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นตวัก�าหนดและเป็นตวัจ�ากดัวตัถปุระสงค์และภาระหน้าทีข่องรัฐ	นอกจากนี้	 

ในแง่ของการตีความสิทธิข้ันพื้นฐานท้ังหลายจะต้องตีความว่า	 สิทธิข้ันพื้นฐานทั้งหลายล้วนแต่ม ี

ผลมาจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท้ังสิ้น	 ดังนั้น	 จะต้องถือว่า	 เนื้อหาของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จะ

ต้องน�ามาประกอบการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	ด้วย

	 	 	 	 นอกจากนี้	สถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา	26	เป็นสถานะที่ผูกพันองค์กร

ของรัฐทุกองค์กรที่จะต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพ	 การค�านึงถึงดังกล่าว 

อาจแสดงออกได้ใน	2	ลักษณะ	คือ

	 	 	 	 ลักษณะแรก	องค์กรของรัฐจะต้องละเว้นการกระท�าใด	ๆ	ที่จะเป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพ

	 	 	 	 ลกัษณะทีส่อง	รฐัมภีาระหน้าท่ีทีจ่ะต้องส่งเสริมให้ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธแิละเสรภีาพ

ของปัจเจกบุคคล	เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในการด�ารงอยู่ของบุคคลอย่างมีศักดิ์ศรี

48	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	 (2547).	หลักพื้นฐานของสิทธิ	 เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ	(พิมพ์ครั้งที่	2).	 
	 กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์วิญญูชน,	น.	104-105.
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ไชยันต์ กุลนิติ 
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	 	 	 	 ส่วนสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา	 28	 อาจแสดงออกมาใน	 2	 ลักษณะ 

เช่นกัน	คือ

	 	 	 	 ลักษณะท่ีหน่ึง	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ	ซึ่งเท่ากับ

ว่าบคุคลทีถ่กูละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์สามารถจะใช้สิทธทิางศาลหรือยกขึน้เป็นข้อต่อสู้ในคดีได้

	 	 	 	 ลักษณะที่สอง	เมื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีสถานะเช่นเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ	ศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนษุย์ย่อมอยูภ่ายใต้เงือ่นไขเช่นเดยีวกบัสิทธแิละเสรีภาพ	กล่าวคอื	การใช้ศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย์	 จะใช้ได้เท่าท่ีไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	

หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

	 	 	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณาความข้างต้น	 ในกรณีของประเทศไทย	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงควร	

เป็นสิ่งที่กฎหมายให้คุ้มครอง	 โดยถือว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานและสารัตถะของสิทธิ

เสรีภาพทั้งปวง	ซึ่งรัฐไม่อาจล่วงละเมิดได้	 แนวทางในการตีความสถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

เช่นนี้	 สอดคล้องกับแนวทางการตีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ

เยอรมนีที่ได้แสดงไว้ข้างต้น	 ซึ่งแต่เดิมน้ันศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ของเยอรมันได้วินิจฉัยยอมรับว่า

ศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานประเภทหนึง่	และต่อมาได้วนิิจฉยัเพิม่เติมว่า	ถงึแม้ศกัดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์จะไม่ใช่สทิธขิัน้พืน้ฐานทีไ่ด้รบัการบญัญติัไว้ในกฎหมายพ้ืนฐานเป็นรายข้อรายมาตรา

อันผูกพันการใช้อ�านาจรัฐทั้งหมดก็ตาม	แต่การใช้อ�านาจรัฐก็ยังต้องผูกพันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

ในฐานะเป็นหลักการสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 นอกจากนี้	 ในระบบกฎหมายไทย	 มาตรา	 3	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 “สิทธิมนุษยชน หมายความว่า ศักด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมายไทย หรอืตามสนธสัิญญาทีป่ระเทศไทยมพีนัธกรณี

ทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม” เมือ่พจิารณาเหตผุล	ในการออกพระราชบญัญติัฉบบันี	้ซ่ึงเป็นการอนวุติัการตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 ตลอดจนความเสมอภาคของประชาชน	 

จงึพอจะอนมุานได้ว่า	“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์”	ได้รับการยอมรับให้มสีถานะทางกฎหมายโดยปริยาย	

และย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบกฎหมายไทยผูกพันรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาลและองค์กร

อื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	 การใช้บังคับกฎหมาย	 และการตีความกฎหมายทั้งปวงไม่ต่าง

จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง49	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงเป็น 

49	 อุดม	รัฐอมฤต,	นพนิธิ	สุริยะ	และบรรเจิด	สิงคเนติ.	 (2544).	การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือใช้สิทธิ	และเสรีภาพ 
	 ของบุคคลธรรมดาตามาตรา	 28	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540.	 กรุงเทพฯ:	 นานาสิ่งพิมพ์,	 
	 น.	85-86.
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รากแก้ว	หรือพื้นฐานของแนวความคิดสิทธิมนุษยชนที่สามารถก่อให้เกิดการบังคับการ	ตามกฎหมาย

บ้านเมืองของรัฐได้50

  (2)		 กรณีศึกษาการให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยศาลรัฐธรรมนูญของไทย

	 	 	 	 แนวความคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเร่ืองใหม่ท่ีต้องการพัฒนาอย่างมาก

ในระบบกฎหมายไทย	 ทั้งในทางวิชาการและการน�ามาปรับใช้แก่คดีพิพาทโดยองค์กรตุลาการ	 

ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรท่ีมีบทบาทเสมือนผู้พิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

และเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างส�าคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ผ่านการปฏบัิตหิน้าท่ีในการท�าค�าวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู	ซึง่ทีผ่่านมาปรากฏตวัอย่างค�าพพิากษา

ที่น่าสนใจอันมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ดังนี้

    1)	 ข้อเท็จจริงของคดีโดยสังเขป

	 	 	 	 	 	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 (ผู้ฟ้องคดีในศาลปกครอง)	 ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

เป็นข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย	 ประจ�าปี	 2544	 ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ	 

ไม่ปรากฏชื่อของผู ้ฟ้องคดี	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู ้สมัครสอบคัดเลือก 

ดงักล่าวชีแ้จงว่า	ได้รบัรายงานผลการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ว่า	ผู้ฟ้องคดีมีรูปกายพิการ	 

เดนิขากะเผลก	กล้ามเนือ้แขนลีบจนถงึปลายมอืทัง้สองข้าง	กล้ามเนือ้ขาลบีจนถงึปลายเท้าทัง้สองข้าง	 

กระดูกสันหลังคด	 ได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสันหลังไว้เพื่อให้ไหล่ทั้งสองข้างเท่ากัน	 

จึงมีมติไม่รับสมัคร	 เนื่องจากเป็นผู้มีบุคลิกภาพและร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ	 

ตามมาตรา	33	(11)	แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายอยัการ	พ.ศ.	2521	ผูฟ้้องคดจึีงได้ฟ้อง 

คณะกรรมการอัยการต่อศาลปกครองกลางโดยเห็นว่า	 เหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรม	 เพราะเหตุความแตกต่างในเร่ืองสภาพทางกาย	 บทบัญญัติมาตรา	 33	 (11)	 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	2521	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	30	 

กรณีนี้มีการน�าคดีข้อพิพาทข้ึนฟ้องในศาลปกครองด้วย	 เมื่อกรณีมีประเด็นที่ต้องรอคาวินิจฉัยของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครองกลางจึงรอการพิจารณาและส่งค�าโต้แย้งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

50	 นพนธิ	ิสรุยิะ.	(2543).	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์:	มองจากบรบิทของไทย,	วารสารนติศิาสตร์		คณะนติศิาสตร์		มหาวทิยาลยั 
	 ธรรมศาสตร์,	:	3,	น.	505.
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    2)	 ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า	การที่ศาลปกครองกลางเห็นว่า	ผูฟ้้องคดโีต้แย้งว่า

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	2521	มาตรา	33	(11)	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

มาตรา30	 และรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว	 พร้อมท้ังส่งค�าโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีให ้

ศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉัยตามรัฐธรรมนญู	มาตรา	264	กรณเีป็นไปตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	264	

แล้ว	ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยประเด็นตามค�าร้องที่ศาลปกครองกลางเสนอมาได้

	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว	เห็นว่า	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	30	ได้บัญญัติเป็นหลักการ

ว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย	 และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าชายหรือ

หญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั	จะเลอืกปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่าง	ในเรือ่ง

ถิ่นก�าเนิดเชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรอืสงัคม	ความเชือ่ทางศาสนา	การศกึษาอบรม	หรือความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขัดต่อบทบญัญติั

แห่งรัฐธรรมนูญจะกระท�ามิได้	 แต่ต้องยอมรับว่า	 ในการที่หน่วยงานใดจะรับบุคคลเข้าท�าหน้าท่ี 

ในต�าแหน่งใดย่อมต้องพิจารณาถึงความรู้	 ความสามารถ	 ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย	 

ซึง่บางคร้ังต้องออกไปปฏบิติัหน้าทีน่อกส�านกังานหรอืศาล	ส�าหรบักรณตีามค�าร้องของผูร้้อง	เป็นเรือ่ง

ที่นายศิริมิตร	 ฯ	 ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย	 จึงมี

มาตรการที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ารงต�าแหน่งอื่น	ซึ่งรัฐธรรมนูญ	มาตรา	29	 

วรรคหนึ่ง	 บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้ว่า	 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว ้

จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี ้

ก�าหนดไว้และเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น	 และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น	

มิได้	 และวรรคสองบัญญัติรับรองไว้ว่า	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ 

ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	 ทั้งต้องระบุ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย	 ซ่ึงบทบัญญัติวรรคหนึ่งและ 

วรรคสองให้น�ามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ด้วยโดยอนุโลม	 เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	 2521	 มาตรา	

33(11)	 แล้วเห็นว่า	 เป็นลักษณะตามข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 29	 ซึ่งไม่กระทบกระเทือน

ถึงสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ ่งหมายให้ใช้บังคับแก ่

กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	30	แต่อย่างใด

	 	 	 	 	 	 ดังนั้น	 อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

เสียงข้างมาก	 จ�านวน	 12	 คน	 ต่อ	 3	 คน	 วินิจฉัยว่า	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 

พ.ศ.	2521	มาตรา	33	(11)	ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	30
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7.	 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 จากแนวค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กร

ตุลาการท่ีมีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการคุ้มครองรับรองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	โดยเฉพาะการคุ้มครองรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	ซึ่งหลักเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์	 น้ันเป็นหลักการท่ีศาลรัฐธรรมนูญน�ามาประกอบการพิจารณาคดีข้อพิพาทท่ีมี

ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ	 เสมอเช่นเดียวกันกับการวินิจฉัยข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพใน

อารยประเทศ	 อาทิเช่น	 ตามแนวความคิด	 หลักที่ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมันนามาปรับใช้ 

แก่คดี	 ภายใต้บริบทของคดีนี้อาจกล่าวได้ว่า	 บุคคลในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ย่อมเป็นประธานแห่งสิทธ ิ

ที่เกี่ยวแก่การจัดท�าบริการสาธารณะหรือการใช้อ�านาจของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังหลาย	หรือในประเทศ

ฝรัง่เศสกม็มีมุมองเกีย่วกบั	“ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์”	โดยได้รับอทิธพิล	จากกฎหมายระหว่างประเทศ		

ดงันัน้	เมือ่มกีารศึกษาในเรือ่งนีแ้ล้ว	กจ็ะต้องมกีารหยิบยกบทบญัญติั	ลายลักษณ์อกัษรในระดับระหว่าง

ประเทศข้ึนมาพิจารณาประกอบด้วยเสมอ	 ซึ่งก็คือ	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	

Declaration	of	Human	Rights	1948)	หรือกฎบัตรสิทธิพื้นฐานแห่งสหภาพยุโรป	โดยบทบัญญัติ

ลายลักษณ์อักษรท้ังสามฉบับก็มีเน้ือหาสาระซึ่งรับรองไว้ซึ่ง	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	 ไว้ในท�านอง

เดียวกัน	ส�าหรับในทางปฏิบัตินั้น	พบว่า	“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”	ยังเป็นถ้อยค�าที่ศาลทั้งในระดับ	

ระหว่างประเทศและศาลภายในของฝรั่งเศสบัญญัติรับรองความส�าคัญ	เป็นต้น

	 	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าทางกฎหมาย	 

ในฐานะที่เป็นสารัตถะพื้นฐานที่ล่วงละเมิดมิได้ของสิทธิมนุษยชน	 และโดยของมันเองก็ได้รับการ

ยอมรับว่ามีสถานะไม่ต่างไปจากสิทธิที่เรียกร้องให้รัฐต้องให้ความเคารพและคุ้มครองศักด์ิศรีความ

เป็นมนษุย์	ภายใต้หลกันติริฐั	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ได้เป็นเกณฑ์ทีส่�าคญัประการหนึง่ในการก�าหนด

บุคลิกภาพของการใช้อ�านาจของรัฐ	ดังที่ปรากฏในมาตรา	26	แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 และมาตราเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 

ซึ่งก�าหนดให้การใช้อ�านาจรัฐต้องค�านึงถึง	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเสมอ

	 	 จากการศกึษาถงึแนวความคิดทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึประสบการณ์ในการให้ความคุม้ครองทางศาล	

แก่ศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ในประเทศเยอรมน	ีจะเหน็ได้ว่า	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดผลบงัคับ	

ตามกฎหมายได้	 (enforceability)	 ไม่ต่างจากสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานทั้งหลาย	 และได้ปรากฏ 

ในบทวเิคราะห์คดขีองศาลรฐัธรรมนญูแล้วว่า	ในกรณขีองศาลรัฐธรรมนญูของประเทศไทย	ข้อความคดิ 

ว่าด้วย	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเกณฑ์ประการหนึ่งที่ศาลอาจน�ามาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับ 

หลักสิทธิมนุษยชนสากล	และพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในประเทศไทย
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	 	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากแนวความคดิเกีย่วกบัศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์	เป็นแนวคดิใหม่ทีเ่กดิขึน้ 

ในระบอบการเมืองและกฎหมายไทยเมื่อไม่นานมานี้เอง	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในวัฒนธรรม	 

ทางกฎหมายของไทยอาจยังปรากฏแนวค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นข้อพิพาทเก่ียว

กับสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่มากนัก	 กรณีจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา 

ในรายละเอียด	 โดยอาศัยการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ	 (comparative	 study	of	 laws)	 กับกฎหมาย

และแนวปฏบิตัขิองต่างประเทศ	เกีย่วกบัความชดัเจนแน่นอนของความหมายและสารตัถะของศกัด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์	รวมถึงการท�าให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกิดผลบังคับในทางกฎหมายได้
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*	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ,	ผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของ 
	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
1	 คู่มือสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ประสบภัยสึนำมิ	เรียบเรียงโดย	นำยศรำวุฒิ	ประทุมรำช	(มกรำคม	2550)

เดชาภิวัฒน  ณ สงขลา*

หลักสิทธิมนุษยชนกับการจัดทํางบประมาณ

ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน (Definition of Human Rights)

หลักสิทธิมนุษยชนคืออะไร

	 	 หำกจะถำมถึงค�ำนิยำมของหลกัสทิธมินษุยชนในทำงวชิำกำรแล้ว	นอกจำกจะมคีวำมพยำยำมที่

จะอธบิำยค�ำปรำรภของปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชนทีว่่ำ	“โดยทีก่ำรยอมรับนบัถอื	เกยีรตศิกัดิ์ 

ประจ�ำตัว	และสิทธิเท่ำเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดำสมำชิกทั้งหลำยแห่งครอบครัว	มนุษยชนเปน

หลักกำรพื้นฐำนแห่งอิสรภำพ	 ควำมยุติธรรมและสันติภำพโลก”	 นั้น	 หมำยถึง	 สิทธิมนุษยชนเปน 

สิทธิประจ�ำตัวของมนุษยทุกคน	 เพรำะมนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรี	 มีเกียรติศักดิ์ประจ�ำตัว	 สิทธิมนุษยชน	 

ไม่สำมำรถโอนให้แก่กันได้	 แต่นักปฏิบัติกำรสิทธิมนุษยชนให้ค�ำอธิบำยว่ำ	 สิ่งจ�ำเปนส�ำหรับ 

คนทุกคน	 ท่ีต้องได้รับในฐำนะท่ีเปนคน	 ซ่ึงท�ำให้คนๆ	 นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้อย่ำงมีควำมเหมำะสมแก่ 

ควำมเปนคน	 และสำมำรถมีกำรพัฒนำตนเองได้ว่ำ	 คือ	 “สิทธิมนุษยชน”	 เม่ือน�ำค�ำอธิบำยทั้ง	 

2	ประกำร	มำประกอบกนักส็ำมำรถเข้ำใจได้ว่ำ	สิทธมินษุยชน	คอืส่ิงจ�ำเปนส�ำหรับคนทกุคนทีต้่องได้รับ

ในฐำนะทีเ่ปนคนเพือ่ท�ำให้คนๆ	นัน้มชีวีติอยูร่อดได้และมกีำรพฒันำ	หำกจะจ�ำแนกสทิธมินษุยชนแล้ว 

อำจแบ่งได้เปน	2	ระดับ

	 	 ระดับแรก	 สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมำแต่เกิดไม่สำมำรถถ่ำยโอนให้แก่กันได้	 อยู่นอกเหนือ	 

กฎหมำยและอ�ำนำจใดๆ	 ของรัฐทุกรัฐ	 สิทธิเหล่ำนี้	 ได้แก่	 สิทธิในชีวิต	 ห้ำมฆ่ำหรือท�ำร้ำยต่อชีวิต	 

ห้ำมกำรค้ำมนษุย	ห้ำมทรมำนอย่ำงโหดร้ำย	คนทกุคนมสิีทธิในควำมเชือ่	มโนธรรมหรือลัทธ	ิทำงศำสนำ	 

ทำงกำรเมือง	 มีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและแสดงออกหรือกำรสื่อควำมหมำย	 โดยวิธีอื่น	

สิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้ไม่จ�ำเปนต้องมีกฎหมำยมำรองรับ	 สิทธิเหล่ำนี้ก็ด�ำรงอยู่ซึ่งอย่ำงน้อย	 อยู่ใน 

มโนธรรมส�ำนึกถึงบำปบุญคุณโทษท่ีอยู ่ในตัวของแต่ละคน	 เช่น	 แม้ไม่มีกฎหมำยบัญญัติว ่ำ	 

กำรฆ่ำคนเปนควำมผิดตำมกฎหมำย	 แต่คนทุกคนมีส�ำนึกรู้ได้เองว่ำกำรฆ่ำคนนั้นเปนส่ิงต้องห้ำม	

เปนบำปในทำงศำสนำ	เปนต้น
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	 	 ระดับที่สอง	 เปนสิทธิท่ีต้องได้รับกำรรับรองในรูปของกฎหมำยหรือต้องได้รับกำรคุ้มครอง	 

โดยรฐับำล	ได้แก่	กำรได้รบัสญัชำต	ิกำรมงีำนท�ำ	กำรได้รบัควำมคุม้ครองแรงงำน	ควำมเสมอภำค	ของ

หญิงชำย	สิทธิของเด็ก	 เยำวชน	ผู้สูงอำยุ	 และคนพิกำร	กำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	กำรประกัน 

กำรว่ำงงำน	 กำรได้รับบริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข	 กำรสำมำรถแสดงออกทำงด้ำนวัฒนธรรมอย่ำง 

อิสระ	สำมำรถได้รับควำมเพลิดเพลินจำกศิลปะ	วัฒนธรรมในกลุ่มของตน	เปนต้น

	 	 สทิธมินุษยชนระดบัทีส่องนีต้้องเขยีนรบัรองไว้ในกฎ	หมำย	หรอืรฐั	ธรรมนญู	หรอื	แนวนโยบำย

พืน้ฐำนของรฐัของแต่ละประเทศ	เพือ่เปนหลกัประกนัว่ำคนทุกคนทีอ่ยูใ่นรัฐนัน้จะได้รับควำมคุม้ครอง

ชีวิตควำมเปนอยู่ให้มีควำมเหมำะสมแก่ควำมเปนมนุษย

ขอบเขตของหลักสิทธิมนษุยชน (Categories of Human Rights)

	 	 เมื่อพูดถึงควำมหมำยของหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว	 อำจจะกล่ำวได้ว่ำมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำ	

“สิทธิ”	 ตำมกฎหมำย	 นักกฎหมำยโดยท่ัวไปมักอธิบำยว่ำ	 “สิทธิ”	 คือ	 ประโยชนที่กฎหมำยรับรอง	 

ซึ่งเปนไปตำมหลักกฎหมำยในขอบเขตที่แคบ	 ในแง่ที่ว่ำคนจะมีสิทธิได้ต้องมีกฎหมำยรับรองไว้ 

เท่ำน้ัน	 ถ้ำกฎหมำยไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ	 หรือไม่ได้รับสิทธิแต่ในแง่ของ	 “สิทธิมนุษยชน”	

นั้น	 ขอบเขตของสิทธิมนุษยชนกว้ำงกว่ำสิ่งที่กฎหมำยรับรองดังกล่ำวข้ำงต้น	 สิทธิมนุษยชนที่ได้รับ

กำรรับรองทั่วโลกว่ำเปนมำตรฐำนขั้นต่�ำของกำรปฏิบัติต่อมนุษยนั้น	 สำมำรถจ�ำแนกได้ครอบคลุม

สิทธิ	5	ประเภท	ได้แก่

	 	 1)	 สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่ำงกำย	เสรีภำพและควำมมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมำน	

ไม่ถกูท�ำร้ำยหรอืฆ่ำ	สทิธใินกระบวนกำรยตุธิรรม	ได้แก่	สทิธใินควำมเสมอภำคต่อหน้ำ	กฎหมำย	สทิธิ

ทีจ่ะได้รบักำรปกปองจำกกำรจบักุมหรอืคมุขงัโดยมชิอบ	สิทธทิีจ่ะได้รับกำรพิจำรณำ	คดีในศำลอย่ำง

ยุติธรรม	โดยผู้พิพำกษำที่มีอิสระ	สิทธิในกำรได้รับสัญชำติ	เสรีภำพของศำสนิกชน	ในกำรเชื่อถือและ

ปฏิบัติตำมควำมเชื่อถือ

	 	 2)		สิทธิทำงกำรเมือง	 ได้แก่	 สิทธิในกำรเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทำงกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรม	 รวมถึงกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ	 เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ	

กำรแสดงออก	สทิธกิำรมส่ีวนร่วมกบัรฐัในกำรด�ำเนนิกจิกำรทีเ่ปนประโยชนสำธำรณะ	เสรภีำพในกำร	

ชุมนุมโดยสงบ	เสรีภำพในกำรรวมกลุ่ม	สิทธิในกำรเลือกตั้งอย่ำงเสรี

	 	 3)	 สิทธิทำงเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 สิทธิในกำรมีงำนท�ำ	 ได้เลือกงำนอย่ำงอิสระและได้รับค่ำจ้ำง	

อย่ำงเปนธรรม	สิทธิในกำรเปนเจ้ำของทรัพยสิน	กำรได้รับมำตรฐำนกำรครองชีพอย่ำงพอเพียง

	 	 4)	 สิทธิทำงสังคม	ได้แก่		สิทธิในกำรได้รับกำรศึกษำ	สิทธิในกำรได้รับหลักประกันด้ำนสุขภำพ

แม่และเด็กต้องได้รับกำรดูแลเปนพิเศษ	 ได้รับกำรพัฒนำบุคลิกภำพอย่ำงเต็มที่	 ได้รับควำมมั่นคง 

ทำงสังคม	มีเสรีภำพในกำรเลือกคู่ครองและสร้ำงครอบครัว
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	 	 5)	 สิทธิทำงวัฒนธรรม	 ได้แก่	 กำรมีเสรีภำพในกำรใช้ภำษำหรือสื่อควำมหมำยในภำษำ 

ท้องถิ่นตน	 กำรมีเสรีภำพในกำรแต่งกำยตำมวัฒนธรรม	 กำรปฏิบัติกิจตำมวัฒนธรรม	 ประเพณี 

ท้องถิ่นของตน	 กำรปฏิบัติตำมควำมเชื่อทำงศำสนำ	 กำรพักผ่อนหย่อนใจด้ำนกำรแสดงศิลปะ	

วัฒนธรรม	บันเทิงได้โดยไม่มีใครมำบังคับ

	 	 ดังนั้น	 กล่ำวได้ว่ำ	 “สิทธิตำมกฎหมำย”	 ทุกอย่ำงไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน	 มีสิทธิบำงอย่ำง 

เท่ำนั้นถือเปนสิทธิมนุษยชน	 เพรำะเปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมำแต่เกิด	 ไม่สำมำรถโอนไปให้คนอ่ืนหรือ 

ไม่มีใครมำพรำกไปจำกมนุษยแต่ละคนได้	 และสิทธิที่เปนสิทธิมนุษยชนนั้นถือเปนมำตรฐำนขั้นต�่ำ

ของกำรปฏิบัติระหว่ำงมนุษย	เช่น	กำรฆ่ำหรือท�ำร้ำยกัน	แม้ไม่มีกฎหมำยบัญญัติว่ำ	กำรท�ำร้ำย	หรือ 

กำรฆ่ำเปนควำมผิด	 คนทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ำเปนควำมผิด	 แต่กำรที่คนในชำติไม่ได้รับ	 “อำหำร”	 

ที่เพียงพอแก่กำรยังชีพไม่ถือว่ำมีใครท�ำผิดกฎหมำย	 แต่เปนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง	 

ที่รัฐบำลมีหน้ำที่ต้องจัดกำรให้คนในชำติได้รับอำหำรอย่ำงพอเพียงแก่กำรมีชีวิตอยู่รอด

หลักการของสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Principles)

	 	 ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนนอกจำกจะระบุขอบเขตของสิทธิมนุษยชนว่ำครอบคลุม	

สิทธิอะไรแล้ว	 ตัวปฏิญญำฯ	 เองยังได้น�ำเสนอหลักกำรส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วย	 หลักกำรนี้ 

ถือเปนสำระส�ำคัญที่ใช้อ้ำงอิงควำมเปนสำกลของสิทธิมนุษยชน	 และใช้เปนเคร่ืองมือชี้วัดว่ำสังคมใด	

มีกำรเคำรพและปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนหรือไม่	 หลักกำรส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนได้มีกำร

พัฒนำตำมเวลำ	แต่โดยนัยยะแล้วจะประกอบด้วย

  1. สิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษยมาแตเกิด	 (Natural	 Rights)	 หมำยควำมว่ำ	 มนุษย	 

ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจ�ำตัวตั้งแต่เกิดมำเปนมนุษย	 ซึ่งศักด์ิศรีควำมเปนมนุษย	 (Human	 Dignity)	 นี้	

ไม่มีใครมอบให้	 แต่เปนสิ่งที่ธรรมชำติได้ก�ำหนดขึ้นในมนุษยทุกคน	 ควำมหมำยของศักดิ์ศรีควำม 

เปนมนุษย	หมำยถึง

	 	 	 (1)	คุณค่ำของคนในฐำนะที่เขำเปนมนุษย	ซึ่งแบ่งเปน	2	ประเภท

	 	 	 	 	 (1.1)	 คุณค่ำของมนุษยในฐำนะกำรด�ำรงต�ำแหน่งทำงสังคม	 ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกัน	 

ขึ้นอยู่กับกำรมีอ�ำนำจหรือกำรยึดครองทรัพยำกรของสังคม

	 	 	 	 	 (1.2)	 คุณค่ำของมนุษยในฐำนะที่เปนมนุษย	ซึ่งมีควำมเท่ำเทียมกัน	ไม่แบ่งแยก

	 	 	 (2)	กำรก�ำหนดคุณค่ำที่แตกต่ำงกันน�ำมำซึ่งกำรลดทอนคุณค่ำควำมเปนมนุษย	 ผู ้คน 

ในสังคมโดยท่ัวไปมักให้คุณค่ำของฐำนะ	 ต�ำแหน่ง	 หรือเงินตรำมำกกว่ำ	 ซึ่งกำรให้คุณค่ำแบบนี	้ 

น�ำมำซึ่งกำรเลือกปฏิบัติ	จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีกำรปฏิบัติ	โดยกำรให้คุณค่ำของควำมเปนคน	 

ในฐำนะควำมเปนมนุษย	ไม่ใช่ให้คุณค่ำคนตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม
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  2. สทิธมินษุยชนทีเ่ปนสากลและไมสามารถถายโอนกนัได	(Universality	&	Inalienability)	 

หมำยควำมว่ำ	 สิทธิมนุษยชนนั้นเปนของคนทุกคน	 ไม่มีพรมแดน	 คนทุกคนมีสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ	 

ดังที่กล่ำวมำน้ี	 เช่นเดียวกัน	 เพรำะโดยหลักกำรแล้วถือว่ำคนทุกคนย่อมถือว่ำเปนคนไม่ว่ำอยู่ที่ไหน	

ในโลก	 ไม่ว่ำจะมีเชื้อชำติ	 สัญชำติ	 เหล่ำก�ำเนิดใดก็ตำมย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ�ำตัวทุกคนไป	 

จึงเรียกได้ว่ำสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคน	 ไม่ว่ำคนๆ	 นั้น	 จะยำกจนหรือร�่ำรวย	 เปนคนพิกำร	 

เปนเด็ก	เปนผู้หญิง

	 	 	 ส่วนที่กล่ำวว่ำสิทธิมนุษยชนไม่สำมำรถถ่ำยโอนให้แก่กันได้	 หมำยควำมว่ำ	 ในเมื่อ	 

สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิประจ�ำตัวของมนุษย	 มนุษยแต่ละคนย่อมไม่สำมำรถมอบอ�ำนำจ	 หรือ 

สทิธมินุษยชนของตนให้แก่ผูใ้ดได้โดยไม่มกีำรครอบครองสทิธแิทนกนั	แตกต่ำงจำกกำรครอบครองทีด่นิ

หรือทรัพยสิน	 เพรำะสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องท่ีธรรมชำติก�ำหนดขึ้น	 เปนหลักกำรที่ทุกคนต้องปฏิบัติ	 

แต่หำกจะถำมว่ำในเมื่อสิทธิมนุษยชนเปนของคนทุกคนเช่นนี้แล้ว	 จะสำมำรถมีสิทธิมนุษยชน	 

เฉพำะกลุ่มได้หรือไม่	 ในทำงสำกลได้มีกำรจัดหมวดหมู่และกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเปนสิทธิของ 

กลุ่มเฉพำะและสิทธิตำมประเด็นปญหำ	 เช่น	 สิทธิสตรี	 สิทธิเด็ก	 สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม	 

สิทธิผู้ติดเชื้อ	HIV/เอดส	สิทธิของผู้ลี้ภัย	เปนต้น

  3. สิทธิมนุษยชนไมสามารถแยกเปนสวนๆ วาสิทธิใดมีความสําคัญกวาอีกสิทธิหนึ่ง  

(Indivisibility)	กล่ำวคือ	สิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง	ไม่สำมำรถแบ่งแยกว่ำมีควำมส�ำคัญกว่ำ	

สิทธิทำงเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 สิทธิทั้งสองประกำรนี้ต่ำงมีควำมส�ำคัญเท่ำเทียมกัน	 ดังนั้น	

รฐับำลใดจะมำอ้ำงว่ำต้องพฒันำประเทศให้ประชำชนมคีวำมเปนอยูท่ำงเศรษฐกจิ	หรอืต้องแก้ปญหำ	

ปำกท้องก่อน	แล้วจึงค่อยให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง	ย่อมขัดต่อหลักกำรนี้

  4. ความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ (Equality	 and	 Non-Discrimination)	 

กำรเลือกปฏิบัติเปนปญหำที่เกิดขึ้นมำนำนในทุกสังคม	 และถือเปนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 

เพรำะเหตุว่ำในฐำนะที่เรำเกิดมำเปนคน	 ต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 ไม่ว่ำจะเปนคนจน	 

คนรวย	คนพกิำร	เดก็	หรือผูส้งูอำย	ุคนปวยหรอืมีสุขภำพดี	แต่สังคมไทยมกีำรเลือกปฏบิติั	มำโดยตลอด	 

ซึ่งเรำมักได้ยินค�ำกล่ำวที่ว่ำ	“ฝนตกไม่ทั่วฟำ”	หรือ	“เลือกที่รักมักที่ชัง”	“รักลูกไม่เท่ำกัน”	กำรจะท�ำ

ควำมเข้ำใจว่ำ	 เรื่องใดเปนเรื่องกำรเลือกปฏิบัติหรือไม่	 คงต้องเข้ำใจเรื่องควำมเสมอภำคด้วย	 ควำม 

เสมอภำคไม่ใช่กำรได้รับเท่ำกัน	 เช่น	 กำรที่นักเรียนทุกคนที่ท�ำผิดระเบียบจะต้องถูกเฆี่ยน	 3	 ที	 

เท่ำๆ	กัน	อย่ำงนี้ไม่ถือว่ำเปนควำมเสมอภำค

	 	 	 ควำมเสมอภำค	คือ	กำรที่ทุกคนควรได้รับจำกส่วนที่ควรได้ในฐำนะเปนคน	 เช่น	กำรแจก

ของผู้ประสบภัยน�้ำท่วม	 ทุกคนจะได้รับของแจกข้ันพ้ืนฐำน	 เช่น	 ได้รับข้ำวสำร	 อำหำรแห้ง	 ยำปอง

กันเท้ำเปอย	แต่หำกมีครอบครัวหนึ่ง		มีคนปวยที่ต้องกำรยำเปนพิเศษ	หรือบำงครอบครัว	มีเด็กอ่อน 
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ต้องได้รับนมผงเพิ่มส�ำหรับเด็ก	ทำงรำชกำรสำมำรถเพิ่มยำและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่ำนั้น	นั่นคือ 

ควำมเสมอภำคท่ีได้รับเพรำะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งจ�ำเปนเพื่อกำรยังชีพแล้ว	 หลักควำม 

เสมอภำค	คือ	ต้องมีกำรเปรียบเทียบกับของ	2	สิ่ง	หรือ	2	 เรื่อง	และดูว่ำ	อะไรคือสำระส�ำคัญของ 

เรื่องนั้น	หำกสำระส�ำคัญของประเด็นได้รับกำรพิจำรณำแล้ว	ถือว่ำมีควำมเสมอภำคกัน	เช่น	กำรที่รัฐ

จัดเก็บภำษีเงินได้บุคคลไม่เท่ำกัน	 คนท่ีมีรำยได้มำกก็เสียภำษีมำก	 คนท่ีมีรำยได้น้อยก็เสียภำษีน้อย	

คนท่ีมีรำยได้ไม่ถึงเกณฑท่ีก�ำหนดก็ไม่ต้องเสียภำษี	 แต่กำรมีรำยได้มำกหรือน้อยเปนสำระส�ำคัญของ

กำรเก็บภำษี	ซึ่งเปนธรรมส�ำหรับประชำชน	

	 	 	 กำรเลอืกปฏบิตันิัน้เปนเหตใุห้เกดิควำมไม่เสมอภำค	เช่น	กำรรกัษำพยำบำล	หรอืกำรเข้ำถงึ 

บริกำรสำธำรณะของรัฐเปนไปไม่ทั่วถึง	และไม่เท่ำเทียมกัน	เพรำะมีควำมแตกต่ำงของบุคคล	ในเรื่อง

เชื้อชำติ	เช่น	หำกมีแรงงำนข้ำมชำติชำวกัมพูชำหรือพม่ำมำรักษำ	เจ้ำหน้ำที่มักไม่อยำกให้บริกำรที่ดี	

หรือไม่ยอมรับรักษำผู้มีเชื้อ	HIV	หรือผู้ปวยเอดส	เปนต้น

  5. การมีสวนรวมและการเปนสวนหน่ึงของสิทธิน้ัน	 (Participation	 &	 Inclusion)	 

หมำยควำมว่ำ	 ประชำชนแต่ละคนและกลุ่มของประชำชนหรือประชำสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่ำง 

แข็งขัน	 ในกำรเข้ำถึงและได้รับประโยชนจำกสิทธิพลเมือง	สิทธิทำงกำรเมือง	และสิทธิทำงเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม

  6. ตรวจสอบไดและใชหลักนิติธรรม	(Accountability	&	The	Rule	of	Law)	หมำยควำมว่ำ	

รฐัและองคกรทีม่หีน้ำทีใ่นกำรก่อให้เกดิสิทธมินษุยชน	ต้องมหีน้ำทีต่อบค�ำถำมให้ได้ว่ำ	สิทธมินษุยชน

ได้รบักำรปฏบิตัใิห้เกดิผลจรงิในประเทศของตน	ส่วนสิทธใิดยงัไม่ได้ด�ำเนนิกำรให้เปนไปตำมหลักกำร

สำกลกต้็องอธบิำยต่อสงัคมได้ว่ำจะมขีัน้ตอนด�ำเนนิกำรอย่ำงไร	โดยเฉพำะรัฐต้อง	มมีำตรกำรปกครอง

ประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม	หรือปกครองโดยอำศัยหลักกำรที่ใช้กฎหมำยอย่ำงเที่ยงธรรม	ประชำชน

เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย	 มีกระบวนกำรไม่ซับซ้อนเปนไปตำมหลักกฎหมำยและมีควำม

เท่ำเทียมกัน	ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมำยได้

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based  

Budgeting : SPBB)

1. การจัดทํารายจายในงบประมาณของประเทศไทย

	 	 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้ก�ำหนดยุทธศำสตรในกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำย	ประจ�ำป 

งบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 โดยยึดหลัก	 “คืนควำมสุขให้คนในชำติ”	 ซึ่งได้ก�ำหนดเปนเปำหมำย 

ระดับชำติ	8	ยุทธศำสตร	และ	1	รำยกำร	ได้แก่
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	 	 1.	 ยุทธศำสตรกำรฟนฟูควำมเชื่อมั่นและเร่งรัดวำงรำกฐำนที่ดีของประเทศ

	 	 2.	 ยุทธศำสตรควำมมั่นคงแห่งรัฐ

	 	 3.	 ยุทธศำสตรกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและเปนธรรม

	 	 4.	 ยุทธศำสตรกำรศึกษำ	สำธำรณสุข	คุณธรรม	จริยธรรม	และคุณภำพชีวิต

	 	 5.		ยุทธศำสตรกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

	 	 6.	 ยุทธศำสตรกำรพัฒนำวิทยำศำสตร	เทคโนโลยี	กำรวิจัยและนวัตกรรม

	 	 7.	 ยุทธศำสตรกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ

	 	 8.	 ยุทธศำสตรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

	 	 9.	 รำยกำรค่ำด�ำเนินกำรภำครัฐ

	 	 ส�ำนกังบประมำณได้จดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยของประเทศด้วยระบบงบประมำณ	แบบมุง่เน้น

ผลงำนตำมยทุธศำสตร	(Strategic		Performance		Based		Budgeting		:		SPBB)	โดยมุง่เน้นผลส�ำเรจ็

ของผลผลติและผลลพัธ	ก�ำหนดเปำหมำยท่ีเปนรปูธรรม	มแีผนยทุธศำสตรรองรบั	ซ่ึงสำมำรถประเมนิผล 

ได้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อเปนกลไกของรัฐในกำรขับเคลื่อนภำรกิจภำครัฐ	 ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร	

นอกจำกนั้นยังมีกำรบูรณำกำรแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อตอบสนอง	 กำรด�ำเนินนโยบำยภำครัฐอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	 โดยกำรจัดท�ำงบประมำณแบบบูรณำกำร	 ตำมแผนยุทธศำสตรนี้จะต้องด�ำเนินกำร

ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินนโยบำยภำครัฐด้วยกำรจัดท�ำงบประมำณเชิงยุทธศำสตรจะตั้งอยู่บน

แผนกำรด�ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 ที่จะตอบสนองยุทธศำสตรกำรพัฒนำประเทศ 

อย่ำงเปนรูปธรรม

	 	 กำรจัดท�ำงบประมำณให้สอดคล้องกับเปำหมำยยุทธศำสตรของประเทศดังกล่ำว	 ถือเปน 

รูปแบบหน่ึงในกำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยท่ีจะตอบสนองกำรด�ำเนินนโยบำยภำครัฐที่มี	

ประสิทธิภำพ	 มีควำมชัดเจน	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 โดยหน่วยงำนภำครัฐจ�ำเปนต้องก�ำหนด	

ขอบเขตของผลผลติทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของตน	ตำมบทบำทอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละภำรกิจตำมกฎหมำย

		 	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐภำยใต้ระบบกำรจัดท�ำงบประมำณ	 

แบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตรน้ี	 หน่วยงำนต่ำงๆ	 ต้องวำงจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงคในกำร 

ด�ำเนินกำรทีช่ดัเจนทีจ่ะตอบค�ำถำมว่ำเงนิงบประมำณทีไ่ด้ไปนัน้จะน�ำไปใช้ท�ำอะไร	ตอบสนองภำรกจิ	

ของหน่วยงำน	 และยุทธศำสตรระดับชำติอย่ำงไร	 เพื่อให้กำรปฏิบัติตำมภำรกิจนั้นๆ	 มีควำมโปร่งใส	

และมีหลักเกณฑในกำรตรวจสอบได้อย่ำงเปนธรรม	หน่วยงำนต่ำงๆ	 จ�ำเปนต้องก�ำหนด	 “กลยุทธ”	

และแนวทำงกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อให้หน่วยงำนน้ันๆ	 บรรลุภำรกิจของหน่วยงำนที่ตั้งไว้เพื่อกำรขอ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป
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	 	 กลยุทธจึงกลำยเปนสิ่งส�ำคัญและจ�ำเปนต่อทุกหน่วยงำน	 โดยกลยุทธของแต่ละหน่วยงำน 

จะถูกก�ำหนดตำมลักษณะพื้นฐำนหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 เนื่องจำก	 “กลยุทธ”	 

เปนเพียงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน	 ซ่ึงแนวทำงนี้มิได้ระบุขั้นตอน	 และผลลัพธ 

ที่ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้	ดังนั้น	เพื่อควำมโปร่งใสง่ำยต่อกำรตรวจสอบ	กำรด�ำเนินงำนของ 

หน่วยงำนที่ได้รับงบประมำณแผ่นดิน	หน่วยงำนต่ำงๆ	จึงจ�ำเปนต้องจัดท�ำ	“แผนงำน”	หรือแผนกำร 

ด�ำเนินโครงกำรที่สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเปนรูปธรรม	 โดยในแต่ละ	“แผนงำน”	นั้นต้องมีตัวชี้วัด	 

ผลกำรด�ำเนินงำนที่วัดได้	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	อย่ำงชัดเจน

	 	 ในกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิงำน	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	นี	้จ�ำเปนต้อง

มกีำรก�ำหนดหน่วยวดัและกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนทีช่ดัเจน	สมบรูณ	สำมำรถ	น�ำมำใช้ได้จรงิและ

เหมำะสมกับช่วงเวลำ	ตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนนี้อยู่กับเนื้องำนของหน่วยงำนนั้นๆ	เช่น	ถ้ำพิจำรณำ 

ด้ำนกำรเงนิ	กอ็ำจจะใช้ตวัเลขต้นทนุต่อหน่วย	(Unit		Cost)		ถ้ำเปนกำรพจิำรณำ	ด้ำนภำยนอกองคกร

ก็อำจใช้อัตรำควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมำรับบริกำร	 อัตรำกำรลงโทษประชำชนผู้ท�ำผิด	 หรือ

ถ้ำเปนกำรพิจำรณำด้ำนนวัตกรรม	ก็อำจใช้จ�ำนวนผลงำนวิจัยที่น�ำไปใช้งำนได้จริง	เปนต้น

	 	 ในระบบกำรจัดท�ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตรนี้	 นอกจำกจะพิจำรณำ 

ถึงทิศทำงกำรด�ำเนินนโยบำยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตรกำรพัฒนำประเทศแล้ว	 ระบบงบประมำณ	 

ดังกล่ำวถือว่ำเปนกำรอำศัยระบบกำรจัดท�ำแบบ	 “ฐำนศูนย”	 (Zero-based	 Budgeting)	 ซึ่งตำม

ระบบฐำนศนูยนัน้	ทุกหน่วยงำนจะต้องเสนอ	“พนัธกจิ”	และ	“แผนงำน”	ทีส่อดคล้องกบั	“วสิยัทศัน”	 

ของหน่วยงำนของตนและ	 “ยุทธศำสตร”	 กำรพัฒนำประเทศในแต่ละปและในระยะปำนกลำง	 

โดยแผนงำนต่ำง	 ๆ	 ที่เสนอเพื่อขอรับงบประมำณจ�ำเปนต้องมีตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน	 (Key	 

Performance	 Indicators	 :	 KPIs)	 และต้นทุนกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน	 ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ	 

งบประมำณท่ีได้จัดสรรไปให้แต่ละหน่วยงำนนั้น	 มีควำมสอดคล้องกันไปในทิศทำงเดียวกัน	 โดยม	ี

ผลิตผลและผลลัพธที่ชัดเจนสำมำรถวัดได้	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 	 นอกจำกนัน้กำรจดัท�ำระบบรำยจ่ำยจำกงบประมำณในรปูแบบนี	้เปนกำรลดข้อจ�ำกดั	ทำงกำร

งบประมำณ	โดยให้อ�ำนำจกำรตัดสินใจและควำมรับผิดชอบแก่ผู้บริหำรของหน่วยปฏิบัติ	ในเบื้องต้น 

หน่วยงำนรำชกำรจะได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแบ่งเปน	5	ประเภท	คือ

	 	 1.	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร	ได้แก่	เงินเดือน	ค่ำจ้ำงประจ�ำและค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำร

	 	 2.	 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรด�ำเนินงำน	 คือ	 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตต่ำงๆ	 เช่น	 ค่ำวัสด	ุ 

ค่ำตอบแทน	ค่ำใช้สอย	และค่ำสำธำรณูปโภค	เปนต้น

	 	 3.	 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน	เช่น	ค่ำครุภัณฑ	ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง	เปนต้น
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	 	 4.	ค่ำใช้จ่ำยในลักษณะเงินอุดหนุน	คือ	เงินที่จ่ำยเพื่อช่วยเหลือหรือจ่ำยเปนค่ำบ�ำรุง	แก่องคกร

เอกชน	นิติบุคคลหรือองคกรอันเปนสำธำรณประโยชน

	 	 5.	 งบรำยจ่ำยอื่น

	 	 ในกำรจัดท�ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของงำน/โครงกำร	 จะต้องประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย	 

ใน	 5	 ประเภทดังกล่ำว	 ซึ่งจะต้องจ�ำแนกให้ถูกต้องครบถ้วน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวงเงินงบประมำณ	 

เพื่อกำรด�ำเนินงำนต้องก�ำหนดจำกฐำนรำคำต่อหน่วยผลผลิต	 และจ�ำนวนเปำหมำยผลผลิตที่จะต้อง	

ด�ำเนินกำร	 ส่วนวงเงินค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนนั้น	 ควรจะต้องมีกำรพิจำรณำจัดท�ำแผนกำรลงทุน	 

โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนแต่ละรำยกำรในแผนกำรลงทุนด้วย

2. หลักการและความรับผิดชอบในการจัดทํารายจายจากงบประมาณ

	 	 ในระบบงบประมำณแบบมุ ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร	 หลักของกำรจ�ำแนกภำรกิจ	 

ออกเปนภำรกิจต่ำงๆ	 โดยจ�ำแนกออกเปนภำรกิจใดเปนภำรกิจตำมยุทธศำสตรและภำรกิจใด 

เปนภำรกิจส�ำคัญอื่นๆ	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดสรร	 (Allocative	 Efficiency)	 

โดยอำศัยกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	 ทั้งนี้	 เนื่องจำกรำยจ่ำยจำกงบประมำณของประเทศไทยที่เหลือ 

จำกรำยจ่ำยที่จ�ำเปนในแต่ละปมีจ�ำนวนจ�ำกัด	ดังนั้นรัฐบำลจ�ำเปนต้องจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในกำรใช ้

งบประมำณ	ให้ชัดเจน	เพ่ือให้เกดิประโยชนจำกกำรใช้จ่ำยจำกงบประมำณสงูสดุต่อประชำชนทัง้ประเทศ	 

โดยภำรกิจที่ตรงตำมเปำหมำยยุทธศำสตรจะได้รับกำรพิจำรณำในล�ำดับแรก	ทั้งนี้	มิได้หมำยควำมว่ำ	 

ภำรกิจส�ำคัญอื่นๆ	 จะหมดควำมส�ำคัญ	 เพียงแต่จะได้รับกำรพิจำรณำเปนล�ำดับรองลงมำ	 เพ่ือให้	

นโยบำยหรือเปำหมำยยุทธศำสตรที่จ�ำเปน	และเพื่อให้กำรจัดสรรรำยจ่ำยจำกงบประมำณสอดคล้อง	

และตอบสนองนโยบำยกำรบริหำรของรัฐบำล

3. หลักความโปรงใสทางการคลัง (Code of Good Practices on Fiscal Transparency)

	 	 ในกำรที่จะด�ำเนินนโยบำยภำครัฐอย่ำงยั่งยืนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล	 (Good	Governance)	

ได้นั้น	จ�ำเปนต้องมีควำมโปร่งใสทำงกำรคลัง	ซึ่งจ�ำเปนต้องก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติทั้งในระดับ

นโยบำยและหน้ำทีป่ระจ�ำ	มำตรฐำนของควำมโปร่งใสทำงกำรคลังทีเ่ปนท่ียอมรับกันในระดับสำกลข้ึน	

ได้ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ	“ควำมโปร่งใสทำงกำรคลัง”	ว่ำหมำยถึง	กำรเปดเผย	ต่อสำธำรณะในด้ำน

โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล	 ควำมมุ่งหมำยของนโยบำยกำรคลัง	 บัญชีภำครัฐ	 และกำร 

คำดกำรณทำงกำรคลัง	 ควำมโปร่งใสทำงกำรคลังจะต้องตรวจสอบได้และ	 สร้ำงควำมเชื่อถือ

ให้แก่รฐับำล	ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชนในด้ำนต้นทนุกำรกูย้มืทีต่่�ำลง	และได้รบั	กำรสนบัสนนุในนโยบำย

กำรคลังจำกสำธำรณะ	โดยหลักควำมโปร่งใสทำงกำรคลัง	 (Code	of	Good	Practices	on	Fiscal	

Transparency)	ดังกล่ำวมีองคประกอบส�ำคัญ	4	ประกำร	ดังนี้
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  3.1 ความชดัเจนในบทบาทและความรบัผดิชอบ (Clarity of Roles and Responsibilities)

	 	 	 	 1)	 ภำครฐัควรมบีทบำททีช่ดัเจนในระบบเศรษฐกจิ	รวมทัง้มคีวำมชดัเจนในด้ำน	นโยบำย

และกำรบริหำรภำยในของภำครัฐเอง

	 	 	 	 	 	 -	 บทบำทของภำครฐัในระบบเศรษฐกิจต้องมคีวำมชดัเจนและเปนท่ีเข้ำใจกนัโดยทัว่ไป

		 	 	 	 	 	 -	 บทบำทของภำครัฐในระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งหมำยรวมถึงบทบำทจำกกำรเปนเจ้ำของ

หรอืสิทธิต์ำมกฎหมำย	จ�ำเปนต้องกระท�ำด้วยควำมเปดเผย	เปนกลำง	มกีฎและวธิปีฏิบัตทิีช่ดัเจนและ

เปนธรรม

	 	 	 	 	 	 -	 กำรแบ่งอ�ำนำจหน้ำที่ในระหว่ำงรัฐบำลกลำงและรัฐบำลท้องถิ่น	 และระหว่ำง	 

ฝำยบริหำร	ฝำยนิติบัญญัติ	และฝำยตุลำกำรต้องมีควำมชัดเจน

	 	 	 	 	 	 -	 ต ้องมีกลไกและกำรประสำนงำนในกำรบริหำรงบประมำณและกิจกรรม 

นอกงบประมำณที่ชัดเจน

	 	 	 	 2)	 มีกรอบกฎหมำยและกำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำรกำรคลังที่ชัดเจน

	 	 	 	 	 	 -	 กำรบริหำรกำรคลงั	ทัง้งบประมำณและกจิกรรมนอกงบประมำณ	ควรมกีฎหมำยและ

ระเบยีบบงัคบัทีม่คีวำมครอบคลมุและชดัเจน	และกำรจะก่อภำระโดยภำครัฐ	จะต้องท�ำ	โดยอ�ำนำจที่

ได้รับตำมกฎหมำย

	 	 	 	 	 	 -	 ภำษีอำกร	ค่ำธรรมเนียม	และอื่นๆ	ต้องมีกฎหมำยรองรับที่ชัดเจน	และ	กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องต้องเปนที่เข้ำใจได้โดยทั่วไป

	 	 	 	 	 	 -	 มำตรฐำนทำงจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร	 ต้องมีควำมชัดเจนและประกำศให้รับรู ้

โดยทั่วไป

  3.2 การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ (Public Availability of Information)

	 	 	 	 1)	 ประชำชนท่ัวไปควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับกิจกรรมทำงกำรคลัง	 

ของภำครัฐทั้งในอดีต	ปจจุบัน	และที่คำดกำรณในอนำคต

	 	 	 	 	 	 -	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป	ควรครอบคลมุรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิงำน	ทัง้หมดของ

ภำครัฐ	รวมถึงกิจกรรมนอกงบประมำณด้วย	นอกจำกนี้	ควรเปดเผยข้อมูลรำยรับ	และรำยจ่ำยของ

รัฐบำลในระดับต่ำงๆ	ซึ่งจะสะท้อนให้เปนฐำนะกำรเงินของภำครัฐในภำพรวม

	 	 	 	 	 	 -	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป	 ควรแสดงข้อมูลในอดีตย้อนหลัง	 2	 ป	 และพยำกรณ 

ข้อมูลงบประมำณที่ส�ำคัญในอนำคตล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	2	ป

	 	 	 	 	 	 -	 รำยงำนด้ำนต่ำงๆ	ภำระหนีท้ีอ่ำจเกดิขึน้	ภำษ	ีและกจิกรรมกึง่กำรคลงั	(Quasi-fiscal	

Activities)	ควรต้องแสดงในงบประมำณประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปด้วย	เพื่อแสดงผลกระทบที่ส�ำคัญ

ทำงกำรคลัง
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	 	 	 	 	 	 -	 ภำครฐัควรเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัจ�ำนวนและองคประกอบของสนิทรพัยและ	หนีส้นิ

ทำงกำรเงินอย่ำงสม่�ำเสมอ

	 	 	 	 2)	 ควรแสดงควำมรับผิดชอบต่อประชำชน	 โดยกำรเผยแพร่ข้อมูลกำรคลังให้ทันเวลำ	

ต่อกำรใช้ประโยชน

	 	 	 	 	 	 -	 กำรเผยแพร่ข้อมูล	 ด้ำนกำรคลังต้องถือเปนควำมรับผิดชอบของภำครัฐโดยควร 

ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยด้ำนกำรงบประมำณ

	 	 	 	 	 	 -	 ควรประกำศปฏิทินกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคลังให้สำธำรณะรับรู้ล่วงหน้ำ

  3.3 การจัดทํา การบริหาร และการรายงานงบประมาณที่เปดเผย (Open Budget  

Preparation, Execution, and Reporting)

	 	 	 	 1)	 ในกำรจดัท�ำเอกสำรงบประมำณควรต้องชีใ้ห้เห็นถงึวตัถปุระสงคของนโยบำยกำรคลงั	

กรอบเศรษฐกิจมหภำค	นโยบำยงบประมำณ	และควำมเสี่ยงทำงกำรคลังในเรื่องหลักๆ

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องมีค�ำแถลงวัตถุประสงคของนโยบำยกำรคลัง	 และกำรประเมินควำมยั่งยืนของ

นโยบำยกำรคลัง	เพื่อเปนกรอบในกำรน�ำเสนอและจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องประกำศนโยบำยกำรคลังที่ใชใ้ห้ชัดเจน	 เช่น	 ขำดดุล	 เกินดุล	 และกำรกูย้ืมเงิน	

เปนต้น

	 	 	 	 	 	 -	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปต้องน�ำเสนอภำยใต้กรอบเศรษฐกจิมหภำค	เชงิปรมิำณ	

ข้อสมมติฐำนทำงเศรษฐกิจ	และค่ำสัมประสิทธิที่ส�ำคัญ	(เช่น	อัตรำภำษี)	ที่ชัดเจน

	 	 	 	 	 	 -	 ในกำรน�ำเสนองบประมำณ	 ต้องแยกงบประมำณส�ำหรับงำนเดิมและภำระผูกพัน

ในปจจุบัน	ออกจำกงบประมำณส�ำหรับนโยบำยใหม่ให้ชัดเจน

	 	 	 	 	 	 -	 ควำมเสี่ยงส�ำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป	 ควรต้องแสดง 

ให้ชัดเจน	และมีกำรประเมินเชิงปริมำณถ้ำเปนไปได้	โดยให้รวมถึงสมมติฐำนทำงเศรษฐกิจ	และควำม

ไม่แน่นอนที่อำจจะเกิดขึ้น

	 	 	 	 2)	 ข้อมูลงบประมำณต้องเสนอในรูปแบบท่ีเอื้อต่อกำรวิเครำะหนโยบำย	 และเสริมสร้ำง

ควำมรับผิดชอบ

	 	 	 	 	 	 -	 ธุรกรรมทำงกำรเงินของรัฐต้องน�ำเสนอโดยแยกรำยรับ	 รำยจ่ำย	 และกำรกู้ยืม	 

โดยต้องแยกประเภทรำยจ่ำยเปนรำยจ่ำยเพือ่กจิกรรมหลกั	และรำยจ่ำยเพือ่กำรบรหิำร	และต้องแยก	

ประเภทของกิจกรรมนอกงบประมำณด้วย

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องมีค�ำแถลงวัตถุประสงคของรำยจ่ำยรำยกำรใหญ่ๆ

	 	 	 	 	 	 -	 ดุลรวมภำครัฐ	 (Overall	 Balance)	 ควรชี้ให้เห็นถึงสถำนะทำงกำรเงินของภำครัฐ	

ที่แท้จริง	นอกจำกนี้ต้องมีข้อมูลสนับสนุนดุลรวม	ประกอบด้วยดุล	Operational,	Structural	และ	
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Primary	โดยเฉพำะในกรณีที่สภำวะทำงเศรษฐกิจไม่เอื้อให้เห็นสถำนะทำงกำรเงินของภำครัฐได้จำก	

ดุลรวมเพียงอย่ำงเดียว

	 	 	 	 	 	 -	 งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปและบัญชีต่ำงๆ	ควรต้องแถลงถึงมำตรฐำนที่ใช้	ในกำร

จัดท�ำและน�ำเสนอข้อมูล

	 	 	 	 3)	 กระบวนกำรในกำรบริหำรและติดตำมงบประมำณต้องมีควำมชัดเจน

	 	 	 	 	 	 -	 ควรต้องมรีะบบบญัชทีีม่บีรูณำกำร	(Integrated)	และมคีวำมครอบคลุม	เพ่ือให้ข้อมลู

ทำงกำรเงินอย่ำงทันท่วงที	ครบถ้วน	และแม่นย�ำ

	 	 	 	 	 	 -	 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต้องมีมำตรฐำน	และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยประชำชนทั่วไป

	 	 	 	 	 	 -	 กำรบริหำรงบประมำณต้องมีกำรตรวจสอบภำยใน	 และกระบวนกำรตรวจสอบ	

ต้องเปดเผยต่อประชำชนโดยทั่วไป

	 	 	 	 4)	 กำรรำยงำนทำงกำรคลังต้องตรงต่อเวลำ	 ครอบคลุม	 แม่นย�ำ	 และเปรียบเทียบ 

รำยจ่ำยจริงกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องมีกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยจริงของงบประมำณและกิจกรรมนอกงบประมำณ 

เปรียบเทียบกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในระหว่ำงปงบประมำณอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องมีกำรรำยงำนงบประมำณและกิจกรรมนอกงบประมำณทั้งหมดที่ตรวจสอบ

แล้วต่อรัฐสภำอย่ำงตรงต่อเวลำ	และครอบคลุม

	 	 	 	 	 	 -	 ต้องมีกำรรำยงำนกำรเปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยกับวัตถุประสงคต่อรัฐสภำ

  3.4 ความเปนอิสระในการตรวจสอบความถูกตอง (Independent Assurances of  

Integrity)

	 	 	 	 ควำมถูกต้องของข้อมูลทำงกำรคลังต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกประชำชนและองคกร 

ที่เปนอิสระ

	 	 	 	 	 	 -	 ควรมกีำรแต่งตัง้หน่วยงำนทีท่�ำหน้ำทีต่รวจสอบระดบัชำติตำมกฎหมำยโดยมหีน้ำที่

รับผิดชอบในกำรเผยแพร่รำยงำนที่ถูกต้องทำงกำรเงินกำรบัญชีของภำครัฐให้แก่ฝำยนิติบัญญัติ	และ

ประชำชนได้รับรู้อย่ำงทันเหตุกำรณ

	 	 	 	 	 	 -	 กำรพยำกรณทำงเศรษฐกิจมหภำค	 รวมทั้งกำรตั้งสมมติฐำนต่ำงๆ	 ต้องพร้อมต่อ 

กำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญอิสระ

	 	 	 	 	 	 -	 ควรมกีำรพฒันำควำมถกูต้องของสถติทิำงกำรคลงั	โดยอำจให้ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต ิ

เปนหน่วยงำนอิสระเพื่อให้มีควำมเปนกลำงในกำรด�ำเนินงำน

	 	 	 	 รำยจ่ำยในงบประมำณ	 (Budgetary	 Expenditure)	 ถือเปนเคร่ืองมือที่ส�ำคัญในกำร 

ก�ำหนดทิศทำง	บทบำทของรฐับำลในหลำยๆ	ด้ำน	ทัง้ในด้ำนกำรด�ำเนนินโยบำยบริหำรจดักำรประเทศ		
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กำรด�ำเนนินโยบำยกระตุน้และรกัษำเสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ	รวมไปถึงเปนกลไกส�ำคญั	ในกำรด�ำเนนิ 

นโยบำยกำรคลังของประเทศให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภำพ	 นอกจำกน้ัน	 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ของรัฐบำลได้สะท้อนถึงควำมรับผิดชอบของรัฐบำลที่มีต่อประชำชนผ่ำนกำรจัดสรรงบประมำณ 

ตำมนโยบำยด้ำนต่ำงๆ	ของรัฐบำล

	 	 	 	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 กำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปยังมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้ำง	 โดยเฉพำะ

ภำคประชำสังคมที่ต้องกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 

เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 ซึ่งส�ำนักงบประมำณ	 ได้ตระหนักถึง 

ประเด็นดังกล่ำวและจะน�ำมำเปนประเด็นส�ำคัญในกำรปฏิรูประบบงบประมำณในโอกำสต่อไป 

โดยมุ ่งหวังว ่ำกำรมีส ่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนจะก่อให้เกิดกำรติดตำม	 และกำรตรวจสอบ 

ระบบงบประมำณอย่ำงเปนรูปธรรม

	 	 	 	 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบบงบประมำณเปนกระบวนกำร	 

ที่สอดคล้องกับหลักกำรมีส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนภำครัฐ	 

เพรำะจะท�ำให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกระบวนกำรงบประมำณ	 โดยมีส่วนร่วมทั้ง 

ที่มำของงำนโครงกำร	 และกำรติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 อันจะเปนแนวทำงที่ท�ำให้กำร

จัดสรรงบประมำณมีควำมโปร่งใส	เปนธรรม	และตรวจสอบได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและหลักกำร 

ของหลักนิติธรรม	หลักประชำธิปไตย	และหลักสิทธิมนุษยชน

บทสรุป

	 	 หลกัสทิธมินษุยชนมคีวำมหมำยทีก่ว้ำงกว่ำสทิธติำมกฎหมำย	และมขีอบเขต	หรอืควำมครอบคลมุ 

ที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจน	 แต่เปนกรอบที่ให้มนุษยทุกคนมีสิทธินั้น	 รัฐบำลได้ก�ำหนดยุทธศำสตร 

ที่จะให้ประชำชนได้รับสิทธิเท่ำเทียมกัน	ทั้งด้ำนพลเมือง	กำรเมือง	เศรษฐกิจและสังคม

	 	 กำรจัดท�ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร	 ถึงแม้ว่ำจะค�ำนึงถึงสิทธิที่มนุษยชน 

พึงจะได้รับ	 แต่ก็ไม่สำมำรถให้ควำมปกปองและควำมครอบคลุมให้กับประชำชนได้ทุกคน	 

ด้วยข้อจ�ำกัดทำงรำยได้ที่จัดเก็บในแต่ละป	 กำรจัดท�ำงบประมำณจึงต้องมีกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญ	

แต่ละมิติยุทธศำสตรนั้นก็หมำยถึง	 ประชำชนทุกคนอำจจะไม่ได้รับบริกำรที่ทั่วถึง	 หรือถึงอำจจะได้	

แต่ก็อำจจะไม่เท่ำกันหรือมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน

	 	 แต่สิ่งท่ีเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนประกำรหนึ่ง	 คือ	 กำรมีส่วนร่วมและกำรเปนส่วนหนึ่ง 

ของสทิธนิัน้	ซึง่ส�ำนกังบประมำณอยูร่ะหว่ำงกำรปฏรูิประบบงบประมำณและกระบวนกำร	กำรจัดท�ำ

งบประมำณ	โดยมุ่งหวังให้มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน	โดยผลงำนในด้ำนกำรน�ำเสนอและกำรติดตำม 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ	เพือ่ให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมปีระสิทธภิำพและประสิทธผิลอย่ำงเปนรูปธรรม
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* อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2  
 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1 ดูเพิ่มเติม อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. 2555. สิทธิมนุษยชน. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : วิญูชน. บทน�า-บทที่ 2

ธนา เวสโกสิทธิ์*

หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม

หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมตามกฎหมายธรรมชาติ

  “True law is the right reason, harmonious with nature, diffused among all, 

constant, eternal; a law which calls to duty by tis commands and retrains from evil 

by its prohibitions. …”

Marcus Tullius Cicero

  “กฎหมายท่ีแทจริง คือ เหตุผลท่ีถูกตอง สอดคลองกับธรรมชาติ แผซานอยูในทุกสรรพสิ่ง  

ไมมีการเปลี่ยนแปลง และดํารงอยูตลอดกาล”

มารคัส ทัลลีอัส ซิเซโร

  ค�ากล่าวข้างต้นของซเิซโร นกัการเมอืงและนกักฎหมายทีม่ชีือ่เสยีงของโรมนั ในยคุ 106 – 43 ป 

ก่อนคริสตกาล เปนการยืนยันถึงแนวคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ซึ่งอาจถือได้ว่า 

เปนบ่อเกิดของสิทธิมนุษยชน สมัยอดีตกาลมนุษยด�ารงชีวิตอยู่ด้วยความกลัว กลัวภัยธรรมชาติ  

กลวัในสิง่ทีไ่ม่รู ้กลวัจะไม่ได้รบัความปลอดภยัในชวีติ มนษุยจึงแสวงหาเครือ่งมอืทีจ่ะเปนหลกัประกัน

ให้แก่ตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเกิดความรู้สึกปลอดภัย โดยมีแนวคิดที่ว่า ทุกผู้คนเกิดมาล้วน 

มีคุณค่า และล้วนย่อมต้องมสีทิธโิดยธรรมชาต ิ(Natural law) รวมถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน (Fundamental  

rights) ซึ่งอาจเปนสิทธิท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิดก็ได้ หรือเปนสิทธิที่มนุษยผู ้นั้นพึงมีด้วยเหตุที่เปน 

มนุษยก็ได้1 อาทิ สิทธิในชีวิต สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม สิทธิที่จะได้รับการตัดสินคดีอย่างเปนธรรม สิทธิที่จะได้รับอาหาร น�้าดื่มที่สะอาด สิทธิ 

ที่จะได้รับการรักษาโรค และเสรีภาพ เปนต้น 
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 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557)
5 ดูเพิ่มเติม Tom Bingham. 2010. The Rule of Law. London, Allen Lane : Penguin Press. Part I, Some History

  ทีผ่่านมา แม้จะไม่ปรากฏว่ามเีอกสารหรอืตราสารใดในกรอบสหประชาชาตทิีใ่ห้ค�าจ�ากดัความ

ของค�าว่าสทิธมินษุยชน แต่อาจกล่าวได้ว่า “สิทธมินษุยชนกค็อืสิทธขิองมนษุย เปนสทิธทิีม่นษุยผูห้นึง่ 

พงึมด้ีวยเหตทุีผู่น้ัน้เปนมนษุย”2 หรอืหาก “...จะแปลความหมายตามตัวอกัษร สิทธมินษุยชน หมายถึง 

สทิธขิองความเปนมนษุย ผูท้ีเ่ปนมนษุยย่อมมสิีทธดัิงกล่าวต้ังแต่เกดิจนตายโดยปราศจากเง่ือนไขหรือ 

ข้อจ�ากดัของกฎหมาย”3 และความมุง่หมายของหลักสิทธมินษุยชนนัน้ก็คอืเพ่ือเปนหลักการทีป่กปอง

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด เปนสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน ไม่สามารถแบ่งแยกไดแ้ละ

ไม่อาจเพิกถอนหรือจ�าหน่ายจ่ายโอนได้4

  อย่างไรกด็ ีเมือ่โลกมีววัิฒนาการ สงัคมกม็คีวามซบัซ้อนมากขึน้ การอ้างองิหรอืการใช้กฎหมาย

ธรรมชาติในการคุ้มครองสิทธิของมนุษยอาจไม่เพียงพอในทางปฏิบัติ จึงต้องมีการบัญญัติเปน 

กฎหมาย เพือ่ให้เปนเครือ่งมอืในการปกครองและสามารถท�าให้เกดิสภาพบงัคับได้อย่างแท้จรงิ จงึได้มี

แนวคดิในหลกันติธิรรมเกดิขึน้มา โดยเปนหลกัการทีว่่า รฐัต้องใช้กฎหมายเปนเครือ่งมอืในการปกครอง  

โดยจะไม่มผีูใ้ดอยูเ่หนอืกฎหมาย และแม้แต่เจ้าหน้าทีข่องรฐักจ็ะต้องปฏบิตัติามกฎหมาย หวัใจส�าคญั

ของหลักนิติธรรมคือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีสิทธิใช้อ�านาจได้แต่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เปน 

ลายลักษณอักษรเท่านั้น และกฎหมายนั้นต้องได้ประกาศต่อสาธารณชนเปนที่ทราบทั่วกัน และต้อง

บังคับใช้ตามกระบวนการขั้นตอนที่ก�าหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม (due process)

  ประชาคมระหว่างประเทศได้มคีวามพยายามทีจ่ะพฒันาแนวคดิในการปกครองทีท่ัง้ผู้ปกครอง 

และผู้ถูกปกครองต้องอยู่ในบังคับของกฎหมาย และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกปกครองดังกล่าว 

โดยจะเห็นพัฒนาการได้จากตราสารต่าง ๆ อาทิ กฎบัตรแมกนาคารตา (Magna Carta) ค.ศ. 1215

The Petition of Right ค.ศ. 1628 และ Habeas Corpus Amendment Act (ค.ศ. 1679) ซึ่งเปน 

จดุเร่ิมต้นของการประกนัสทิธขิองบคุคลในกระบวนการยตุธิรรมในสหราชอาณาจกัร หรอืรฐัธรรมนญู

ของสหรัฐอเมริกาเอง หรือ The French Declaration of the Rights of Man and Citizen  

ค.ศ. 1789 ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส จนมาถึงการรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(Universal Declaration of Human Rights)5 ซึ่งเปนความพยายามร่วมกันของประชาคมระหว่าง

ประเทศในกรอบสหประชาชาติ เมื่อ ค.ศ. 1948 โดยจะได้อธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
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  ดังนั้น หากสืบสาวไปในเจตนารมณส่วนลึก จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเกิดขึ้นมาเพื่อธ�ารง 

รักษาไว้ซึ่งความเปนธรรมในสังคม และความเปนธรรมนั้น ก็เปนสิ่งที่มนุษยผู้หนึ่งพึงมีสิทธิจะได้รับ 

เมื่อค�านึงถึงสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง

หลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมในกรอบสหประชาชาติ

  

  หลักสิทธิมนุษยชน

  “The Universal Declaration of Human Rights - This great and inspiring instrument 

was born of an increased sense of responsibility by the international community for 

the promotion and protection of man’s basic rights and freedoms. The world has 

come to a clear realization of the fact that freedom, justice and world peace can 

only be assured through the international promotion and protection of these rights 

and freedoms.”

U Thant, Third United Nations Secretary-General, 1961- 1971

  “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตราสารที่ยิ่งใหญพรอมดวยความมุงมาดปรารถนา 

ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความรูสึกรับผิดชอบที่เพิ่มพูนขึ้นของประชาคมระหวางประเทศ เพื่อที่จะสงเสริม

และปกปอง สทิธแิละเสรภีาพขัน้พ้ืนฐานของมนษุย โลกใบนีไ้ดตระหนกัอยางกระจางแจงถงึความจรงิ

ที่วาเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก จะสามารถทําใหมั่นใจไดแตเพียงผานการสงเสริม

และคุมครอง สิทธิและเสรีภาพเหลานั้นในระดับระหวางประเทศ”

นาย อู ถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ ระหวางป ค.ศ. 1961 – 1971

  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) เกิดขึ้น

จากความพยายามของนานาประเทศท่ีต้องการให้มีมาตรฐานเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของประชาชนทั่วโลก โดยเปนผลลัพธจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประชาคม 

ระหว่างประเทศได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ให้มีเหตุการณขัดแย้งดังเช่นสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นอีก 

สหประชาชาติ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณและโครงสร้างตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ

  ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติเองก็ได้ระบุในวรรคอารัมภบทถึงการยืนยันความศรัทธาใน 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย และในสิทธิท่ีเท่าเทียมกันระหว่างชาย 
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และหญิงและสิทธิที่เท่าเทียมกันของชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก6 หลังจากนั้น จึงได้เกิด 

การเจรจาเอกสารที่จะระบุถึงรายการสิทธิที่ควรได้รับความคุ้มครอง ซึ่งในขณะน้ันเรียกกันว่าเปน 

“ร่างแรกของตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (a preliminary draft International  

Bill of Human Rights)”7 ต่อมา สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

โดยข้อมติสหประชาชาติที่ 217 เอ (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) ในที่ประชุม

สมชัชาสหประชาชาติ สมยัสามญั สมยัที ่3 ปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชนจึงถอืได้ว่าเปนเอกสาร

ประวตัศิาสตรในการวางรากฐาน ด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศฉบบัแรกของโลกและเปนพ้ืนฐาน

ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปจจุบัน

  วรรคอารัมภบทวรรคแรกของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ได้ระบุถึงการยอมรับ 

ในศักดิ์ศรีแต ่ก�าเนิดและสิทธิที่ เท ่าเทียมกันและไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกท้ังปวงของ 

มวลมนุษยชาติว่า เปนรากฐานแห่งเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติธรรมในโลก ถึงแม้ว่าเนื้อหา

ของปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นจะเปนเพียงการรวบรวมสิทธิมนุษยชนท่ีกระจัดกระจาย 

อยูใ่ห้เปนระบบเดยีวกนั และปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนมไิด้มสีถานะเปนตราสารทีม่ผีลผกูพนั

ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ถือเปนจารีตประเพณีตามกฎหมายระหว่าง

ประเทศ (customary rules of international law) เมื่อค�านึงถึงแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของรัฐต่าง ๆ 

และแนวนโยบายของรัฐที่เปนไปตามแนวปฏิบัตินั้น ซึ่ง “รัฐสมาชิกต่างใช้เปนแนวทางในการจัดท�า

กฎหมายภายในของตนหรือใช้เปนแนวทางในการจัดท�ากติการะหว่างประเทศได้ต่อไป”8

  หลักนิติธรรม

  สหประชาชาติได้ให้ความส�าคัญตลอดมาในการส่งเสริมให้รัฐสมาชิกเคารพหลักนิติธรรม 

ทั้งในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ โดยในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย 

หลักนิติธรรมและความยุติธรรมในช่วงเปล่ี่ยนผ่านในสังคมที่มีความขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้ง 

ในป ค.ศ. 2004 (Report of the Secretary-General on the Rule of Law and Transitional  

Justice in Conflict and Post-Conflict Societies) ได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ว่า  

6 “… to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the  
 equal rights of men and women and of nations large and small, and …”, Preamble, Charter of the  
 United Nations
7 ดู องคการสหประชาชาติ. United Nations and the Rule of Law. เว็บไซต www.un.org/ruleoflaw (เรียกด ู
 ครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557)
8 ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ อ้างแล้ว หน้า 96
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หลักนิติธรรมหมายถึง หลักการในการปกครอง ซ่ึงแต่ละบุคคล สถาบัน องคกร หน่วยงาน ทั้งรัฐ

และเอกชน รวมทั้งรัฐเองมีความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยเปดเผย  

บังคับใช้อย่างเท่าเทียมและพิจารณาพิพากษาอย่างอิสระ และมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเปนสากล ซึ่งต้องอาศัยมาตรการที่จะประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยทุกองคกรของรัฐ ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย ความเปนธรรม 

ในการบังคับใช้กฎหมาย การแบ่งแยกอ�านาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความแน่นอนมั่นคงแห่ง 

กฎหมาย การหลีกเลี่ยง การท�าตามอ�าเภอใจ ความโปร่งใสทางด้านกระบวนการและกฎหมาย9

  นอกจากนี้ รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ขยาย 

การส่งเสริมหลักนิติธรรมของสหประชาชาติ ค.ศ. 2006 (Report of the Secretary-General  

“Uniting our strengths: Enhancing United Nations Support for the Rule of Law”)10 

ก็ได้กล่าวย�้าถึงความส�าคัญของหลักนิติธรรมในการเปนบรรทัดฐานของงานองคการสหประชาชาติ  

ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ การสนับสนุนด้านงบประมาณหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมหลักการดังกล่าว อาทิ การจัดตั้ง Rule of Law Coordination and Resource Group 

ในการท�าหน้าทีป่ระสาน ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ประกนัว่าการด�าเนินนโยบายและ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคการสหประชาชาติมีความสอดคล้องกัน และตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม

  เมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2555 (ค.ศ. 2012) ทีป่ระชมุสหประชาชาติกไ็ด้รบัรองข้อมติ สหประชาชาติ 

ที่ 67/97 ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ (Resolution of General  

Assembly 67/97, the rule of law at the national and international level)11 ซ่ึงเปน 

ความพยายามที่แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ

9  ดู องคการสหประชาชาติ. United Nations and the Rule of Law. อ้างแล้ว
10 ดู รายงานของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ขยายการส่งเสริมหลักนิติธรรมของ 
 สหประชาชาติ ค.ศ. 2006 หาได้จากเว็บไซต http://www.unrol.org/files/2006%20Report.pdf (เรียกดูครั้งสุดท้าย 
 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557)
11 ข้อมติสหประชาชาติ ที่ 67/97 ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ รับรองเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  
 ค.ศ. 2012 หาได้จากเว็บไซต http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/484/42/PDF/N1248442. 
 pdf?OpenElement (เรียกดูครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557)
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ความสัมพันธระหวางหลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรม 

  “Reaffirming that human rights, the rule of law and democracy are interlinked 

and mutually reinforcing and that they belong to the universal and indivisible core 

values and principles of the United Nations,…”

  “ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และประชาธิปไตย ต่างมีความเชื่อมโยงกัน 

และเสริมสร้างความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน โดยเปนค่านิยมท่ีเปนสากลและไม่สามารถแยกออกจาก

กันได้และเปนหลักการของสหประชาชาติ12”

  วรรคอารัมภบทของข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับระหว่างประเทศและ 

ในประเทศ ที่ 67/97 ซึ่งได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 

ข้างต้นเปนการแสดงให้เห็นถึงทัศนะที่ว่า สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม รวมถึงประชาธิปไตยนั้น 

มีความเชื่อมโยงกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซ่ึงเปนค่านิยมหรือคุณค่าท่ีเปนสากล  

ส�าหรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเองก็ได้กล่าวถึงหลักนิติธรรมไว้ในวรรคอารัมภบทว่า 

“เปนการจ�าเปนที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม ถ้าจะไม่บังคับให้คนต้อง

หันเข้าหาการลุกขึ้นต่อต้านทรราชและการกดขี่เปนวิถีทางสุดท้าย”13

  ซ่ึงแท้จริงแล้ว หลักนิติธรรมกับหลักสิทธิมนุษยชนนั้นต่างก็เปนหลักการที่ค�้าจุนซึ่งกันและกัน  

เนื่องจากสิทธิมนุษยชนใด ๆ หากปราศจากความคุ้มครองทางกฎหมาย ย่อมเปนเพียงค�าสัญญา 

ว่างเปล่าบนแผ่นกระดาษเท่านั้น นอกจากนี้ หลักนิติธรรมยังเปนองคประกอบหนึ่งในการเสริมสร้าง

หลักธรรมาภิบาลซ่ึงเปนพื้นฐานส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเคารพใน

สิทธิมนุษยชนด้วย อนึ่ง การที่รัฐต่าง ๆ  ได้เข้าเปนภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนท�าให้รัฐย่อมต้อง

มีหน้าท่ีท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญานั้น ๆ หลักนิติธรรมจึงอาจเปนเคร่ืองมือหนึ่ง 

ในการส่งเสรมิสทิธิมนษุยชน โดยเปนการประกนัให้แน่ใจว่า สทิธขิองประชาชนจะได้รบัความคุม้ครอง

ตามกฎหมายของรัฐ

12 ข้อมติสหประชาชาติ ที่ 67/97 ว่าด้วยหลักนิติธรรมในระดับระหว่างประเทศและในประเทศ อ้างแล้ว
13 ดู กระทรวงการต่างประเทศ. 2551. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. หน้า 19
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  หากพจิารณาในมมุมองของหลกันิตธิรรมเอง ในการบัญญตักิฎหมายเพือ่ปกครองรฐั ตวักฎหมาย 

น้ันเองก็ย่อมต้องมคีวามเปนธรรม ไม่ขดัต่อความรูส้กึของวญิูชน และสอดคล้องกบัประโยชนสขุของ 

ประชาชน จึงจะถือว่าเปนการเคารพในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง

  ความคล้ายคลึงบางประการที่แสดงให้เห็นว่าหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเปนการ 

ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากเปนกฎเกณฑที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานความเปนธรรม โดยอาจยกตัวอย่าง

ได้อย่างน้อย สองประการ กล่าวคือ

  1. การจ�ากัดการใช้อ�านาจรัฐให้อยู่ภายใต้กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนเปนหลักซ่ึงประกัน

ว่า ประชาชนจะได้รับสิทธิข้ันพื้นฐานของตน ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต�่าที่มนุษยผู้หนึ่งสมควรจะได้รับ

การปกปองสิทธิอย่างเปนรูปธรรมจึงต้องมีการออกเปนกฎหมาย การมีกฎหมายที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ

ละเมิด สทิธเิสรภีาพข้ันพืน้ฐานของประชาชนและห้ามการใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจ จะเปนหลกัประกนั 

ประการหนึ่งในการปกปองสิทธิมนุษยชนของประชาชน ในท�านองเดียวกัน ความมุ่งหมายหลักของ 

หลกันติธิรรม นัน้กค็อืเปนการจ�ากดัการใช้อ�านาจของรฐัให้อยูภ่ายใต้กฎหมาย และให้มหีลักประกนัว่า 

ในกรณีที่เกิด การละเมิดสิทธิที่บัญญัติในกฎหมาย จะต้องมีการน�าตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ

  2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเปนไปตามหลัก 

ความเท่าเทียมและการละเว้นการเลือกประติบัติ (equality and non-discrimination) ซึ่งหลักการ

ของสิทธิมนุษยชนนั้น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการไม่เลือกประติบัติถือเปนหัวใจส�าคัญใน

การคุ้มครอง และประกันสิทธิ นางเอลีนอร รูสเวลท ภริยาอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท 

ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติในการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน ได้เคย กล่าวไว้ ดังนี้

     ในสถานทีเ่ลก็ ๆ  ใกลบาน เล็กและใกลมากจนไมสามารถมองเหน็ไดในแผนทีโ่ลก 

  สถานที่เล็ก ๆ แหงนั้นเปนโลกของปจเจกบุคคล เปนละแวกบานที่บุคคลอยูอาศัย  

  เปนโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่บุคคลไดเขาเรียน เปนโรงงาน ไรนา หรือสํานักงานที่บุคคล  

  ทํางาน สถานที่เหลานี้เปนที่ซึ่งบุรุษ สตรี และเด็กทุกคนตางมองหาความยุติธรรมท่ี 

  เทาเทียมกัน โอกาสที่เทาเทียมกัน ศักดิ์ศรีท่ีเทาเทียมกัน โดยปราศจากการแบงแยก  

  ถาสิทธิเหลานี้ไมมีความหมายอยู ณ สถานที่นั้น ๆ สิทธิเหลานี้ก็จะมีความหมายเพียง 

  นอยนิด ในทุกแหง ถาพลเมืองไมชวยกันยืนหยัดปกปองสิทธิเหลานี้ใหอยูใกลบาน  

  ก็เปลาประโยชนที่จะใหเกิดความกาวหนาในโลกที่กวางขึ้น14 

14 ดู กระทรวงการต่างประเทศ. อ้างแล้ว. หน้า 3
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  เช่นเดียวกัน ความมุ่งหมายส�าคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมก็คือ การท่ีทุกคนต่างอยู่ 

ภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ปราศจากข้อยกเว้น และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

  3. ไม่มีการลงโทษหากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ การไม่มีการลงโทษหากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

เปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ข้อ 11(2) ของปฏิญญาสากลฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า “บุคคลใดจะถูก 

ตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาใด อันเนื่องจากการกระท�าหรือละเว้นใด อันมิได้ถือว่าเปนความผิดทาง 

อาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่ได้กระท�าการนั้นไม่ได้ และจะ 

ก�าหนดโทษที่หนักกว่าที่บังคับใช้ในขณะที่ได้กระท�าความผิดทางอาญานั้นไม่ได้”15 โดยหากพิจารณา

ในมุมของหลักนิติธรรม การมีหลักการปกครองที่ชัดเจน มีกฎหมายบัญญัติอย่างเปดเผยว่าสิ่งใดที่ถือ

ว่าเปนการกระท�าผิด ถือเปนเจตนารมณส�าคัญของหลักนิติธรรม

  4. คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปนธรรม สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดี 

อย่างเปนธรรม (Right to a fair trial) นั้น เปนสิทธิที่ส�าคัญยิ่งประการหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน  

ซึ่งนอกจากปฏิญญาสากลฯ จะมีข้อบทที่มีประเด็นเชื่อมโยงกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดี 

อย่างเปนธรรมบางประการ อาทิ การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจนได้ว่ามีความผิด 

ตามกฎหมายในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 1116 ก็ยังได้ประกาศถึงสิทธิดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในข้อ 10 

ของปฏิญญาสากลฯ ว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มที่ในการได้รับการพิจารณา

คดีที่เปนธรรมและเปดเผยจากศาลที่อิสระและไม่ล�าเอียงในการพิจารณาก�าหนดสิทธิและหน้าท่ี

ของตนและข้อกล่าวหาอาญาใดต่อตน”17 และต่อมากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองก็ได้คุ้มครองสิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเปนธรรมในข้อ 14 และข้อ 16  

ซึ่งเปนการท�าให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศแก่ 72 รัฐภาคีที่ได้ให้สัตยาบันกติกา

ระหว่างประเทศดังกล่าว18 ซึ่งสิทธิในการได้รับพิจารณาคดีอย่างเปนธรรมนี้เปนสิทธิที่จ�าเปนอย่างยิ่ง

ในทกุประเทศท่ีให้ความเคารพในหลกันิตธิรรมและค�าตดัสนิทีไ่ด้จากการพจิารณาคดอีย่างไม่เปนธรรม

นั้นจะต้องไม่สามารถน�ามาใช้บังคับได้

15 ดู กระทรวงการต่างประเทศ. อ้างแล้ว. หน้า 23
16 ดู Alfredsson, Gudmundur; Eide, Asbjorn. 1999. The Universal Declaration of Human Rights: a common  
 standard of achievement. Martinus Nijhoff Publishers. หน้า 225
17 ดู กระทรวงการต่างประเทศ. อ้างแล้ว. หน้า 22
18 ดู Doebbler, Curtis. 2006. Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing. หน้า 107
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บทบาทของหลักนิติธรรมในการสงเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

  ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ข้างต้นว่า สทิธิมนุษยชนใด ๆ  หากปราศจากความคุม้ครองทางกฎหมาย ย่อมเปน

เพียงค�าสัญญาว่างเปล่าบนแผ่นกระดาษเท่านั้น ดังนั้น หลังจากมีการรับรองปฏิญญาสากล ว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948 สหประชาชาติได้มีความพยายามที่จะ 

ท�าให้สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองตามปฏิญญาสากลฯ นั้น กลายเปนสิทธิตามกฎหมาย ด้วย 

เหตุผลที่ว่า ปฏิญญาสากลฯ นั้น ไม่มีสภาพบังคับเปนกฎหมาย

  ต่อมา จึงได้มีการออกกฎหมายเปนกติการะหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้รัฐภาคีเข้าเปนภาคีตราสารระหว่างประเทศเหล่านั้น ปจจุบัน 

สหประชาชาติมีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ (Core Human Rights Treaties) ทั้งหมด 9 ฉบับ 

ได้แก่

  1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ  

ค.ศ. 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial  

Discrimination – CERD) 

  2. กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธทิางการเมอืง ค.ศ. 1966 (International  

Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) 

  3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) 

  4. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. 1979 (Convention  

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – CEDAW) 

  5. อนสุญัญาการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบติัหรอืการลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้ายไร้มนษุยธรรม 

หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี ค.ศ. 1984 (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment – CAT) 

  6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 (Convention on the Rights of the Child – CRC)

  7. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ คุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพและสมาชิกใน

ครอบครัว ค.ศ. 1989 (International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of their Families – ICMW) 

  8. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ ้มครองการสูญหายโดยบังคับ ค.ศ. 2006  

(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced  

Disappearance – CED) และ 
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  9. อนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพิการ ค.ศ. 2006 (Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities – CRPD) 

  ซึง่ไทยได้เข้าเปนภาคแีล้วจ�านวน 8 ฉบบั (ยกเว้นอนสัุญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุม้ครอง

สิทธิของแรงงานอพยพฯ) รวมถึงพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาหลักบางฉบับด้วย โดยมีรายละเอียด

ตามตารางการเข้าเปนภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

  เมื่อรัฐได้เข้าเปนภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว รัฐย่อมมีพันธกรณี

ในฐานะรัฐภาคีท่ีจะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาดังกล่าว โดยอาจบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของ

รัฐนั้น หรืออาจด�าเนินการแก้ไขกฎหมายภายในของตนเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีดังกล่าว  

“และให้ความส�าคัญ ต่อการจัดท�ากฎหมายที่จะออกมาในภายหลังโดยค�านึงถึงหลักการของ 

สทิธมินษุยชนเช่นเดยีวกนั”19 จงึเปนการมอบสทิธเิสรภีาพแก่ประชาชนบนพืน้ฐานของกฎหมายนัน่เอง

หลักนิติธรรมจะชวยเสริมสรางและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยไดอยางไร?

  หลักนิติธรรมช่วยส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิที่กลายเปนรูปธรรมและสามารถจับต้อง

ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของประเทศไทยท่ีใช้ระบบกฎหมายแบบทวินิยม (Dualism)  

กล่าวคือ เมื่อได้ให้สัตยาบันหรือเข้าเปนภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ก็จะไม่กลายมาเปน 

กฎหมายภายในโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถอ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศได้โดยตรงในศาล  

ส�าหรับการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น จึงจะต้องม ี

การน�ามาบัญญัติไว้เปนกฎหมายภายในเสียก่อน หรือในกรณีท่ีมีกฎหมายภายในท่ีใช้บังคับในเร่ือง 

เดียวกันนั้นอยู่แล้ว แต่มีเนื้อหาสาระบางประการที่ขัดกัน ก็จะต้องด�าเนินการแก้ไขกฎหมายภายใน

นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญา

  ประเทศไทยได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย โดยได้บัญญัติสิทธิ 

เหล่านั้นไว้ชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งนักกฎหมายท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่า

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ไดใหการรับรองสิทธิและ 

  เสรีภาพของ ประชาชนไวมากขึ้นกวารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผานมา นอกจากนี้ ยังมี 

  บทบัญญัติในการจัดตั้ง กลไกระดับชาติขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

  โดยตรง เรยีกวา คณะกรรมการ สทิธิมนษุยชนแหงชาติ ซ่ึงนบัไดวาเปนหลกัการใหมและ 

  มีความสําคัญตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของไทยเปนอันมาก20 

19 ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. อ้างแล้ว. หน้า 159
20 ดู อุดมศักดิ์ สินธิพงษ. อ้างแล้ว. หน้า 159-160
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  การก�าหนดสิทธิเหล่านี้ให้เกิดความชัดเจนในกฎหมายต่าง ๆ นั้น มีส่วนช่วยเสริมสร้างและ 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเปนอย่างยิ่ง เนื่องจากเปนการประกาศสิทธิที่ประชาชน 

พึงมีให้ประชาชนได้รับทราบเปนที่ทั่วกัน เมื่อประชาชนทราบว่าตนสามารถมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร 

ภายใต้กฎหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้สิทธิของตนเองให้ได้เกิดประโยชนสูงสุด ไม่เพียงแต่การบัญญัติ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้เปนกฎหมายเท่านั้น แต่กลไกและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่รัฐได้ 

ออกแบบเพ่ือให้ ความคุม้ครองสทิธิมนษุยชนหรอืให้เกดิการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างกัน อาท ิองคกรอสิระ 

เพื่อตรวจสอบกลไกรับข้อร้องเรียน มาตรการเพื่อเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนกลไกทางศาล  

ก็ล้วนแล้วแต่เปนการน�าหลักนิติธรรมมาใช้เสริมสร้างและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น

ประเด็นทาทาย

  แม้ในหลักการ หลักนิติธรรมกับหลักสิทธิมนุษยชนจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน แต่การบัญญัต ิ

สิทธิมนุษยชนเปนกฎหมายก็อาจกลายเปนข้อจ�ากัดสิทธิได ้ เน่ืองจากแม้การก�าหนดเปน 

ลายลักษณอักษร โดยประกาศเปนกฎหมายนั้นจะท�าให้เกิดความชัดเจน แต่ก็อาจเปนการก�าหนด 

กรอบในการใช้สิทธิเหล่านั้นในขณะเดียวกัน ในขณะที่หากไม่มีการบัญญัติไว้เปนกฎหมาย 

ลายลักษณอักษร อาจเปดโอกาสให้ สามารถตีความได้กว้างขวางมากกว่า

  ประเด็นท้าทายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติเช่นกัน อาทิ ในกรณีที่กฎหมายได้บัญญัติ

ให้ประชาชนสามารถมีเสรีภาพในการแสดงความเห็น (freedom of expression) แต่จะต้องเปนไป 

ตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในรัฐที่มีความเคารพในหลักนิติธรรมน้ัน เม่ือกฎหมายบัญญัติและประกาศ

ไว้เปนเช่นใด ประชาชนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน แต่ก็อาจก่อให้เกิดค�าถามที่ว่า ในกรณีที่รัฐ

บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนแต่ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเปนการจ�ากัดสิทธิมนุษยชน 

ที่ประชาชนพึงมีหรือไม่ หากเปนเช่นนี้ ก็คงต้องย้อนกลับไปพิจารณาตั้งแต่ในชั้นการร่างกฎหมายว่า 

หลักการและเหตุผล รวมถึง เจตนารมณในการร่างกฎหมายดังกล่าวเปนไปเพื่ออะไร

  จึงอาจพิจารณาได้ว่า หลักนิติธรรมนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้อ�านาจของรัฐหนึ่ง ๆ ในการบัญญัติ 

กฎหมายเพื่อปกครองรัฐนั้น หากรัฐยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักสุจริต และหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเปน 

พื้นฐานส�าคัญของการปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนใช้ดุลพินิจ 

ที่ผ่านการไตร่ตรองโดยยึดประโยชนสุขของประชาชนพลเมืองเปนหลักแล้วนั้น กฎหมายที่รัฐบัญญัติ

ก็คงมีความเปนธรรมและมีความชอบธรรมไปด้วย และคงก่อให้เกิดประโยชนในการส่งเสริมและ 

คุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งผู้พิพากษาชาวอังกฤษท่านหนึ่งเคยให้ความเห็นไว้ว่า ในหลักนิติธรรม

นั้น กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เพียงพอด้วย21 แต่หากเปนกรณี 

21 ดู Tom Bingham. 2010. The Rule of Law. London, Allen Lane : Penguin Press. หน้า 66
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ที่รัฐบัญญัติกฎหมายท่ีไม่เปนธรรม มิได้เปนไปเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ก็ไม่น่าจะสอดคล้อง

กับหลักนิติธรรม เพราะเจตจ�านงของหลักนิติธรรมนั้น มิใช่แต่เพียงว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับ

ของกฎหมายเท่านั้น แต่กฎหมายนั้นจะต้องเปนกฎหมายที่เปนธรรมด้วย จึงจะเปนความมุ่งประสงค 

ที่แท้จริงของหลักนิติธรรม ซึ่งเปนเครื่องมือช่วยส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

  กฎหมายเปนเครื่องมือที่ใช้เพื่อก�าหนดกฎเกณฑ รักษาระเบียบแบบแผนและศีลธรรมอันดีงาม

ของคนในสังคม ประสานประโยชนของบคุคลแต่ละกลุม่ กฎหมายจงึต้องมสีภาพบงัคบั เพือ่ให้ทุกผูค้น

อยู่ภายใต้กฎหมาย แต่หากตัวกฎหมายนั้นเองขาดความเปนธรรม ก็จะขัดต่อความรู้สึกโดยธรรมชาติ

ของประชาชน และจะไม่สามารถท�าให้ประชาชนเคารพได้ และเมื่อประชาชนไม่เคารพและไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายแล้ว กฎหมายนั้นก็มิอาจจะบังคับใช้ได้ในสภาพความเปนจริง
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สรุป
  หลักสิทธิมนุษยชนกับหลักนิติธรรมนั้นต่างก็เปนหลักการที่ค�้าจุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  
และมีความเชื่อมโยงกันอย่างมิอาจแยกจากกันได้ เนื่องจากต่างเปนกฎเกณฑที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน  
ความเปนธรรม โดยอาจกล่าวได้ว่าหลกันิติธรรมเปนส่วนหนึง่ของสทิธมินษุยชนเนือ่งจากการอยูภ่ายใต้  
การปกครองที่เปนธรรมและทุกผู้คนต่างมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายนั้นเปนสิทธิมนุษยชน  
ขั้นพื้นฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงได้รับ ในขณะเดียวกันหลักนิติธรรมก็เปนเครื่องมือในการส่งเสริมหลัก 
สทิธมินษุยชน โดยเปนการประกันให้แน่ใจว่า สทิธขิองประชาชนจะได้รบัความคุ้มครองตาม กฎหมาย 
ของรัฐในแนวคิดของหลักนิติธรรมนั้น กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
ทีเ่พยีงพอด้วย ดงันัน้ ในการบญัญตักิฎหมายใด ๆ  เพือ่ใช้ในการปกครอง ตวักฎหมายนัน้เองกย่็อมต้อง
มคีวามเปนธรรม เกดิสภาพบงัคบัทีแ่ท้จรงิ ใช้บงัคบัอย่างเท่าเทยีมกนั ไม่ขดัต่อความรู้สึกของวญิูชน 
และสอดคล้องกับประโยชนสุขของประชาชน จึงจะถือว่าเปนการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและ 
หลักนิติธรรมอย่างแท้จริง
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*	 ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน),	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อ 
	 ประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 ที่มา	วีรพงศ์	วรวัฒน์,	สิทธิมนุษยชนกบสังคมไทย

นิรุฒ มณีพันธ์*

หลักสิทธิมนุษยชน กับการบริหารบุคคล

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 	 หลักสิทธิมนุษยชนถือเป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญในการด�ารงชีวิตภายใต้โลกยุคโลกาภิวัตน์	 และ	
เศรษฐกิจยุคทุนนิยม	 เพราะมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก	 (World	 Civilization)	
ของมนุษย์ที่ถูกใช้เพื่อวางระบบความคิดให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้และค�านึงถึงคุณค่าของความ 
เป็นมนุษย์1	รู้จักยอมรับและเข้าใจความแตกต่างในสังคม	รวมถึงสิทธิต่างๆ		ที่มีพื้นฐานมาจากความ 
ชอบธรรมซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิที่ได้รับตั้งแต่ก�าเนิด	 นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความ
ส�าคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 และเสรีภาพในการด�ารงชีวิต	 เพื่อให้
เกิดความผาสุกในสังคมการอยู่ร่วมกัน	 ดังนั้นสภาวะโลกปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เรื่อง 
ของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น	หากแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมทั่วโลกต้องให้ความส�าคัญ
	 	 ถึงแม้ว่า	 กระแสการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพได้กลายเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน 
	สงัคมไทยไม่น้อย	และหลกั	“สทิธมินษุยชน”	กถ็อืเป็นเครือ่งมอืหนึง่ทีถ่กูหยบิยกมาใช้ในหลายๆ	กรณี	
กต็าม	แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่า	สทิธมินษุยชนจะถูกน�าไปใช้ในแง่ลบเพียงเท่านัน้	แต่ในทางกลับกนั 
หลักสิทธิมนุษยชนก็ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อเป็นหลักประกันของสิทธิเสรีภาพในการด�ารงชีวิตจนน�าไปสู ่
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในที่สุดได้เช่นกัน
	 	 ทั้งนี้	 เพราะบุคคลจะมีเสรีภาพได้	 ก็ต่อเมื่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิพลเมืองและสิทธ	ิ
ทางการเมืองของบุคคลนั้นได้รับการเคารพจากบุคคลท่ัวไป	 และบุคคลนั้นเคารพสิทธิดังกล่าวของ	
บุคคลอื่น	ดังนั้น	จึงอาจกล่าวได้ว่า	สิทธิมนุษยชน	และการใช้สิทธิของบุคคล	ถือเป็นปัจจัยหลักปัจจัย	
หนึ่งที่จะสร้างความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในแต่ละสังคม
	 	 บทความน้ี	 กล่าวถึงความหมายและความส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งจะน�ามาใช้เพื่อ
สร้างสงัคมทีเ่ป็นธรรม	เป็นหลกัเกณฑ์ทีถ่กูน�ามาใช้เพือ่สร้างความสมดลุและความเท่าเทยีมให้เกดิขึน้ 
ในสังคมหลักสทิธิมนษุยชนจงึถอืเป็นแนวทางส�าคญัแนวทางหนึง่ทีถู่กหยบิยกมาใช้ในการบรหิารกจิการ 
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างการบินไทย	ซึ่งมีพนักงานทั้งลูกจ้างประจ�าและชั่วคราวกว่า	30,000	ราย	
และยังเป็นสายการบินแห่งชาติของคนไทย	ที่ให้บริการผู้โดยสารปีละหลายล้านคน	 แน่นอนว่าการ
ท�างานกับพนักงานและการให้บริการผู้โดยสารจ�านวนมาก	 จ�าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการเร่ือง
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สิทธิของท้ังพนักงานและผู้โดยสารให้มีความสมดุล	 มีขอบเขตที่เหมาะสม	 ทั้งในส่วนบทบาทของ 

แต่ละบุคคล	 หรือกลุ่มบุคคลในองค์กร	 เพื่อป้องกันปัญหาและความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้สิทธิ	

และเสรีภาพในทางมิชอบ	และเพื่อลดข้อขัดแย้งในการท�างานร่วมกัน	การบริหารงาน	รวมถึงส่งเสริม 

การด�าเนินธุรกิจของการบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้ต่อไป

สิทธิมนุษยชน2 คืออะไร?

	 	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	3	 ได้ก�าหนดความ

หมายของค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้ว่า

  “สทิธมินษุยชน หมายถึง ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคของ 

  บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

  หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติ 

  ตาม”

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 4	 ได้บัญญัติความหมายของ	

“สิทธิมนุษยชน”	ไว้ว่า

  “สิทธิมนุษยชน หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ เสรีภาพของบุคคล ย่อม 

  ได้รับความคุ้มครอง” รวมทั้งในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal  

  Declaration of Human Rights) ได้กล่าวไว้ในข้อ 1 ว่า “มนษุย์ทัง้หลายเกิดมาอสิรเสรี  

  และเท่าเทียมกันท้ังศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาท เหตุผล และ 

  มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันท์พี่น้อง”3

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	หรือ	Universal	Declaration	of	Human	Rights	หรือ	

UDHR	ข้อ	1	ที่ระบุเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน	ไว้ว่า

  “บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการ 

  จ�าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทาง 

  การเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ 

  อื่นใด นอกจากนี้การจ�าแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง  

  ทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของประเทศ หรือ ดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัด 

  จะท�ามไิด้ ทัง้นีไ้ม่ว่าดนิแดนดงักล่าวจะเป็นเอกราชอยูใ่นความพทิกัษ์ มไิด้ปกครองตนเอง 

  หรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดแห่งอธิปไตยอื่นใด”

2	 http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวง 
	 ยุติธรรม
3	 http://www.elib.coj.go.th/Article/c14_10_2.pdf
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	 	 ดังนั้น	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 หรือ	 Human	 Rights	 หมายถึง	 สิทธิขั้นพื้นฐาน 

ที่มนุษย์ทุกคนมี	 พึงมี	 พึงได้	 โดยเสมอภาคกัน	 เพ่ือการด�ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี	 โดยไม่แบ่งแยก	 

เชื้อชาติ	สีผิว	ภาษา	ศาสนา	ความเชื่อทางการเมือง	สังคม	ทรัพย์สิน	หรือสถานะ	ดังนั้น	มนุษย์ทุกคน

ย่อมมีสิทธิ์	และสิทธิ์นั้นต้องได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน

ที่มาของสิทธิมนุษยชน

	 	 แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนถือก�าเนิดขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่	2		ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน	

ส�าคัญที่ท�าให้สหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน	 

กฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถละเมิดได้	ประกอบด้วย	สิทธิในชีวิต	สิทธิในการเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์	สิทธิใน	

การแสดงออกทางความคิด	 สิทธิในการรวมกลุ่มสังคมกับคนอื่นด้วยวิถีสันติ	 ปลอดจากการทรมาน	

และการกระท�าที่ลดความเป็นมนุษย์	ซึ่งประเทศไทยเอง	ก็ได้เข้าร่วมลงมติรับรองในวันที่	10	ธันวาคม	

พ.ศ.	2491

	 	 และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์กรสหประชาชาติ	ดังนั้น	เราจึงต้อง	

เคารพต่อหลักการและน�าหลักการที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลมาเป็นแนวทางส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนไทย	ได้แก่

	 	 1.	 น�าเอาหลักในปฏิญญาสากลมาบัญญัติรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 2.	 จัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระดับชาติ	 ตามหลักการที่องค์การ	 

	 	 	 สหประชาชาติก�าหนดไว้	ได้แก่	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 3.	 เข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติได้จัดท�าขึ้น

	 	 4.			จากหลักเกณฑ์ที่สหประชาชาติก�าหนด	 จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการ 

	 	 	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้น	และมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล

ส่วนประกอบของสิทธิมนษยชน

	 	 ในทางวิชาการ	 มีการอธิบายค�าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน4	 ว่า	 “โดยที่

การยอมรบันบัถอืเกยีรตศิกัดิป์ระจ�าตวั	และสทิธเิท่าเทยีมกนัและโอนมไิด้ของบรรดาสมาชกิทัง้หลาย	 

แห่งครอบครวัสทิธิมนษุยชนเป็นหลักการพืน้ฐานแห่งอสิรภาพ	ความยติุธรรม	และสันติภาพโลก”	นัน้

หมายถึง

4		 http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/825socialthai/civics/civics_unit9.pdf
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	 	 สิทธิมนุษยชน	เป็นสิทธิประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคน	เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี	มีเกียรติศักดิ์	

ประจ�าตัวสิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้	 แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนให้ค�าอธิบายว่า	 

เราเรียกสิ่งจ�าเป็นส�าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะท่ีเป็นคน	 ซ่ึงท�าให้คนๆ	 นั้นมีชีวิตอยู่รอดได ้

อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้	ว่า	คือ	“สิทธิมนุษยชน”	ซึ่ง

เมื่อน�าค�าอธิบายทั้ง	2	ประการประกอบกัน	ก็สามารถเข้าใจได้ว่า

	 	 สิทธิมนุษยชน	คือ	สิ่งจ�าเป็นสาหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน	เพื่อท�าให้คนๆ	นั้น

มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา	สิทธิมนุษยชนจึงมี	2	ระดับ

	 	 ระดับแรก		 สทิธทิีต่ดิตวัคนทกุคนมาแต่เกดิ	ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนัได้	อยูเ่หนอืกฎหมาย 

	 	 	 	 	 	 และอ�านาจใดๆ	ของรัฐทุกรัฐ	สิทธิเหล่านี้ได้แก่	สิทธิในชีวิตห้ามฆ่า	หรือท�าร้าย 

	 	 	 	 	 	 ต่อชีวิต	 ห้ามการค้ามนุษย์	 ห้ามการทรมานอย่างโหดร้าย	 คนทุกคนมีสิทธิใน 

	 	 	 	 	 	 ความเชื่อ	 มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา	ทางการเมือง	 มีเสรีภาพในการแสดง 

	 	 	 	 	 	 ความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น

	 	 	 	 	 	 สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายมารับรอง	 แต่สิทธิเหล่านี ้

	 	 	 	 	 	 ก็ด�ารงอยู่ในมโนธรรมส�านึกถึงบาปบุญคุณโทษท่ีอยู่ในตัวของแต่ละคน	 เช่น	 

	 	 	 	 	 	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดทางกฎหมาย	 แต่คนทุกคน 

	 	 	 	 	 	 มีส�านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม	เป็นบาปในทางศาสนา	เป็นต้น

	 	 ระดับท่ีสอง		 เป็นสทิธทิีต้่องได้รบัการรบัรองของกฎหมายหรอื	เป็นสทิธทิีต้่องได้รบัการคุม้ครอง 

	 	 	 	 	 	 โดยรฐับาลตวัอย่างของสทิธเิหล่านี	้เช่น	การได้รบัสญัชาต	ิการมงีานท�า	การได้รบั 

	 	 	 	 	 	 ความคุม้ครองแรงงาน	ความเสมอภาคของหญงิชาย	สทิธขิองเด็ก	เยาวชน	ผูส้งูอายุ	 

	 	 	 	 	 	 และคนพิการ	การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การประกันการว่างงาน	การได้รับ	 

	 	 	 	 	 	 การบริการทางด้านสาธารณสุข	 การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง	 

	 	 	 	 	 	 อิสระ	 สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มของตน	 

	 	 	 	 	 	 เป็นต้น

	 	 โดยสิทธิมนุษยชนระดับที่สองนี้	 จะต้องมีการเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือ	

แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐแต่ละประเทศ	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู่ในรัฐ	 นั้นจะได้รับ	

ความคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์	 ซ่ึงประเทศไทยของเราก็ได้มี	

การระบุสิทธิมนุษยชนระดับนี้ไว้แล้วเช่นกัน
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ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน

	 	 สิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น	 

สามารถจ�าแนกได้ครอบคลุมสิทธิ	5	ประเภท	ได้แก่

	 	 1.	 สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน	

ไม่ถกูท�าร้ายหรอืฆ่า	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	ได้แก่	สทิธใินความเสมอภาค	ต่อหน้ากฎหมาย	สทิธิ

ที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาลอย่าง

ยุติธรรม	โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	สิทธิในการได้รับสัญชาติ	เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือและ

ปฏิบัติตามความเชื่อถือ

	 	 2.	 สิทธิทางการเมือง	 ได้แก่	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองท้ังทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรม	 รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การแสดงออก	 สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�าเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์	 สาธารณะ	 เสรีภาพใน

การชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี

	 	 3.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 สิทธิในการมีงานท�า	 ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง	 

อย่างเป็นธรรม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างเพียงพอ

	 	 4.	 สทิธทิางสงัคม	ได้แก่	สทิธใินการได้รบัการศกึษา	สทิธใินการได้รบัหลกัประกนัด้าน	สขุภาพ	

แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่	ได้รับความมั่นคงทาง

สังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

	 	 5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	 ได้แก่	 การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือส่ือความหมายในภาษา 

ท้องถิ่นของตน	 มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม	 ประเพณ ี

ท้องถิ่นของตน	 การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา	 การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ	

วัฒนธรรม	บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

	 	 นอกจากขอบเขตของสิทธิมนุษยชนแล้ว	 เราควรเข้าใจถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

ซึ่งเป็นหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ส่วนด้วยกัน5	คือ

	 	 ส่วนที่	1	 กล่าวถึงหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาต้ังแต่ก�าเนิด	 

	 	 	 	 	 มนุษย์มีศักดิ์ศรี	 มีความเสมอภาคกัน	 ดังนั้นจึงห้ามเลือกปฏิบัติต่อมนุษย์และควร 

	 	 	 	 	 ปฏบิตัต่ิอกนัเสมอืนพีน้่อง	สทิธมินษุยชนนีเ้ป็นส่ิงท่ีไม่สามารถโอนให้แก่กนัได้	จึงเป็น

5	 http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf
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	 	 	 	 	 หน้าท่ีของรัฐบาลทุกประเทศที่จะสร้างหลักประกันแก่ทุกชีวิตด้วยความเคารพ 

	 	 	 	 	 หลักการของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้	เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นมาตรฐาน

	 	 	 	 	 ร่วมกนัส�าหรบัการปฏิบตัต่ิอกันของผูค้นในสงัคมทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ 

	 	 	 	 	 อันเป็นพื้นฐานแห่งเสรีภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพในโลก

	 	 ส่วนที่	2	 กล่าวถึงสิทธิของพลเมือง	และสิทธิทางการเมือง	(Civil	and	Rights)

	 	 ส่วนที่	3	 กล่าวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (Economic	 Social	 and	 

	 	 	 	 	 Cultural	Rights)

	 	 ส่วนที่	4	 กล่าวถงึหน้าทีข่องบคุคล	สังคม	และรัฐ	โดยการทีจ่ะต้องด�าเนนิการสร้าง	หลักประกัน 

	 	 	 	 	 ให้มีการคุ้มครองสิทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ห้ามรัฐ 

	 	 	 	 	 กระท�าการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจ�ากัดสิทธิของบุคคลมิให้สิทธิมนุษยชนละเมิด 

	 	 	 	 	 สิทธิของผู้อื่น	สังคม	และโลก

หลักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

	 	 ประเทศไทยเรามกีารเสรมิสร้างการบรหิารงานด้านหลกัสทิธมินษุยชนโดยจดัตัง้คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 หรือ	 National	 Human	 Rights	 Commission	 ข้ึน	 คณะกรรมการฯ	 นี้	 

ถือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ประกอบด้วยประธานและกรรมการ

รวม	 11	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา	 จากผู้ซ่ึงมีความรู ้หรือ

ประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 โดยต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทน

จากองค์กรเอกชนด้านสทิธมินษุยชนด้วย	คณะกรรมการฯ	นี	้มวีาระการด�ารงต�าแหน่งหกปีนบัแต่วนัที ่

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว6

	 	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตนิี	้มหีน้าทีห่ลกัในการตรวจสอบการกระท�าหรอืการละเลย

การกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	 รวมถึงเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล	 หรือ 

หน่วยงานท่ีกระท�า	 หรือละเลยการกระท�าดังกล่าว	 เพื่อด�าเนินการในกรณีที่ฝ่าฝืนก็ให้รายงานต่อ	

รัฐสภา	 ท้ังนี้	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิมนุษยชนของบุคคลในสังคมให้เหมาะสมกับการ 

อยู่ร่วมกันนั่นเอง

6	 http://th.wikipedia.org/wiki
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“หลักสิทธิมนุษยชน” กับการบริหารบุคคลใน “การบินไทย”

	 	 หลกัสิทธมินษุยชนถกูน�ามาใช้ในสงัคมไทยเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการอยูร่่วมกนัอย่างผาสกุ	ฉนัใด	

บรษัิท	การบนิไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานหนึง่ในสงัคมไทยย่อมสามารถน�าเครือ่งมอืนี้ 

มาบริหารจัดการภายในองค์กรได้	 ฉันนั้น	 แต่เนื่องจากส�าหรับการบินไทย	 นอกจาก	 วัตถุประสงค ์

ในการอยูร่่วมกนัอย่างผาสกุของบุคคลในองค์กรแล้ว	การบนิไทยยงัต้องค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	เช่น	

ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	ด้วย	ทั้งนี้	 เพราะวัตถุประสงค์หลักของการบินไทยคือการ

ด�าเนินธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติด้วย 

เช่นกัน	 ดังนั้น	 การบินไทยจึงต้องประยุกต์การน�าหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการบริหารให้เหมาะสม

และตอบสนองต่อการท�าธุรกิจด้วย

	 	 การบินไทย	ท�าอย่างไร?

	 	 ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เราบริหารงานโดยใช้หลักนิติธรรม	 และได้ 

ก�าหนดหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในรัฐธรรมนูญ	...

	 	 หลักประชาธิปไตย	กล่าวถึง	“ความเสมอภาค”	ของบุคคลในสังคม

	 	 หลกันติธิรรม	เน้นถงึ	“ความเป็นธรรม	หรอืความยติุธรรม”	ของการใช้กฎหมาย	หลักสิทธมินษุยชน	 

คือ	“ความเท่าเทียม”	ของสิทธิของความเป็นบุคคล

	 	 ดังน้ัน	 จะเห็นว่า	 การอยู่ร่วมกันในแต่ละสังคมจะราบรื่นได้	 จะมีข้อขัดแย้งของคนในสังคม	 

น้อยที่สุด	 จะต้องท�าให้บุคคลในสังคมได้รับความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการด�ารงชีวิต	 ซึ่งเช่นกัน	

คือ	การท�างานร่วมกันของหน่วยงานและพนักงานในการบินไทยจะราบรื่นได้	ผู้บริหารก็ต้องค�านึงถึง	

หลักแห่งความเป็นธรรมทั้ง	3	หลักนี้ด้วยเช่นกัน

	 	 การบินไทย	ท�าอย่างไร?

_16-0497(120-128)P3.indd   126 6/17/59 BE   3:47 PM



หลักสิทธิมนุษยชน กับการบริหารบุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

127วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

	 	 การบินไทย	 มีการก�าหนดสิทธิพื้นฐานส�าหรับพนักงานทุกระดับเปิดเผยเป็นที่รับรู ้ทั่วกัน	

พนักงานบางกลุม่	หรอืบางคน	อาจได้รบัสทิธน้ิอยกว่าระดบัสทิธพิืน้ฐานทีค่วรจะได้	(ตวัอย่างตามภาพ	

:	สิทธิที่ได้รับ	A)	กรณีนี้ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม	ซึ่งมิได้หมายความว่าจะต้องเติมเพิ่มสิทธิให้ได้ 

เท่าระดับสิทธิพื้นฐานเสมอไป	 เช่น	 พนักงานทั่วไปมีสัญญาว่าจ้างจนอายุ	 60	 ปี	 ในขณะที่พนักงาน	

ต้อนรบับนเครือ่งบนิอาจได้รบัการว่าจ้างถึงอาย	ุ45	ปี	การพิจารณาเพ่ิมสิทธใิห้เท่ากนัยงัคงเป็นประเด็น

ที่ต้องถกเถียงถึงประโยชน์ท่ีองค์กรจะได้รับมากกว่าการรักษาหลักสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียว	 

หรือกรณีที่พนักงานได้รับสิทธิเท่ากับระดับสิทธิพื้นฐานแล้ว	 (ตัวอย่างตามภาพ	 :	 สิทธิที่ได้รับ	 B)	 

ก็มิได้หมายความว่า	ผู้บริหารจะเพิกเฉยไม่ต้องจัดการใดๆ	เพราะหากพนักงานกลุ่มนี้มีความคาดหวัง	 

ว่าควรตนจะได้สิทธิมากกว่าสิทธิพื้นฐานที่ตนได้อยู่	 เนื่องจากบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

หนักหนากว่าพนักงานทั่วไป	 (ตัวอย่างตามภาพ	 :	 สิทธิท่ีได้รับ	 C)	 เช่น	 สิทธิการได้บัตรโดยสาร	

พนักงาน	 ซึ่งพนักงานทุกระดับจะได้รับสิทธินี้เหมือนกัน	 แต่พนักงานต่างระดับกันจะได้รับสิทธิน้ี 

ไม่เท่ากัน	 พนักงานท่ีเข้างานก่อนมีสิทธิได้บัตรที่นั่งก่อนพนักงานที่เข้างานหลังส�าหรับบัตรโดยสาร	

ประเภทเดียวกัน	หรือพนักงานที่ต�าแหน่งงานสูงกว่าจะได้สิทธิที่นั่งในระดับที่สูงกว่าอย่างนี้เป็นต้น

	 	 และในท�านองเดียวกัน	 การที่กลุ่มพนักงานได้รับสิทธิมากกว่าสิทธิพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้ว	 ก็มิได้	

หมายความว่า	 กลุ่มพนักงานนี้ไม่ต้องการการบริหารจัดการ	 หากสิทธิที่มากกว่านั้นไม่เท่ากันและ 

แตกต่างกันมากๆ	(ตัวอย่างตามภาพ	:	สิทธิที่ได้รับ	C	และ	D)

	 	 ซึ่งนั่นก็หมายความว่า	 การบินไทย	 จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของสิทธิพนักงานตาม 

หลักสิทธิมนุษยชนอยู่ตลอดเวลา	 และการบริหารนี้ต้องเป็นการบริหารที่ต้องค�านึงถึงสมดุลกับการ

ด�าเนินธุรกิจด้วย

	 	 การบรหิารงานโดยค�านึงถงึหลกัสทิธมินษุยชน	หรอืความเท่าเทียมเพยีงมติเิดยีว	โดยมไิด้นกึถงึ	

ความอยู่รอดขององค์การ	หรือความสามารถในการด�าเนินธุรกิจใช้ไม่ได้ส�าหรับการบินไทย	เพราะทั้ง	

ในระยะสั้น	 อาจท�าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง	 และในระยะยาว	 การตอบสนองเพียงสิทธิ 

ที่เท่าเทียมเพียงอย่างเดียว	อาจท�าให้เกิดการแตกแยกของพนักงานต่างกลุ่ม	ซึ่งควรได้รับสิทธิต่างกัน	
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แต่กลบัได้รบัเท่ากนั	เกดิแรงต้าน	และการขาดแรงจงูใจในการท�างานได้	และการค�านงึถงึแต่การแข่งขนั

การด�าเนนิธรุกจิ	โดยไม่นกึถงึความส�าคญัของหลักสิทธมินษุยชนกย่็อมท�าให้เกดิผลเสียทัง้ในระยะส้ัน	 

และระยะยาวได้เช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ส�าหรับองค์กรการบินไทย	 ซ่ึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่มี

เอกลักษณ์	มีความรักพวกพ้อง	เอื้ออาทร	และมีรากลึกเหล่านี้มาเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ	

	 	 และปัจจบัุน	การบินไทยบรหิารสมดลุนี	้โดยมเีครือ่งมอืหลายอย่าง	เช่น	การบริหารค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรม	 เหมาะสมกับต�าแหน่งงาน	 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสิทธิและหน้าที่	 หรือการบริหาร 

เก่ียวกบัสวัสดกิารทีเ่หมาะสมและการก�ากบัให้ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีพ่งึม	ี(Compliance)	ทัง้นี้	

เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมกบัทกุภาคส่วน	และคงไว้ซ่ึงสิทธขิองพนกังานตามหลักสิทธมินษุยชนทีพึ่งมี

บทสรุป...

	 	 ส�าหรับสังคมทั่วไป	“สิทธิมนุษยชน”	หมายถึง	สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี	พึงได้	โดย

เสมอภาคกัน	เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี	โดยไม่แบ่งแยก	เชื้อชาติ	สีผิว	ภาษา	ศาสนา	ความเชื่อ 

ทางการเมือง	 สังคม	 ทรัพย์สิน	 หรือสถานะ	 ดังนั้นมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์	 และสิทธิ์นั้นต้องได้รับ 

ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน	สิทธิมนุษยชน	ท�าให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น	แต่สิทธิดังกล่าว	

ต้องไม่ล�้าสิทธิของบุคคลอื่น

	 	 ส�าหรับองค์กรย่อยในสังคมเช่นการบินไทยซ่ึงบริหารงานโดยใช้หลักสิทธิมนุษยชนก็เช่นกัน	

คือ	 นอกจากจะต้องบริหารจัดการให้การใช้สิทธิอยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็น	 ไม่ก้าวก่ายสิทธิของผู้อ่ืน

แล้ว	ยังต้องบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ	ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการใช้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างมีเงื่อนไข	 เช่น	 

ผู้ที่มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสามารถหรือเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสาขาอาชีพที่เป็น	

ทีต้่องการอาจได้รบัสทิธมิากกว่าสทิธพิืน้ฐานทีพ่นกังานทัว่ไปได้รบั	และกลบักนั	หรอืเพือ่ให้เกดิความ

สามารถในการแข่งขนัและความอยูร่อดขององค์กร	ส�าหรบับางต�าแหน่งหน้าที	่อาจได้รบัสทิธน้ิอยกว่า

พื้นฐานที่พนักงานคนอื่นได้รับ

	 	 แต่...	ทั้งนี้	ต้องมีความยุติธรรม	มีความเป็นธรรม	มีความเสมอภาคและเท่าเทียม	กล่าวคือ	หาก

เป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสาขาอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงเท่าๆ	 กันก็ต้องได้รับสิทธิเพ่ิมเท่าเทียมกัน	

หรือหากต�าแหน่งงานใด	ได้รับสิทธิน้อยกว่าสิทธิพื้นฐานที่พนักงานอื่นได้รับ	สิ่งที่ได้ควรต้องเท่าเทียม	

กับต�าแหน่งงานเดียวกันขององค์กรอื่น	 ซึ่งเหล่านี้	 เป็นสิ่งที่ผู้บริหารในการบินไทย	พิจารณาค�านึงถึง	

และตระหนักทราบทุกครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ที่จะมีผลต่อสิทธิของพนักงาน	ทั้งนี้	เพื่อ

ให้เกิดสมดลุยภาพระหว่างการคงไว้ซึง่หลักสทิธมินษุยชนและการอยูร่อดของธรุกจิ	โดยเฉพาะ	ในภาวะ

ที่การแข่งขันของธุรกิจการบินมีความเข้มข้นและท้าทายมากเช่นทุกวันนี้
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* รองเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2  
 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

บรรหาญ จงเจริญประเสริฐ*

สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย

สิทธิมนุษยชนในบริบทของสังคมไทย

1.	 ความหมายและทัศนคติดานสิทธิมนุษยชน

  จากปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) 

ข้อ 1 ระบุไว้ว่า บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพบรรดามีที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการ

จ�าแนกความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือ

ทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเปนที่มาเดิม ทรัพยสิน ก�าเนิด หรือสถานะอื่นใด นอกจากนี้การ จ�าแนก 

ข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ

ประเทศ หรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ามิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเปนเอกราช อยู่ในความ

พิทักษ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดแห่งอธิปไตยอื่นใด

  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความถึงสิทธิความเปนมนุษย หรือสิทธิในความเปนคน 

สิทธิมนุษยชนเปนสิทธิเชิงคุณธรรม (Moral Right) บนหลักการความเชื่อมั่นในคุณค่าและความดีงาม

ของมนษุย และเปนสทิธขิัน้พืน้ฐานในการด�ารงชวีติอยูข่องมนษุยซ่ึงมลัีกษณะสากลโดยท่ีสิทธมินษุยชน 

อาจขัดแย้งหรือสอดคล้องกับสิทธิตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้ แต่โดยหลักการท่ี 

ถกูต้องแล้วกฎหมายใดๆ ท่ีบัญญติัข้ึนไม่ควรขดัต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนซ่ึงเปนกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

  แม้ว่าสทิธมินษุยชนเปนสิง่ทีเ่กดิมาพร้อมกบัมนษุยทกุคน และเปนสิทธเิชงิคณุธรรมทีท่กุสังคม

ควรส่งเสรมิแต่ทศันคตบิางอย่างของมนษุยทีม่ต่ีอสทิธมินษุยชนอาจเปนอปุสรรคต่อการคุม้ครอง และ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทัศนคติดังกล่าวได้แก่

  1) สิทธิมนุษยชนเปนของตะวันตกไม่เหมาะกับประเทศในภูมิภาคอื่น ทัศนะดังกล่าว 

เปนการไม่ยอมรับว่าสิทธิมนุษยชนมีความเปนสากลและเปนของมนุษยทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกน้ีไม่ว่า 

จะเปนชนชาติใด สีผิวอะไร ร�่ารวยหรือยากจนในประเทศไทยเองก็มักได้ยินค�าพูดของผู้มีอ�านาจรัฐ 

หรือแม้แต่สื่อมวลชนบางกลุ่มท่ีบอกว่าสิทธิมนุษยชนไม่เหมาะกับสังคมไทยเมื่อมีปญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น
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  2)  สิทธิมนุษยชนเปนสิ่งไม่จ�าเปน คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบปญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้วยตัวเองมักมองไม่เห็นความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนหรือเห็นว่าการที่ผู้อื่นถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ไม่ใช่ปญหาที่ต้องใส่ใจ เราอาจได้ยินค�ากล่าวว่าประเทศที่รัฐบาลสามารถปกครองให้ประชาชนอยู่ดี

กินดีได้แม้ประชาชนจะปราศจากเสรีภาพทางการเมืองหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่ประเด็น

ส�าคัญแม้กระทั่งจะปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็ไม่น่ามีปญหา ทัศนะดังกล่าว เปนการละเลยสิทธิ

เสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนโดยเพยีงให้ความส�าคญักับปจจยัด้านเศรษฐกจิ แต่ละเลยคณุค่าด้าน

จติใจของมนษุย และมองไม่เหน็ผลในระยะยาวของการท่ีสังคมขาดสิทธิ เสรีภาพ ซ่ึงประเทศท่ีมปีญหา 

การละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างรนุแรงแม้ว่าระยะเฉพาะหน้าจะยงัไม่ประสบวิกฤติ ทางการเมืองอนัเนือ่ง

มาจากความอ่อนแอของภาคประชาชน แต่จะไม่สามารถพัฒนาไปสู่การเปนประเทศประชาธิปไตย 

ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว

   3) การเรียกร้องสิทธิมนุษยชนก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเนื่องจากการรวมตัวกัน 

ของประชาชนเพื่อเคลื่อนไหว เรียกร้องสิทธิพื้นฐานในด้านต่าง ๆ  เช่น สิทธิทางการเมือง สิทธิแรงงาน  

สิทธิในการใช้ทรัพยากรล้วนต่างเปนส่วนหนึ่งของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ท�าให้คนอื่น ๆ  ไม่มีส่วน

ได้รับผลประโยชน โดยตรงมักมองว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านี้เปนการก่อความวุ่นวาย 

ท�าให้สังคมเดือดร้อน เศรษฐกิจไม่ดีจึงท�าให้คนเหล่านี้ไม่ยอมรับการเคลื่อนไหวที่เปนสิทธิมนุษยชน 

ขั้นพื้นฐานของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิจึงไม่ให้ความสนับสนุน หรืออาจต่อต้านซ่ึง

เปนสาเหตุให้สิทธิมนุษยชนในสังคมนั้น ๆ เติบโตช้า ตรงกันข้ามกับประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่มี

ความเข้าใจและสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนจะมีการพัฒนาสิทธิมนุษยชนของคนใน

ประเทศ ท�าให้ไม่เกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง

  4) การท�างานด้านสิทธิมนุษยชนเปนหน้าที่ขององคกรหรือบุคคลบางประเภทไม่ใช่หน้าที่

ของประชาชนทุกคน เนื่องจากในปจจุบันมีองคกรที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรง ทั้งองคกร

พัฒนาเอกชน องคกรภาครัฐ และองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ท�าให้ประชาชน

บางส่วนเกิดความเข้าใจผิดว่าบทบาทในการเคลื่อนไหวผลักดันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เปนหน้าที่

ขององคกรหรอืหน่วยงานเหล่านี ้จงึท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความกระตอืรอืร้นทีจ่ะมีส่วนร่วมใน

การพฒันาสทิธิมนษุยชนในสงัคมรวมถงึไม่สนใจทีจ่ะตรวจสอบการท�างานหรอืเฉ่ือยชาต่อการเข้าร่วม 

กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน ย่อมท�าให้การเผยแพร่แนวคิดและพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้น ๆ 

ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
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2.	 วิวัฒนาการการดานสิทธิมนุษยชน

  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) คือ “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เปนมาตรฐานขั้นต�่า

ที่มนุษยพึงมีเพื่อการด�ารงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า” ซ่ึงสิทธิดังกล่าวเปนสิทธิตามธรรมชาติ  

ทีค่รอบคลมุวถิชีวิีตของมนุษยตัง้แต่เกดิจนตาย เปนสิทธท่ีิก่อก�าเนดิมาจากความกลวั และความต้องการ 

ขั้นพื้นฐานของมนุษย ท�าให้สิทธิตามธรรมชาติดังกล่าวมีความสัมพันธใกล้ชิดกับกฎหมาย ธรรมชาติ

ซึ่งในอดีตสิทธิธรรมชาติดังกล่าวได้ถูกตีความและถูกน�าไปใช้ตามความเชื่อและปรัชญาของแต่ละยุค

สมยัของแต่ละสงัคม แต่โดยรวมสทิธธิรรมชาตคิอืสทิธทิีไ่ร้พรมแดนเปนสิง่ทีม่นษุยทุกคนมคีวามเข้าใจ 

ตรงกนัจากสญัชาตญาณความเปนมนษุยโดยไม่ต้องมรัีฐมารับรอง ซ่ึงได้มกีารพฒันา เร่ือยมาจนกระทัง่

ภายหลงัการสิน้สดุของสงครามโลกครัง้ทีส่องทีท่�าให้แนวคดิเรือ่งสทิธธิรรมชาต ิต่างๆ หล่อหลอมมาเปน

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่อย่างในปจจุบัน

  การจ�าแนกสิทธิมนุษยชนได้มีการจ�าแนกออกเปน 3 ยุค (Generations) ตามพัฒนาการของ 

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้

  2.1 สทิธมินษุยชนยคุแรก (First-generation human rights) เปนสทิธทิีเ่กีย่วกับเสรีภาพและ

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงทีจ่ะปองกนับคุคลจากการใช้อ�านาจอย่างเกนิขอบเขตของรฐั เช่น เสรภีาพ

ในการแสดงความคดิเหน็ สทิธใินการได้รบัการพจิารณาคดอีย่างเปนธรรม เสรภีาพในการนบัถอืศาสนา 

และสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เปนต้น สิทธิกลุ่มนี้มีที่มาจากพัฒนาการทางการเมืองในยุโรปและ 

มีปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร เช่น ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของคนและพลเมือง (Declaration  

on the Rights of Man and of Citizen) ของฝรั่งเศสที่มีการจัดท�าขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 ต่อมา 

สิทธิเหล่านี้ ได้รับการยอมรับเปนการทั่วไปในระดับระหว่างประเทศและพัฒนาไปเปนกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ ดังเห็นได้จากการที่สหประชาชาติได้บัญญัติสิทธิดังกล่าวไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับการรับรองเมื่อป พ.ศ. 2491 และในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองที่ได้มีการจัดท�าขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2509

  2.2 สิทธิมนุษยชนในยุคที่สอง (Second-generation human rights) เปนสิทธิที่เกี่ยวข้อง

กับความเท่าเทียมซึ่งเริ่มได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิทธิมนุษยชน  

ในยคุทีส่องนีม้ลีกัษณะเปนสทิธด้ิานเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม โดยเปน สิทธท่ีิประกันว่า พลเมอืง

ทุกคนและทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เช่น สิทธิในการมีงานท�า สิทธิในที่อยู่อาศัย

และบริการด้านสุขภาพ สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคม เปนต้น สิทธิมนุษยชนในยุคที่สองนี้ ได้รับ

การบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชน 

ในยคุแรก และได้พฒันาไปเปนกฎหมายระหว่างประเทศ หลงัจากทีไ่ด้มกีารจัดท�ากตกิาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการรับรองโดยสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2509 
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พฒันาการของแนวคดิด้านสทิธมินษุยชนในยคุทีส่องน้ีได้ก�าหนด หน้าท่ีของรัฐในเร่ืองสิทธมินษุยชนว่า

รัฐมีหน้าที่ในการเคารพ ส่งเสริม และท�าให้สิทธิมนุษยชนเกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ เท่าที่ทรัพยากร

ของแต่ละรัฐจะเอื้ออ�านวย

  2.3 สิทธิมนุษยชนในยุคที่สาม (Third-generation of human rights) เปนสิทธิที่นอกเหนือ

ไปจากสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางสังคมที่กล่าวถึงในยุคแรกและยุคท่ีสองข้างต้น สิทธิมนุษยชน

ในยุคที่สามประกอบด้วยสิทธิประเภทต่างๆ ที่มีการวางหลักการไว้ในปฏิญญาและเอกสารระหว่าง

ประเทศหลายฉบับ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายกับรัฐบาลประเทศต่างๆ สิทธิมนุษยชน 

ในยุคที่สาม เช่น สิทธิในการพัฒนาตามที่ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในเร่ืองดังกล่าวที่ได้รับการ

รบัรองโดยสหประชาชาต ิเมือ่ป พ.ศ. 2529 ซึง่กล่าวถงึสทิธขิองประชาชนทกุภาคส่วนในการมส่ีวนร่วม

ในกระบวนการพฒันาและการกระจายผลของการพฒันาไปยงัคนกลุ่มต่างๆ อย่างเปนธรรม นอกจากนี้ 

ยังมีปฏิญญาสตอคโฮลม และปฏิญญาริโอ พ.ศ. 2515 และพ.ศ. 2535 ที่เปนผลของการประชุม 

สหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่กล่าวถึงสิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสิทธิในการ

ใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เปนต้น

  อย่างไรกต็าม ในทางกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินษุยชน มกีารส่งเสรมิและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนอยู่ 3 ประการ คือ

  (1) การเคารพสทิธิของประชาชน (Obligation to Respect) โดยไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สทิธิ

ของประชาชน

  (2) การคุ้มครองสิทธิของประชาชน (Obligation to Protect) ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิโดยบุคคล

ที่สามและโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง

  (3) การท�าให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ (Obligation to Fulfill) โดยการมีมาตรการต่างๆ ที่ 

จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้หรือได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น การสร้างกรอบทางกฎหมาย 

และนโยบายการสร้างกลไกต่างๆ เพื่อรองรับสิทธิ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของประชาชน รวมทั้ง 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแก่ภาคส่วนต่างๆ 

ของสังคม ในปจจุบันแนวคิดสิทธิมนุษยชนได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก ในด้านขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคมมีการจัดตั้งองคกรพัฒนาเอกชนข้ึนเพ่ือท�าหน้าที่เคล่ือนไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้าน 

ต่างๆ มากมาย ในขณะที่ขบวนการกรรมกรท�าหน้าท่ีเคล่ือนไหวสิทธิด้านแรงงาน และองคกรจัดต้ัง 

ของเกษตรกรเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิในการจัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เปนต้น

  นอกจากนี้ภายหลังจากมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็ได้มีการจัดตั้งคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งมีภารกิจหลัก 3 ประการ คือ

  (1) ส่งเสริมเผยแพร่ความคิดความเข้าใจสิทธิมนุษยชน
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  (2) ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอนัเปนการละเมดิสทิธมินษุยชน

  (3) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา และ

คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

3.	 ปฏิญญาสากลและพันธกรณีวาดวยสิทธิมนุษยชน

  สทิธมินษุยชน (Human Right) เปนสทิธขิองมนษุยโดยตรงทีม่ขีึน้มาพร้อมกบัก�าเนดิของมนษุย 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ได้ก่อต้ังองคการสหประชาชาติ (United Nations) ร่วมกันร่างกฎบัตร

สหประชาชาติไว้ในค�าน�าว่า “ชนชาติต่าง ๆ ในสหประชาชาติจะยึดมั่นในความเชื่อในสิทธิมนุษยชน 

ขัน้มลูฐานในศกัดิศ์รแีละคณุค่าแห่งความเปนมนษุยในสทิธเิท่าเทียมกนัระหว่างชายหญงิ และชนชาติ 

ทั้งใหญ่น้อย” และในมาตรา 55 บัญญัติว่า “โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดสถานการณที่มั่นคงและความ

ผาสุกซ่ึงจ�าเปนส�าหรับความสัมพันธโดยสันติและฉันทมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งต้ังอยู่บนความเคารพ 

ในหลกัการแห่งความเสมอภาคและการตัดสนิใจด้วยตนเองของมวลชนสหประชาชาติจะส่งเสรมิความ

เคารพต่อและรกัษาไว้ซึง่สทิธมินษุยชนและเสรีภาพข้ันมูลฐานของมวลชนโดยไม่มคีวามแตกต่างในเร่ือง

เชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1948/2491

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน เน้นเกี่ยวกับสิทธิในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้

  ข้อ 1 มนษุยทัง้หลายเกดิมามอีสิระเสรี เท่าเทยีมกนัทัง้ศกัด์ิศรีและสิทธ ิทกุคนได้รับการประสิทธิ์

ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง

  ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิในการด�าเนินชีวิต ในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย

  ข้อ 4 บุคคลใดจะถูกบังคับให้เปนทาส หรืออยู่ในภาระจ�ายอมใดๆ มิได้ การเปนทาส และการ

ค้าทาสจะมีไม่ได้ทุกรูปแบบ

  ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระท�าการทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑซ่ึงทารุณโหดร้าย

ไร้มนุษยธรรมหรือย�่ายีศักดิ์ศรีไม่ได้

  ข้อ 7 ทุกๆ คน ต่างเสมอกันในกฎหมายและชอบที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

เท่าเทยีมกนั โดยปราศจากการเลอืกปฏิบติัใดๆ ทกุคนชอบทีจ่ะได้รับการคุม้ครองอย่างเสมอหน้าจาก

การเลือกปฏิบัติใดๆ อันเปนการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

เช่นนั้น

  ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได้

  สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนมีลักษณะเปนสนธิสัญญาพหุภาคี กล่าวคือ เปนสนธิสัญญาที่มี 

ข้อตกลงของรัฐมากกว่าสองรัฐขึ้นไปเข้าเปนภาคีสนธิสัญญา ซ่ึงกระบวนการในการท�าสนธิสัญญามี

หลายขัน้ตอน นบัตัง้แต่การเจรจา การให้ความยนิยอมของรัฐเพ่ือผู้พันตามสนธสัิญญาโดยการลงนาม 
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การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และบางรัฐอาจตั้งข้อสงวน หรือตีความสนธิสัญญา และเมื่อปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนในการท�าสัญญาครบถ้วนแล้ว ภาคีก็มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่อไป การ 

เข้าเปนภาคีของสนธิสัญญาก่อให้เกิดพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง กับสนธิสัญญา มิฉะนั้นอาจ 

ต้องรับผิดในทางระหว่างประเทศ ดังน้ัน เมื่อประเทศไทยเข้าเปนภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทยก็ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว

  สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุม 

ระหว่างประเทศในกรอบสหประชาชาติปจจุบันมีสนธิสัญญาท่ีถือกันว่าเปนสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิ

มนุษยชน จ�านวน 9 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยเข้าเปนภาคีแล้ว รวม 7 ฉบับ ได้แก่

  3.1	อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก	 (Convention	on	 the	Rights	of	 the	Child	 -	CRC)	 

สาระส�าคัญอนุสัญญาว่าด้วยเด็ก ประกอบด้วย บทบัญญัติ 54 ข้อ ได้แก่เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิของเด็ก 

โดยตรงซึ่งเน้นหลักพื้นฐาน 4 ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ได้แก่

    1) การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็กและการให้ความส�าคัญแก่เด็กทุกคนเท่าเทียมกันโดย 

ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างของเด็กในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

ชาติพันธุ หรือสังคม ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา 

หรือผู้ปกครองทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

    2) การกระท�าหรือการด�าเนินการทั้งหลายต้องค�านึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน 

อันดับแรก

    3) สิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอด และการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ สังคม

    4) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการให้ความส�าคัญกับความคิดเหล่านั้น

  3.2	อนสุญัญาวาดวยการขจดัการเลือกปฏบิตัติอสตรีในทกุรูปแบบ	(Convention	on	the	

Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women	-	CEDAW) สาระส�าคัญ

วัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการ 

ประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน ได้แก่

    1) กล่าวถึงค�าจ�ากัดความของค�าว่าการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (Discrimination against     

Women) พันธกรณีของรัฐภาคี มาตรการที่รัฐภาคีต้องด�าเนินการเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของ

สตรี มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีอย่างแท้จริงซ่ึง

จะไม่ถือว่าเปนการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบทางสังคมและ 

วัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและการปราบปรามการลักลอบค้า และ

แสวงหาประโยชนทางเพศจากสตรี
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    2) กล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมืองและการด�ารงชีวิต 

(Public Life) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง การสนับสนุนให้ 

ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และการศึกษา

    3) กล่าวถึงการท่ีสตรีจะได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจโดยได้รับความเท่าเทียมกันในด้าน

สิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการจ้างงานและสิทธิด้านแรงงาน รวมถึงการปองกันความรุนแรงต่อสตรี 

ในสถานที่ท�างาน ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะสตรีมีครรภ และ 

หลงัคลอดบุตร การทีร่ฐัภาคจีะประกนัความเปนอสิระของสตรด้ีานการเงนิและความมัน่คงด้านสงัคม 

และการให้ความส�าคัญแก่สตรีในชนบท ทั้งในด้านแรงงานและความเปนอยู่

    4) กล่าวถงึความเท่าเทยีมกนัของบรุษุและสตรใีนด้านกฎหมายโดยเฉพาะในด้านกฎหมาย 

แพ่งและกฎหมายครอบครัว ซึ่งเปนการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล

    5) กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

พนัธกรณใีนการจดัท�ารายงานของรัฐภาค ีการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และการมส่ีวนร่วมของ 

ทบวงช�านัญพิเศษที่เกี่ยวข้อง

    6) กล่าวถึงการมิให้ตีความข้อบทของอนุสัญญาที่จะขัดต่อกฎหมายภายในที่ด�าเนินการ

มากกว่าที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ การน�าพันธกรณีไปปฏิบัติใน

ระดบัประเทศ การเปดให้ลงนามและกระบวนการเข้าเปนภาคขีองอนสัุญญาการแก้ไขอนสุญัญา เงือ่นไข

การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญา การตั้งข้อสงวน การขัดแย้งในการตีความระหว่างรัฐภาคี

  3.3	กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	

Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	-	ICCPR) สาระส�าคัญ กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 53 ข้อ ซึ่งแบ่งเปน

5 ส่วน ดังนี้ วรรคอารัมภบท กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ 

รวมทัง้หน้าทีข่องบุคคลท่ีจะส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน และได้รบัสทิธทิัง้ด้านพลเมอืง การเมอืง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

    1) กล่าวถึงสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงตนเอง (Right of self-determination)

    2) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคลรวมถึง 

การห้ามการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทาง 

การเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินก�าเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะด�าเนินการให้ 

เกิดผลในทางปฏิบัติภายในประเทศ ประกันว่าบุคคลที่ถูกละเมิดจะได้รับการเยียวยา ไม่ว่าบุรุษหรือ

สตรีจะได้รับสิทธิพลเมืองและการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน การลิดรอนสิทธิในสถานการณฉุกเฉิน และ

การห้ามการตีความกติกาในอันที่จะไปจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ
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    3) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ สิทธิใน 

การมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้ามบุคคล

มใิห้ถกูจบักมุตามอ�าเภอใจ การปฏบิตัต่ิอผูถ้กูลดิรอนเสรีภาพอย่างมมีนุษยธรรม การห้ามบุคคลถูกจ�าคกุ 

ด้วยเหตทุีไ่ม่สามารถช�าระหนีต้ามสญัญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิน่ฐาน ความเสมอภาคของบคุคล

ภายใต้กฎหมาย การห้ามมใิห้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธกิารได้รับรองเปนบคุคลตาม

กฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเปนส่วนตวั การคุม้ครองเสรีภาพทางความคดิ เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเช่ือเพื่อการสงคราม หรือก่อให้เกิดความ

เกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิท่ีจะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยู่ใน

วัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนใน

กจิการสาธารณะ การรบัรองว่าบคุคลท้ังปวงย่อมเสมอภาคกนัตามกฎหมายและได้รบัการคุม้ครองอย่าง 

เท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ ศาสนา และภาษา ภายในรัฐ

    4) กล่าวถงึการจดัตัง้คณะกรรมการสิทธมินษุยชน ซ่ึงมหีน้าทีรั่บผิดชอบในการตรวจสอบ 

การปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีก�าหนดไว้ในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐภาคี  

การยอมรับอ�านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและขั้นตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน

    5) ห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ รวมทั้งการมิให้ตีความ

ในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

 	 3.4	กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม	(International	

Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICESCR) สาระส�าคัญกติการะหว่าง 

ประเทศว่าด้วยสิทธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมประกอบด้วย วรรคอารมัภบท และบทบญัญัติ 

31 ข้อ แบ่งเปน 5 ส่วน ดังน้ี วรรคอารัมภบท มีสาระคล้ายคลึงกับกติกา ระหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

    1) กล่าวถึงสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงของตนเอง (Right of  Self-Determination)

    2) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะด�าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมตามล�าดับขั้น  

นับตั้งแต่การเคารพ คุ้มครอง ส่งเสริม และท�าให้เปนจริงอย่างเต็มที่ตามที่ทรัพยากรมีอยู่เพื่อให้มี

ความคืบหน้า โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในการได้รับสิทธิ การ

จ�ากดัสทิธติามกตกิา รวมทัง้การห้ามตคีวามใดๆ ในกติกาทีจ่ะท�าลายสิทธหิรือเสรีภาพตามทีรั่บรองไว้ 

ในกติกานี้

    3) กล่าวถึงสาระของสิทธิ ได้แก่ สิทธิในการท�างานและมีเงื่อนไขการท�างานที่เหมาะสม 

เปนธรรม สิทธิท่ีจะก่อตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิที่จะหยุดงาน สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการ และการ 

ประกันด้านสังคม การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง สิทธิที่
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จะมสีขุภาวะด้านกายและใจท่ีดท่ีีสดุท่ีเปนไปได้ สิทธใินการศกึษา สทิธใินวฒันธรรมและประโยชนจาก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร

    4) กล่าวถึงพันธกรณีในการจัดท�ารายงานของรัฐภาคี บทบาทของคณะมนตรี เศรษฐกิจ

และสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีร่วมกับกลไกอื่นๆ ของสหประชาชาติ รวมทั้งการ

ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของกติกา การด�าเนินการของรัฐภาคีที่จะร่วมมือ

ในระดบัระหว่างประเทศในการส่งเสรมิสิทธ ิตามกติกา การห้ามการตีความ บทบญัญติัเพ่ือจ�ากดัหน้า

ทีข่องกลไกสหประชาชาตท่ีิก�าหนดไว้ตามกฎบตัรและธรรมนญูขององคกร รวมทัง้การไม่ตคีวามในทาง

ที่จะจ�ากัดสิทธิในการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

    5) กล่าวถึงการเข้าเปนภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกติกา

 	 3.5	อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 (International	

Convention	on	 the	Elimination	of	All	 Forms	of	Racial	Discrimination	 -	 ICERD)

สาระส�าคัญ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ประกอบด้วยวรรค 

อารัมภบท และบทบัญญัติ 25 ข้อ ซึ่งแบ่งเปน 3 ส่วน ดังนี้

    1) กล่าวถึงค�าจ�ากัดความ “การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ” ว่าหมายถึงการจ�าแนก  

การกีดกัน การจ�ากัด หรือการเอื้ออ�านวยพิเศษ เพราะเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสาย หรือชาติก�าเนิด หรือ  

เผ่าพันธุ โดยไม่รวมถึงการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบุคคลที่เปนพลเมืองและไม่ใช่ พลเมือง นโยบาย 

ของรัฐภาคีและการด�าเนินมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในทุกรูปแบบ เช่น การห้าม 

การโฆษณาชวนเชือ่ การประกนัสทิธปิระกนัสทิธอินัเท่าเทยีมกนัของบคุคลภายใต้กฎหมาย ทัง้ในด้าน 

สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเยียวยาเมื่อถูกละเมิด  

การให้ความส�าคัญด้านมาตรการในการศึกษา วัฒนธรรม และข้อมูลเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทาง 

เชื้อชาติ

    2) กล่าวถึงคณะกรรมการการขจัดการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิและการจดัท�ารายงานของ

รัฐภาคี การปฏิบัติงานและการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการ

    3) กล่าวถึงกระบวนการเข้าเปนภาคี และการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของอนุสัญญา

 	 3.6	อนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรม

หรือย�่ายีศักดิ์ศรี	 (Convention	 against	 Torture	 and	 Other	 Cruel,	 Inhuman	 or	 

Degrading	 Treatment	 or	 Punishment	 -	 CAT) สาระส�าคัญในเนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้ 

มีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการระงับ และยับยั้งการทรมาน โดยในเนื้อหาของอนุสัญญาดังกล่าวได ้

ก�าหนดความหมายของการทรมาน ว่าหมายถึง การกระท�าใดก็ตามโดยเจตนาที่ท�าให้เกิดความ 

เจบ็ปวดหรอืความทกุขทรมานอย่างสาหสัไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่ด้วย
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ความมุง่ประสงคเพือ่ให้ข้อสนเทศหรอืค�าสารภาพจากบุคคลนัน้หรอืบคุคลทีส่าม การลงโทษบคุคลนัน้

ส�าหรับการกระท�าซึ่งบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสามกระท�า หรือถูกสงสัยว่าได้กระท�า รวมทั้งการบังคับ

ขูเ่ขญ็ โดยมุง่เน้นไปทีก่ารกระท�าหรอืโดยความยนิยอมของเจ้าหน้าทีรั่ฐหรือบคุคลอืน่ ซ่ึงปฏิบติัหน้าที ่

ในต�าแหน่งทางการ

  3.7	อนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	

Disabilities)	(CRPD)	ถือเปนอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ให้หลักประกันในสิทธิ 

เสรภีาพ และศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยต่อคนพกิารอย่างเสมอภาคทัดเทยีมกบับคุคลทัว่ไป และเปนสนธิ

สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติฉบับแรก ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเน้นไปที่การขจัด

อปุสรรคจากภายนอก ซึง่เปนสาเหตสุ�าคญัของความยากล�าบากในการด�าเนนิชวีติของผู้พิการ ตลอดจน 

การแก้ไขความเสยีเปรยีบทางสงัคมของคนพกิาร ซึง่ก่อให้เกดิการเลอืกปฏบิติั และขดัขวางการส่งเสรมิ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนอย่างยิ่ง

  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 “คนพิการ”  

หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วม 

ทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร สติปญญา 

การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�าเปนพิเศษ 

ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ 

เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

  กรอบแนวคดิการขบัเคล่ือนเรือ่งสทิธขิองคนพิการ เปนไปตาม “อนสัุญญาว่าด้วยสิทธคินพิการ” 

โดยระบบความคิดในการท�างานด้านคนพิการต้องประกอบด้วย หลักการส�าคัญ 4 ประการ ดังนี้

  1) คนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดยเปลี่ยนสังคมไทยจาก “เวทนานิยม” หรือ “สังคม

ฐานสงเคราะห” ไปสู่ “สังคมฐานสิทธิ” ซึ่งคนพิการทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและเท่าเทียมกับ 

คนทั่วไป เช่น คนพิการทุกคนจะได้ “เบี้ยความพิการ” เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เมษายน 2553 ส่วน  

“สังคมฐานสงเคราะห” ข้ึนอยู่กับว่า ผู้ให้จะให้ใคร เปนเรื่องของเมตตาธรรม ซึ่งเหมาะกับการดูแล

คนแบบปจเจก หรือเปนรายบุคคล ซึ่งมักปฏิบัติโดยองคกรเอกชน แต่ระดับรัฐต้องปฏิบัติงานโดยใช ้

ฐานสิทธิ

  2) ความพิการเปนความหลากหลายของมนุษยชาติ คนพิการจึงมีศักดิ์ศรีแห่งความ 

เปนมนุษยและสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไป การก�าหนดนิยามของ “ความพิการ” จึงไม่ให้ความส�าคัญ 

ต่อความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ หรือสติปญญา แต่ “ความพิการ” ขึ้นอยู่กับสังคม สภาพแวดล้อม  

และโอกาส ซึ่งเปนสิ่งส�าคัญที่ช่วยคนพิการให้สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขเท่าเทียมกับคนทั่วไป 

ถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อ คนพิการยิ่งพิการมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนพิการสามารถเข้าถึงและ
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ใช้ประโยชนจากทุกสิง่ทุกอย่างได้อย่างเท่าเทยีมกบัคนทัว่ไป ความพกิารกจ็ะไม่มาก นัน่คอื ความพิการ

เกิดจากสภาพร่างกายของคนพิการกับอุปสรรคในสภาพแวดล้อม

  3) คนพิการต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  โดยด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ 

คนพกิาร พระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ซึ่งระบุว่า การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เปนธรรมต่อคนพิการจะปฏิบัติมิได้

  4) คนพิการและผู้ดูแลคนพิการต้องได้รับสิทธิประโยชนตามกฎหมาย ถ้าคนพิการ และ

ผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิประโยชนตามกฎหมายต่างๆ ความพิการจะไม่เปนอุปสรรคและคนพิการ 

จะสามารถด�ารงชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

4.	 วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

  แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทยมีพัฒนาการมาตลอดเวลาต้ังแต่สมัยสุโขทัย  

กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร แต่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของความเปนมนุษย 

ไม่รุนแรงเหมือนปรากฏการณในต่างประเทศ เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อประชาชนโดย 

ยึดหลัก “ทศพิธราชธรรม” เปนหลักในการปกครองประเทศชาติเสมอมา

  ประเทศไทยเริ่มนับตั้งแต่อดีตสมัยสุโขทัยประมาณป 1800 หรือ ค.ศ.1257 สังคมไทยมี 

วิวัฒนาการปกครองจากระบบแบบ “พ่อปกครองลูก” (Paternalism) ต่อมาแนวความคิดเกี่ยวกับ 

พระมหากษตัรยิกไ็ด้เปลีย่นแปลงไปตามคตพิราหมณซึง่พวกขอมน�ามา โดยถอืว่าพระมหากษตัรยิทรง 

เปนตัวแทนของพระผู้เปนเจ้า หรือ สมมุติเทพ หรือผู้ที่ได้รับอ�านาจจากสวรรคตามแนวความคิดแบบ 

“เทวราชา”หรือ “ลัทธิเทวสิทธิ์” (Devine Rights)

  ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (อู่ทอง) ประมาณป พ.ศ.1893 (ค.ศ.1350) โดยถือว่า  

อ�านาจในการปกครองของ “กษัตริย” นั้น พระมหากษัตริยทรงได้รับมาจากสวรรค หรือเปนไป

ตามเทวโองการ การกระท�าของพระมหากษัตริยถือเปนความต้องการของพระเจ้า พระมหากษัตริย  

ทรงเปนเหมือนสมมุติเทพ หรือพระเจ้า หรือผู้แทนพระเจ้า ซึ่งเปนแนวคิดที่แพร่หลายในสังคมโลก 

สมัยใหม่ในยุคนั้น

  จวบจนถงึสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร เริม่นบัตัง้แต่การจดัท�าสนธสิญัญาเบาวริง่ (Bowring Treaty)

กับประเทศอังกฤษ ในป 2398 (ค.ศ.1855) ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้เปดประตูรับแขกชาติตะวันตก

แล้ว อันจะท�าให้ความสัมพันธวัฒนธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น ยังผลท�าให้วิถีชีวิตของคนไทยต้องมีการปรับ

เปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ นับระยะเวลาแล้วได้ประมาณ 505 ป หรือประมาณห้าศตวรรษ

  ประเทศไทยซึง่ได้พฒันาการปกครองมาเปน “สมบรูณาญาสิทธริาช” (Absolute Monarchy) 

ในสมยักรงุรตันโกสนิทร กย็งัถอืตามคตเิดมิทีว่่ากษตัรยิ กค็อืสมมตุเิทพอยูเ่ช่นเดมิ ซึง่ หลกัการปกครอง
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ดังกล่าวข้างต้นแม้รัฐไทยจะอยู่ในซีกโลกตะวันออก ต่างก็ไม่ได้ผิดแผกแนวคิดในการปกครองกัน

แต่อย่างใด เพราะในซีกโลกตะวนัตกได้พฒันารปูแบบการปกครองจากแบบเทวสทิธิ ์(Devine Rights) 

แบบศักดินา (Feudalism) จนกระทั่งมาถึงยุค “รัฐชาติ”(National State) ในราวศตวรรษที่ 18 – 19 

สรุปว่า บรรดาชาติต่างๆ ในยุโรป ต่างก็มีพัฒนาการรูปแบบการปกครองคล้ายๆ กันกับไทย

  ครั้นมาถึงสมัยปฏิรูปการปกครองของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (ป 2411-2453 หรือ ค.ศ.1868-1910) ได้เริ่มมีการปรับ

เปลี่ยนปฏิรูปการปกครองให้ทันสมัยโดยการยกเลิกจตุสดมภ เปลี่ยนเปนกระทรวง กรม กอง เปน

ผลสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาเบาวริ่ง ที่ส�าคัญจากปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับ 

มหาอ�านาจอังกฤษ ฝรั่งเศส จึงท�าให้ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูประบบกฎหมายตามแบบยุโรป 

ไทยได้เริ่มใช้ประมวลกฎหมาย ตั้งต้นด้วยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และต่อมา 

ก็ได้บัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธี 

พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายเหล่านี้ส่วนมาก

ได้คัดลอกเทียบเคียงมาจากประมวลกฎหมายประเทศภาคพื้นยุโรป ประมวลกฎหมายไทยในเวลา  

ปจจุบันได้คัดเลือกหรือเทียบเคียงมาจากประเทศภาคพื้นยุโรป (และบางส่วนจากประมวลกฎหมาย 

ของอินเดีย แต่เปนส่วนน้อย) ฉะนั้น จึงถือว่าเปนจุดเริ่มต้นของแนวคิด “นิติปรัชญา”

  วันที่ 24 มิถุนายน 2475 (ค.ศ.1932) คณะราษฎร ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการสายทหารบก 

ทหารเรือ และสายพลเรือน จ�านวน 99 คน โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนหัวหน้า ได้ร่วมกันท�า 

การยึดอ�านาจการปกครองประเทศจากพระมหากษัตริย ประเทศไทยก็ได้มีการเปล่ียนแปลงการ 

ปกครองจาก “สมบรูณาญาสทิธริาช” เปน“ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิทรงเปนพระประมขุ” 

ซึ่งมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการบริหารบ้านเมืองนับจากจุดนี้ไปถือว่าเปน 

จุดเริ่มต้นของประเทศไทยในฐานะสังคมของประเทศสมัยใหม่ (Modern State) เพราะนับจากจุดนี้  

ไปสังคมไทยเปนสังคมประชาธิปไตยเหมือนนานาอารยะประเทศที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญเปน 

กฎหมายแม่บทในการบริหารประเทศตามหลักสากล ตามแบบแผนที่ถูกสร้างไว้ตามแบบสังคม 

ตะวันตก (Westernized)

  สิทธเิสรภีาพ	และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนญูไทย	ประเทศไทยหลงัจากมกีารเปล่ียนแปลง

การปกครองมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475 โดยมีรัฐธรรมนูญเปน 

กฎหมายสูงสุดที่เปนหลักเกณฑในการปกครองประเทศ และที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือ

ยกร่างต่อมาจ�านวนหลายฉบับ แต่ละฉบับก็มีพัฒนาการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และความ

เสมอภาคมาโดยตลอด โดยแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้น ได้รับอิทธิพล

จากแนวความคดิของรฐัธรรมนญูต่างประเทศและระยะหลงัๆ ได้รบัอทิธิพลจากปฏิญญา สากลว่าด้วย
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สิทธิมนุษยชนหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในหลายเรื่องรวมทั้งที่ได้บัญญัติ 

ขึ้นมาเองตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้

  พระราชบัญญัติธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 นั้น ไม่มีบทบัญญัติ

รับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพของชาวไทยไว้แต่อย่างใด อาจจะเนื่องจากเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งใช้ใน 

ระยะเวลาจ�ากัด จึงไม่ได้บัญญัติ ส่วนหลักการเรื่องความเสมอภาคซึ่งถือเปนหลักการท่ีส�าคัญ  

ประการหน่ึงใน 6 หลักส�าคัญของคณะราษฎร แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ 

ชายและหญิงมีสิทธิเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้งโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 14 ว่า “ราษฎรไม่ว่า 

เพศใดย่อมมีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกผู้แทนหมู่บ้านได้

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของ 

ชนชาวสยามไว้ในหมวด 2 ซึ่งมีเพียง 4 มาตรา คือ มาตรา 12-15 โดยรับรองเรื่องของเสรีภาพในการ 

นบัถอืศาสนาไว้ในมาตรา 13 ว่า “บคุคลย่อมมเีสรีภาพบริบรูณในการนบัถอืศาสนาหรือลัทธใิดๆ และ 

ย่อมมเีสรภีาพในการปฏบัิตพิิธกีรรมตามความเชือ่ถอืของตน เมือ่ไม่เปนปฏปิกษต่อหน้าทีข่องพลเมอืง 

และไม่เปนการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน นอกจากนั้นได้บัญญัติรับรอง 

เสรีภาพในร่างกายและทรัพยสินรวมทั้งเสรีภาพในการศึกษาอบรมในมาตรา 14 ซึ่งบัญญัติว่า  

“ภายใต้บังคับแก่บทกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณในร่างกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด  

การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย การต้ังสมาคม การครองชีพ” ใน  

มาตรา 15 น้ันได้บัญญัติเรื่องหน้าท่ีไว้ดังนี้ “บุคคลมีหน้าที่เคารพต่อกฎหมายและมีหน้าที่ปองกัน 

ประเทศ ช่วยเหลือราชการโดยทางเสียภาษีและอื่น ๆ ภายในเงื่อนไขและโดยอากรที่กฎหมาย 

บญัญตั”ิ ในส่วนของหลกัความเสมอภาครัฐธรรมนญูกไ็ด้บญัญติัรับรองไว้ต้ังแต่ในมาตรา 1 ซ่ึงบญัญติั 

ว่า “ประชาชนชาวสยามไม่ว่าแหล่งก�าเนิดหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้  

เสมอกัน” และมีบัญญัติไว้ในมาตรา 12 คือ “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญน้ี บุคคล 

ย่อมเสมอกันในกฎหมายฐานันดรโดยก�าเนิดก็ดี โดยแต่งต้ังก็ดี หรือโดยประการอื่นใดก็ดี  

ไม่กระท�าให้เกิดเอกสิทธิอย่างใดเลย”

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ได้มีการรับรองสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนในหมวด 2 สิทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย ในมาตรา 12 - 16 ซึ่งมีข้อความคล้ายคลึง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แต่ได้เพิ่มเติมสิทธิเสรีภาพในการเสนอ

เรือ่งราวร้องทุกขภายในเงือ่นไขและวิธีการทีก่ฎหมายบญัญตัใินส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัความเสมอภาค 

มีข้อความคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 บัญญัติไว้เช่นเดียวกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
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  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เปนรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งซึ่งถือกันว่า  

เปนรฐัธรรมนญูทีด่ไีด้้บัญญตัริบัรองสทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคของประชาชนไว้อย่างครอบคลมุ

โดยบัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยในมาตรา 26 - 53 ได้เพิ่มสิทธิเสรีภาพ 

ใหม่ๆ หลายมาตรา และยังได้เพิ่มหมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐซึ่งเปนบทบัญญัติที่ไม ่ใช ่

บทบังคับแต่เปนเพียงแนวทางส�าหรับการตรากฎหมาย และการบริหารราชการ และยังบัญญัติว่า  

ไม่เกิดสิทธิในการฟองร้องต่อรัฐไว้ในมาตรา 54 “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไว้เพ่ือเปนแนวทาง 

ส�าหรับการตรากฎหมายและการบริหารราชการตามนโยบายซ่ึงก�าหนดไว้ และไม่ก่อให้เกิดสิทธ ิ

ในการฟองร้องรัฐ”

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2495 บัญญัติ

เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอภาค ในมาตรา 24-37 รวมทั้งก�าหนดแนวนโยบายของรัฐกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 เกือบทุกประการ

  รัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ 

หน้าที่ชนชาวไทยรวมทั้งบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาค

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 มีการบัญญัติเกี่ยวกับแนวนโยบายของ

รัฐไว้ในหมวด 5 มาตรา 53 - 70 ซึ่งเปนหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2472

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ได้บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 27-53 และได้มีการเพิ่มสิทธิใหม่ 

หลายประการ โดยเฉพาะสิทธิในทางคดีอาญา รวมทั้งรับรองความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง 

เปนต้น

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชนไว้ในหมวดที่ 3 มาตรา 22-45 หลักการก็คล้ายกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2517

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ได้บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไว้อย่างสมบูรณและทันสมัยพอสมควร

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ 

ฉบับประชาชน คือ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกท่ีประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างมากกว่าฉบับ 

อื่นๆ ทั้งได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพและหลักการใหม่ ๆ หลายประการเพื่อเปนการคุ้มครองสิทธิของ 

ประชาชน เช่น การคุ้มครองศักดิ์ศรีของมนุษย (มาตรา 26, 28 วรรคแรก) การห้ามเลือกปฏิบัติใน 

ทุกรูปแบบ (มาตรา 30) เปนต้น

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหลักการเก่ียวกับสิทธิและ 

เสรีภาพคล้ายคลึงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไว้ในหลายมาตรา ได้แก่
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  มาตรา 3 อ�านาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผู้ทรงเปนประมุขทรงใช้ 

อ�านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเปนไปตามหลัก 

นิติธรรม

  มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ 

  มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ  

ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใช้บังคับมิได้

  มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่

ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เปนปฏิปกษต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ของประชาชน บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนข้อต่อสู้คดีในศาลได้.

  มาตรา 29 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท�ามิได้ เว้นแต ่

โดยอาศยัอ�านาจตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่การทีร่ฐัธรรมนญูนีก้�าหนดไว้และเท่าทีจ่�าเปน 

และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช ้

บงัคับเปนการทัว่ไปและไม่มุง่หมายให้ใช้บงัคบัแก่กรณใีดกรณหีน่ึงหรอืแก่บคุคลใดบคุคลหนึง่เปนการ

เจาะจง ท้ังต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ใหอ้�านาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย บทบัญญัติใน

วรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ด้วยโดยอนุโลม

5.	 สิทธิมนุษยชนกับสังคมไทย

  การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถือเปนปรากฏการณเร่ิมต้นโฉมใหม่ของการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยจากการปกครองระบอบราชาธิปไตยไปสู่การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย ซึ่งภายหลังการปฏิวัติคณะราษฎรได้จัดท�าค�าประกาศหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

ดังนี้ คือ

  1. จะต้องรักษาความเปนเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทาง 

เศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง

  2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 

ต้องบ�ารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้

  3. ต้องบ�ารงุความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรฐับาลใหม่จะจดัหางานให้ราษฎร

ทุกคนท�า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
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  4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เปนอยู่)

  5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเปนอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ  

ดังกล่าวข้างต้น

  6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

  หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธปิไตยเปนจุดเร่ิมต้นของการเคล่ือนไหว

ของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเริ่มปรากฏอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มกรรมกร 

และกลุ่มปญญาชน โดยการเคลื่อนไหวของกลุ่มกรรมกรมีการจัดต้ังองคกรเพ่ือเคล่ือนไหวและ 

นดัหยดุงาน เพือ่เรยีกร้องค่าจ้างท่ีเปนธรรม ส่วนกลุม่ปญญาชนในยคุ พ.ศ. 2475 - 2500 ส่วนใหญ่เปน

นักหนังสือพิมพที่เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

  เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณทางการเมืองอีกเหตุการณหน่ึงที่มีความส�าคัญ 

อย่างมากต่อพัฒนาการของแนวคิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เนื่องจากเหตุการณดังกล่าวได้น�ามา 

ซึ่งบรรยากาศของการเปดกว้างทางความคิด เสรีภาพและประชาธิปไตยในสังคมไทยหลังจากที่ตกอยู่ 

ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการมาเปนเวลาเกือบ 15 ป

  หลังเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 แนวคิดด้านสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียมได้มีการพัฒนา 

อย่างมาก  ผ่านขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ส�าคัญคือ ขบวนการนักศึกษา กรรมกร และชาวนา 

นอกจากนี้ยังได้เกิดองคกรพัฒนาเอกชนที่ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงแห่งแรก คือ สิทธิ 

เสรีภาพของประชาชน (ปจจุบัน คือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

  ความสัมพันธในเชิงระบบระหว่างสิทธิมนุษยชนไทยกับสิทธิอื่น ในทางสากลเปนที่ยอมรับและ

ถือปฏิบัติเปนหลักการส�าคัญว่า สิทธิมนุษยชนมีความเก่ียวข้องกับบุคคล กลุ่มบุคคล พลเมือง และ

เกีย่วข้องกับการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ท่ีเรียกว่า หลักการ 5  ประการแห่งสิทธมินษุยชน  

ซึ่งสิทธิแต่ละอย่างต่างมีส่วนสัมพันธและมีการพึ่งพาต่อกันเช่นเดียวกับสิทธิมนุษยชนไทย ได้แก่

  1.	 สิทธิพลเมือง	 (Civil	 Rights) เปนการยอมรับ 2 หลักการที่ว่า สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 

เช่น การเกณฑแรงงาน การถูกน�ามาเปนทาส การถูกทรมาน จะกระท�ามิได้ และการก�าหนดเจตจ�านง 

ของตนเองของชุมชนนั้น เช่น การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ในบ้านเรา ซึ่ง 

ใน อนาคต อบต. จะกลายเปนองคการปกครองและบรหิารชมุชนทอ้งถิน่ตามความต้องการของต�าบล 

น้ันๆ เปนต้น พลเมืองทั้งปวงมีสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงในการด�ารงชีวิตของตน ชุมชนมีสิทธิใน 

การเลือกที่จะพัฒนาชุมชนเองตามวิถีทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเห็นพ้องด้วย

 	 2.	 สิทธิทางการเมือง	 (Political	 Rights) หมายถึง สิทธิในการเลือกตั้ง การรวมตัวเปน 

พรรคการเมือง รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มเปนสมาคม ชมรม สหภาพ สหกรณ หรือรูปแบบอื่นๆ 

โดยไม่จ�าเปนต้องมีกฎหมายรองรับความเปนกลุ่มนั้นๆ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็น 

ทางการเมืองได้อย่างเสรี
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  3.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 Rights)	 ได้แก่ ความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับ 

การท�างานโดยเปนงานที่ตนเลือกเองอย่างเสรี โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันรับรองสิทธิของทุกคน 

ในมาตรฐานค่าครองชีพที่เพียงพอส�าหรับตนเองและครอบครัว ค่าจ้างที่เปนธรรม รายได้เท่ากัน 

ส�าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่ากัน โดยเฉพาะผู้หญิงต้องได้รับค่าจ้างที่ไม่ด้อยกว่าชายในลักษณะงาน 

ที่คล้ายกัน การไม่มีระบบผูกขาดทางการค้า เปนต้น

  4.	 สิทธิทางสังคม	 (Social	 Rights) หมายถึง การรับรองสิทธิของครอบครัว ความเปนอยู ่

ส่วนตัวของบุคคล ครอบครัว การที่มารดาได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างต้ังครรภ การดูแลบุตร 

ทีย่งัเปนเดก็อ่อน การได้รับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานอย่างเท่าเทยีมกนัและมสีทิธเิลอืกโรงเรยีนส�าหรบัเดก็  

การได้รับการประกันสังคม สวัสดิการสังคม เปนต้น

  5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Rights) หมายถึง สิทธิในการด�าเนินชีวิตตามลักษณะ

วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศ การได้รับความคุ้มครองประโยชนทางด้านศีลธรรมและวัตถุอันเปน 

ผลผลิตทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ซึ่งตนเองเปนเจ้าของ เปนต้น

  ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือเปน 

พฒันาการของระบบกฎหมายของประเทศไทยท่ีได้ให้ความส�าคญักบัการคุม้ครองสิทธมินษุยชนไว้เปน 

การเฉพาะโดยได้บัญญัติหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการบังคับใช้หรือด�าเนินการด้านการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนเพื่อให้เห็นผลเปนรูปธรรมโดยมีสาระส�าคัญของการด�าเนินการ ดังนี้

  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “สิทธิมนุษยชน” หมายความว่า ศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย หรอืตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาทีป่ระเทศไทยมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องปฏบิติั

ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่น 

อีกหกคนซึ่งพระมหากษัตริย ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภาจากผู ้ซึ่งมีความรู ้หรือ 

ประสบการณด้านการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเปนที่ประจักษ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

หกป และด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

  1. ตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอนัเปนการละเมดิสทิธมินษุยชน  

หรอือันไม่เปนไปตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศเกีย่วกบัสทิธิมนษุยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาค ีและเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท�าหรือละเลยการกระท�า ดังกล่าวเพื่อ 

ด�าเนนิการในกรณทีีป่รากฏว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามทีเ่สนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพ่ือด�าเนนิการต่อไป

  2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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  3. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า  

กฎ ค�าสั่ง หรือการกระท�าอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมาย ท้ังนี ้ตามพระราชบญัญติัจัดต้ังศาลปกครองและวธิพิีจารณา

คดีปกครอง

  4. ฟองคดต่ีอศาลยตุธิรรมแทนผูเ้สยีหายเมือ่ได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเปนกรณท่ีีเหน็

สมควรเพื่อแก้ไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  5. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎต่อรัฐสภาหรือ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  6. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศ

  7. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

  8. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องคการเอกชน และ

องคการอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

  9.  จัดท�ารายงานประจ�าปเพื่อประเมินสถานการณด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ 

เสนอต่อรัฐสภา

  10. ประเมินผลและจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปเสนอต่อรัฐสภา

   11. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเปนภาคี สนธิ

สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  12. อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการด�าเนินการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้ 

มีค�าอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยจ�าแนกสิทธิมนุษยชนเปนด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม จ�านวน 

10 ด้าน ดังนี้

  1.  สิทธิในชีวิตและร่างกาย

  2.   สิทธิในความเชื่อ การพูด และการแสดงความคิดเห็น

  3.   สิทธิในทรัพยสิน

  4.   สิทธิทางการศึกษา

  5.   สิทธิสตรี

  6.   สิทธิเด็ก

  7.   สิทธิของผู้พิการ

  8.   สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ
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  9.  สิทธิในที่อยู่อาศัย

  10.  สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารประเทศ (นภาพร อติวานิชยพงศ, 2555) 

สังคมไทยปจจุบันเน้นความส�าคัญของภาคเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม หรือ

ระบบตลาดได้ครอบง�าเศรษฐกิจโลก และภายใต้ระบบตลาดเศรษฐกิจทุนนิยมดังกล่าว ได้ท�าให้เกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมาพร้อมกับเศรษฐกิจในระบบตลาด ภายใต้เงื่อนไขของกติการะหว่าง 

ประเทศว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึนโดยในท่ีนี้จะขอกล่าวถึง 

สทิธมินษุยชนซึง่เปนผลมาจากการพยายามก้าวไปสูค่วามทนัสมยั รฐับาลได้ใช้กฎหมายโดยไม่ค�านงึถงึ 

ผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน เห็นได้จากการจัดการทรัพยากรในภาคอีสาน เช่น การประกาศ 

เขตวนอุทยานกับที่ดินท�ากินของชาวบ้าน การให้สัมปทานปาแก่กลุ ่มอิทธิพลภายนอกชุมชน 

ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชพาณิชยและการพัฒนาอุตสาหกรรม

  ตัวอย่างหน่ึงของการละเมิดสิทธิมนุษยชน คือ กรณีเขื่อนปากมูลที่หลังจากการสร้างเข่ือน

ได้ท�าให้วถิีชวีิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ระบบนเิวศที่ลุ่มน้�ามูลกถ็ูกเปลีย่นแปลง เกดิวิกฤตในการ

ท�ามาหากิน ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปใช้แรงงานที่อื่น จ�านวนปาลดน้อยลง ชาวบ้านจับปลาได ้

ไม่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ ทั้งที่เมื่อก่อนระบบนิเวศนี้สมบูรณ ปลามีมากชาวบ้านจึงจับปลาขายและ

เปนรายได้เลี้ยงครอบครัว

  นอกจากนี้แล้วยังมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก เช่น การฆ่าตัดตอนปราบปราม 

ยาเสพติดในสมัยรัฐบาลทักษิณ ปญหาการค้าประเวณี การก่อการร้าย และความยากจน เปนต้น  

ซึ่งยังเปนปญหาของสังคมไทยจนถึงปจจุบัน

6.	 สรุป

  ในประวัติศาสตรประเทศไทยมีแนวคิดในการพัฒนาการเร่ืองสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

มาเปนระยะเวลาที่ยาวนานเปนล�าดับอย่างต่อเนื่อง กรอบแนวคิด (Concept Framework) เรื่อง 

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย เกิดขึ้นภายหลังจากที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนา 

ในแนวความทันสมัย (Modernization) โดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่ประเทศเข้าสู่การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราช ประเทศไทยได้เริ่มมีการก่อตัวของแนวคิดเรื่องสิทธิ (Rights) มาก่อนที่ 

สังคมไทยจะรู้จักค�าว่าสิทธิมนุษยชนเสียอีก

  ในด้านสิทธิสตรี สมัยรัชกาลท่ี 4 เริ่มมีหลักฐานถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีครั้งแรกของหญิง 

ชาวบ้าน 2 คน คือ อ�าแดงจั่นและอ�าแดงเหมือน ซึ่งเรียกร้องสิทธิท่ีจะเลือกคู่ครองตามที่ตนเอง  

ต้องการและไม่ยอมถูกน�าไปขายเปนภรรยาแก่ชายอื่น กระทั่งรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้มีการ 
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เปลี่ยนแปลงการเปนภรรยาแก่ชายอื่นและทรงโปรดให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายลักพาเมื่อป 

พ.ศ. 2408 ในเวลาต่อมา

  แนวทางในการแก้ปญหาในด้านสทิธมินษุยชนต้องค�านงึถึงบทบญัญติัท่ีก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู

และกฎหมายภายในอืน่ๆ การปฏิบัตติามพนัธกรณหีรอืหน้าท่ีของรัฐทีม่ต่ีอประชาชน และปกปองสทิธิ

ของการมอียู ่นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานทีม่นษุยพึง่ม ีและสทิธทิีม่อียูต้่องได้รบัการคุม้ครอง โดยยดึถอื

หลักว่า “สิทธิที่ยังไม่มีการคุ้มครองต้องได้รับการคุ้มครอง” ด้วย
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*	 ตุลาการพระธรรมนูญ	หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 
	 (นธป.)	รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1	 th.wikipedia.org/wiki/สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

บุณญารัศม พัฒนะมหินทร*

บทบาททหารพระธรรมนูญในการปฏิบัติหนาที่

ตามหลักสิทธิมนุษยชน

บทนํา

	 	 มนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการหลักประกันของความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 

และความเสมอภาค	 เรื่องของสิทธิมนุษยชนจึงไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น	 หากแต ่

เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้ความส�าคัญ	

	 	 ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยเป็นต้นเหต ุ

ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี	 โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้	 ในสงครามปราบปราม 

ยาเสพตดิ	ในการจบัและจองจ�าผูต้้องหา	ในการปฏบิติัต่อผู้ต้องขงัในเรือนจ�าและในการจ�ากดัเสรีภาพ

การแสดงออก	ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดอาจถูกจับและลงโทษหรือปลดออก	แต่สิทธิการได้รับ

ยกเว้นโทษตามกฎอยัการศกึพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	พ.ศ.2548	และ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2551	 เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให ้

เจ้าหน้าที่ไม่ถูกลงโทษตามสมควร	ด้วยสาเหตุและความส�าคัญดังกล่าวมาข้างต้น	เราจึงจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เพราะมีความส�าคัญท้ังในด้านสังคมโลก	 และการสร้าง 

ประชาธิปไตยในสังคม1	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2550	 ได้ก�าหนดให้มีการปรับปรุง 

ในด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลักสิทธิมนุษยชนบัญญัติไว้	 พัฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การคุ ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหา	 กระบวนการลงโทษโดยวิธีต่างๆ	 

การตรวจสอบการใช้อ�านาจขององค์กรรัฐ	ซึ่งบัญญัติไว้	ดังนี้	ในหมวด	1	มาตรา	3	วรรค	2	การปฏิบัต ิ

หน้าที่ของรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป

ตามหลักนิติธรรม	 หมวด	 13	 จริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

มาตรา	279”	มาตรฐานทางจรยิธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าทีข่องรัฐ

แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก�าหนดขึ้น”	 วรรค	 2	 มาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามวรรคหนึง่	จะต้องมกีลไกและระบบในการด�าเนนิงานเพือ่ให้การบงัคบัใช้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	

รวมทั้งก�าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�า.

_16-0497(151-160)P3.indd   151 6/17/59 BE   3:48 PM



บุณญารัศม พัฒนะมหินทร

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559152

		 	 ส�าหรับทหารมีหน้าที่ขณะรับราชการอยู่ด้วยกัน	 2	 ประการ	 คือหน้าที่ของทหารในยามปกติ

และหน้าที่ของทหารในยามสงคราม	ทหารที่ดีจะต้องประพฤติตามค�าสั่งสอนของผู้บังคับบัญชา	และ

ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้ซึ่งเราเรียกว่า	“วินัยทหาร”		วนิยัทหารมคีวามส�าคญั

มากเป็นหลักแห่งความประพฤติของทหารที่จะต้องปฏิบัติตาม	กฎ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	ระเบียบ	แบบแผน

ของทหารโดยเคร่งครัด	 เพราะทหารจะอยู่รวมกันมาก	 ถ้าปราศจากวินัยก็รวมกันไม่ได้	 แต่ถ้าทหาร 

มีวินัยเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติก็ท�าให้รวมกันได้เป็นปึกแผ่นมั่นคงท�าให้สามัคคี	เกิดความเข้มแข็ง	

เหล่าทหารพระธรรมนูญ	 มีหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายทหาร	 ควบคุมการปฏิบัติของทหารให้เป็นไป

ตามแบบธรรมเนียมและข้อบังคับทหาร	 พระราชบัญญัติทหาร	 วินัยทหาร	 กฎหมายของบ้านเมือง	 

ทั้งมีหน้าที่ป้องกันการละเมิดบทบัญญัติและธรรมเนียมต่าง	ๆ	ของทหารอีกด้วย.

สิทธิมนุษยชน

  ความหมายและความเป็นมา2

	 	 มีผู้ให้ค�านิยาม	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้หลายความหมาย	จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อ	 1	 ที่ระบุไว้ว่า	 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีที่ระบุไว้ในปฏิญาณนี้	 ทั้งนี้โดยไม่มี 

การจ�าแนกความแตกต่างในเรือ่งใดๆ	เช่น	เชือ้ชาติ	สผีวิ	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเหน็ทางการเมอืงหรอื

ทางอื่นใด	ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม	ทรัพย์สิน	ก�าเนิด	หรือสถานะอื่นใด	นอกจากนี้การจ�าแนก 

ข้อแตกต่างโดยอาศัยมูลฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ

ประเทศหรือดินแดนซึ่งบุคคลสังกัดจะท�ามิได้	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็นเอกราชอยู่ในความ

พิทักษ์	มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดแห่งอธิปไตยอื่นใด

		 	 หมายถึง	 สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับอย่างเสมอภาคกันเพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได ้

อย่างสันติสุข	มีศักดิ์ศรี	มีเสรีภาพ	มีไมตรีจิต	และมีความเมตตาต่อกัน	โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่าง 

ในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	อายุ	ภาษา	ศาสนา	สถานภาพทางกาย	หรือสุขภาพที่เท่าเทียมกัน	ความ

เสมอภาค	ที่จะเป็นการส่งเสริมให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

	 	 หมายถึง	 สิทธิท่ีทุกคนมีอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์	 ทั้งสิทธิในการด�ารงชีวิตอยู่ในส่วนบุคคลและ 

สทิธใินการอยูร่่วมกนัในสงัคม	สทิธใินความเป็นมนษุย์นัน้	มทีัง้สทิธติามกฎหมายและสทิธทิีม่อียู่โดยไม่

ขึน้อยูกั่บบทบญัญตัขิองกฎหมาย	แต่เป็นสทิธท่ีิเกดิจากมาตรฐานเพือ่ความถกูต้อง	ความเป็นธรรม	หรอื

ความยุติธรรม	แต่เดิมสิทธิมนุษยชนจะกล่าวถึงในชื่ออื่น	เช่น	สิทธิในธรรม	สิทธิในธรรมชาติ	เป็นต้น

 

2	 https://sites.google.com/.../reuxng-thi1khwam-hmay-khxng-siththi-mnus
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 	 เมือ่พจิารณาจากความหมายขางตนโดยรวมแลว	พอจะสรุปความหมายของสทิธมินุษยชน 

ไดว่าคือ	 ศักดิ์ศรีในความยอมรับนับถือในสถานภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันใน

กฎหมาย	ไม่มกีารเลอืกปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเช้ือชาติ	เพศ	อาย	ุสถานะของบคุคล

ทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	และการนับถือศาสนา3

		 	 สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ 

การเคารพและจากการต่อสู ้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ	 ทั่วโลก	 

แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา	 

ต่อมาผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้น

เป็นเอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและค่อยๆ	กลายเป็นบทบัญญัติและรัฐธรรมนูญของชาติ

		 	 รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกท่ีพัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	 ยังไม่ถือได้ว่า 

เป็น	“สากล”	เพราะยังไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน	สตรี	เด็ก	คนต่างชาติ	และทาส	ยังไม่ได้รับ 

การคุ้มครองในฐานะพลเมืองท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย	 ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 1	 และ 

ครัง้ที	่2	ได้เกดิระบอบการปกครองแบบรวมอ�านาจเบด็เสรจ็	(Totalitarian	regimes)	ซึง่ก่อตวัขึน้เมือ่	

ค.ศ.1920	และด�าเนนิต่อไปจนเริม่สงครามโลกครัง้ที	่2	ได้ล่วงละเมดิสทิธมินษุยชนภายในดนิแดนของ

ตนเองอย่างรุนแรง	ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่	2	(ค.ศ.	1939	–	1945)	ได้น�ามาซึ่งการท�าลายล้างชีวิต

และศักดิ์ศรีของมนุษยชนอย่างกว้างขวาง	 รวมท้ังมีความพยายามท่ีจะท�าลายชนกลุ่มต่างๆ	 โดยอ้าง 

เหตแุห่งเชือ้ชาติและศาสนา	ดงันัน้	จงึเป็นทีป่ระจักษ์ชดัอย่างแน่นอนว่าจ�าเป็นจะต้องมบีทบญัญติัระดบั

นานาชาติ	 	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็น

ภาระที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก

	 	 ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่	2	เมื่อมีการด�าเนินการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้น	บรรดา

ผู้น�าของประเทศสมาชิกดั้งเดิม	50	ประเทศ	ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ	(The	Charter	of

the	United	Nations)	 เมื่อวันท่ี	 26	 มิถุนายน	 ค.ศ.	 1945	 ซึ่งประกาศเป้าหมายหลักขององค์การ

สหประชาชาติ	ซึ่งได้ถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่	24	ตุลาคม	ค.ศ.	1945	ว่า	:	“เพื่อปกป้อง

คนรุ่นต่อไปจากภัยพิบัติของสงคราม	 และเพื่อยืนยันความศรัทธาในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานใน

ศักดิ์ศรี	และคุณค่าของมนุษย์	และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี”	มาตรา	1	ของกฎบัตร

สหประชาชาติระบุว่า	จุดมุง่หมายประการหนึง่ของสหประชาชาติคอื	“เพือ่บรรลคุวามร่วมมอืระหว่าง

ชาติในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชน	 และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานส�าหรับมนุษย์ 

ทกุคนโดยไม่ค�านงึถึงเช้ือชาต	ิเพศ	ภาษา	หรือศาสนา”	ด้วยเหตุทีก่ฎบตัรสหประชาชาติ	เป็นสนธสัิญญา

ที่บรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติร่วมลงนาม	จึงถือว่ามีข้อผูกพันทางกฎหมายที่บรรดา

3	 คู่มือหลักสิทธิมนุษยชนสากล/www.investigation.inst.police.go.th/
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สมาชกิจะต้องปฏบิตัติาม	รวมถงึการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	และการร่วมมอืกบัสหประชาชาติตลอดจน 

นานาประเทศ	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎบตัร	อย่างไรกต็าม	กฎบตัรสหประชาชาติมไิด้

มรีายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนโดยตรง	หรอืกลไกทีจ่ะช่วยให้ประเทศสมาชกิปกป้องสทิธมินษุยชน	 

ครั้นปี	 ค.ศ.	 1945	 องค์การสหประชาชาติได้จัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 (Committee	 on		

Human	Rights)	ขึน้	มหีน้าทีร่่างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเกีย่วกบัเรือ่งสทิธมินษุยชน	จงึเกดิปฏญิญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 ซึ่งสหประชาชาติ	 ได้มี 

มติรับรองเมื่อวันที่	10	ธันวาคม	ค.ศ.	1948	

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วม

รับรองเมื่อ	ค.ศ.	1948	ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของมวลมนุษย์และของบรรดานานาชาติ

ถอืเป็นหลกัเกณฑ์ส�าคญัในการปฏบัิตเิกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีบ่รรดาประเทศทัว่โลกยอมรบัในปฏญิญา

สากล	 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการด�าเนินงานขององค์การสหประชาชาติและมีอิทธิพล

ส�าคัญ	ต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา

 

ปฏิญญาสากลว่าดวยสิทธิมนุษยชน

	 	 มีเนื้อหาสิทธิที่ระบุไว้จ�าแนกออกได้อย่างกว้าง	ๆ	2	ประเภท	คือ

   1.	 สทิธขิองพลเมอืงและสทิธทิางการเมือง	ซ่ึงรวมถึงสิทธใินชวีติ	เสรีภาพและความมัน่คงของ

บคุคล	อสิรภาพจากความเป็นทาสและการถูกทรมาน	ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	การคุม้ครองเมือ่

ถูกจับกักขัง	หรือเนรเทศ	สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 

สิทธิในการสมรสและการตั้งครอบครัว	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด	 มโนธรรม	 และศาสนา	 

การแสดงความคดิเหน็	และการแสดงออก	เสรภีาพในการชมุนมุ	และเข้าร่วมสมาคมอย่างสนัต	ิสทิธิใน

การมส่ีวนร่วมในรฐับาลของประเทศตนโดยทางตรงหรอืโดยการส่งผูแ้ทนทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้อย่างเสรี

  2.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิในการท�างาน	 การได้รับ 

ค่าตอบแทนเท่ากนัส�าหรบังานทีเ่ท่ากนั	สทิธใินการก่อต้ังและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	สิทธใินมาตรฐาน

การครองชีพที่เหมาะสม	สิทธิในการศึกษา	และสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน

	 	 สิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการรับรองทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น

สามารถจ�าแนกได้ครอบคลุมสิทธิ	5	ประเภท	ได้แก่

   1)	สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน

ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 ได้แก่	 สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	 
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สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	 สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีในศาล

อย่างยุติธรรม	โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	สิทธิในการได้รับสัญชาติ	เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ

และปฏิบัติตามความเชื่อถือ

   2)	สิทธิทางการเมือง	 ได้แก่	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม	รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ		เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การแสดงออก	สทิธกิารมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ	เสรภีาพในการ

ชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี

  3)	สิทธทิางเศรษฐกจิ	ได้แก่	สทิธใินการมงีานท�า	ได้เลอืกงานอย่างอสิระและได้รบัค่าจ้างอย่าง

เป็นธรรม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	การได้รับมาตรฐานการครองชีพอยางพอเพียง

   4)		สิทธิทางสังคม	ได้แก่	สิทธิในการได้รับการศึกษา	สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ

แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่	ได้รับความมั่นคงทาง

สังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

   5)	สิทธิทางวัฒนธรรม	 ได้แก่	 การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือส่ือความหมายในภาษา 

ท้องถิ่นตน	 มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม	ประเพณีท้องถ่ิน 

ของตน	 การปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา	 การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ	 วัฒนธรรม	 

บันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบังคับ

	 	 ในแง่ของ	 “สิทธิมนุษยชน”	 นั้นขอบเขตของสิทธิมนุษยชน	 กว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรอง 

ดังกล่าวข้างต้น

นายทหารพระธรรมนูญ4  

		 	 คือ	ทหารนักกฎหมาย	ค�าว่า	“นายทหารพระธรรมนูญ”	โดยทั่วไปอาจมีความหมายได้สองนัย

นัยแรกความหมายโดยกว้างๆ	 ได้แก่	 นายทหารผู้ที่มีเหล่าทหารพระธรรมนูญโดยมิได้ค�านึงถึง 

ต�าแหน่งหน้าทีอ่ย่างหนึง่	อกีนยัหนึง่หมายความถงึ	นายทหารทีด่�ารงต�าแหน่งนายทหารพระธรรมนญู

อีกอย่างหนึ่ง	 เนื่องด้วยจากภารกิจและหน้าที่ที่ต้องเป็นทั้งทหารและนักกฎหมายในเวลาเดียวกัน	 

ก็จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองอย่างไปพร้อม	ๆ	กัน	ให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด	ซึ่งในบทบาทหน้าที่

ของการเป็นทหารก็จะต้องวางตนรักษาระเบียบวินัยของทหารโดยเคร่งครัด	 ครั้นเมื่อจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านกฎหมาย	ก็จะต้องสวมวิญญาณเป็นนักกฎหมาย	ที่ยึดหลักจริยธรรมส�าหรับวิชาชีพด้วย

4	 นายทหารพระธรรมนูญ.th.wikipedia.org/wiki
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หนาที่หลักของนายทหารพระธรรมนูญ 

	 	 1.	 สืบสวนสอบสวนคดีอาญา	คดีทางปกครอง	และคดีทางวินัย

	 	 2.	 เป็นที่ปรึกษากฎหมาย	พิจารณาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชา

		 	 3.	 ตรวจร่างสัญญาต่าง	 ๆ	 ของราชการทหาร	 เช่น	 สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	 สัญญาบรรจุเข้า 

	 	 	 รับราชการ	ฯลฯ

	 	 4.	 ร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในกรณี	 ที่ทหารเป็นผู้เสียหาย	 หรือตกเป็น 

	 	 	 ผู้ต้องหาในคดีอาญา

		 	 5.	 เป็นผู้แทนคดีของกองทัพบก	 หรือกระทรวงกลาโหม	 ในการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา 

	 	 	 หรือด�าเนินคดีหรือต่อสู้คดีทางแพ่ง

		 	 6.	 การยกร่างกฎหมาย	ข้อบังคับระเบียบ	ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทหารนั้น

		 	 7.	 เป็นครู	 อาจารย์	 สอนวิชากฎหมายในโรงเรียนทหาร	 หรืออบรมก�าลังพลในเรื่องกฎหมาย 

	 	 	 ทหารต่าง	 ๆ	 เช่น	 กฎหมายสงคราม	 กฎการใช้ก�าลัง	 และกฎหมายอื่น	 ๆ	 โดยท่ัวไปท่ี 

	 	 	 ก�าลังพลควรจะทราบ

	 	 8.	 หน้าที่อื่น	 ๆ	 เช่น	 การไปปฏิบัติหน้าที่ในกองก�าลังต่าง	 ๆ	 ในต่างประเทศ	 การเข้าร่วม 

	 	 	 ประชุมสัมมนาหรืออบรมตามหลักสูตรต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	ฯลฯ

อํานาจหนาที่อื่น	ของนายทหารพระธรรมนูญ

	 	 1.	 ให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายแก่ผู ้บังคับบัญชา	 ฝ่ายอ�านวยการและผู ้บังคับหน่วยรอง	 

ในเรือ่งราวทีเ่ก่ียวกบักฎหมายทหาร	ค�าสัง่	ค�าช้ีแจง	ข้อบังคบัของ	กห.	และข้อบงัคบัของหน่วยกฎหมาย

ในประเทศ	รวมถึงพระราชบัญญตัขิองรฐับาล	ระเบยีบข้อบงัคบัของรัฐ	และกฎหมายท้องถ่ิน	กฎหมาย

ต่างประเทศ	ข้อตกลงเกี่ยวกับสถานภาพของก�าลังทหาร	และกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 2.	 ก�ากับดูแลและควบคุมการบริหารงานการศาลทหาร	 และเรื่องทางกฎหมายอื่น	 ๆ	 ภายใน

หน่วยบัญชาการโดย

	 	 	 1)	 ติดต่อโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องการศาลทหาร

		 	 	 2)		ตรวจสอบและให้ข้อเสนอการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อข้อกล่าวหาไปยังผู ้มีอ�านาจ 

เก่ียวข้องก่อนท่ีจะน�าคดีข้ึนพิจารณาในศาลทหารทั่วไป	 ทบทวนหลักฐานการพิจารณาคดีโดย 

ศาลทหารทั่วประเทศ	 และตุลาการศาลทหาร	 และให้ข้อเสนอถึงการปฏิบัติซึ่งควรจะกระท�าให้กับ 

ผู้มีอ�านาจเกี่ยวข้อง

	 	 	 3)	 จัดทนายตามที่บัญญัติิไว้ในธรรมนูญศาลทหาร

5	 th.wikipedia.org/wiki
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			 	 	 4)	 ทบทวนหลักฐานการพิจารณาคดีโดยศาลทหารพิเศษ	และศาลทหารกลางเพื่อหาความ

เหมาะสมทางกฎหมาย	ริเริ่มก�าหนดข้อแก้ไขตามที่เห็นสมควรเมื่อเห็นว่าจ�าเป็น	และเป็นผู้ดูแลรักษา

หลักฐานการพิจารณาคดีของศาลทหารพิเศษและศาลทหารกลาง

	 	 	 5)	 จัดท�าและด�าเนินกรรมวิธีการติดต่อทางเอกสาร	 เกี่ยวกับผู้กระท�าผิดที่ถูกลงทัณฑ ์

นอกอ�านาจศาล	 ตรวจสอบค�าร้องขอผ่อนผันโทษตามรูปคดีที่เห็นสมควร	 และให้ข้อเสนอแก ่

ผู้บังคับบัญชา

		 	 	 6)	 ให้ข้อเสนอในนโยบายเกี่ยวกับสภาพการคุมขังผู้ต้องหา	ก่อนและหลังการพิพากษาของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	 ซึ่งจะน�ามาบังคับใช้	 แนะน�าและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการอื่น	 ๆ	 และ

หน่วยรองในการบังคับให้เป็นไปตามนโยบายการคุมขังที่ได้ก�าหนดไว้

		 	 	 7)	 ร่วมกับนายทหารฝ่ายการสารวัตร	 ให้ข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการติดต่อกับ 

เจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย	และเจ้าหน้าที่ศาลฝ่ายพลเรือน

	 	 3.		ทบทวนรายงานของนายทหารสอบสวน	และของคณะกรรมการนายทหารเพื่อพิจารณาหา

ความเหมาะสมทางกฎหมาย	และให้ข้อเสนอตามทีเ่หน็สมควรต่อผูบ้งัคบับญัชา	จดัหาทนายให้ในเมือ่

ได้รับการร้องขอและเมื่อมีทนายพอและอยู่ในอ�านาจท�าได้ตามระเบียบข้อบังคับของ	ทบ.ด้วย

	 	 4.	 ก�ากับดูแลการฝึกการพิจารณาคดีทางทหารและการฝึกศึกษาเรื่องกฎหมายอ่ืน	 ๆ	 ภายใน

หน่วยบัญชาการ

	 	 5.	 เมือ่ได้รบัการร้องขอ	ให้ค�าแนะน�าต่อบคุคลทีมี่หน้าท่ีการเงนิตามรายการส�ารวจและรายงาน

การสูญหายของเงินทุน

	 	 6.	 ให้ความช่วยเหลือและแนะน�าทางกฎหมายแก่ก�าลังพลฝ่ายทหาร	 ครอบครัวและบุคคล 

อืน่	ๆ 	ตามทีก่�าหนดไว้เกีย่วกับปัญหาส่วนบคุคล	ปัญหาทางแพ่งและปัญหาทางกฎหมายและก�ากับดแูล

โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมของหน่วยบัญชาการ

		 	 7.	 ก�ากับดูแลและบริหารงานเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งปวงในการเรียกร้องสิทธิและการให้ข้อเสนอ

ถึงการปฏิบัติที่ต้องท�า	รวมทั้งการออกใบรับรองการช�าระเงิน	ถ้าเห็นสมควร

	 	 8.	 ให้ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าทางกฎหมายท่ี่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ	 ทั้งที่เป็น 

จารีตประเพณี	และแบบธรรมเนียม	ข้อบังคับกรุงเฮก	สนธิสัญญาเจนีวา	ปี	1949	ข้อตกลงเกี่ยวกับ

สถานะของกองก�าลังและเกี่ยวกับการใช้กฎหมายของรัฐในต่างประเทศ	 ให้ค�าแนะน�าถึงปัญหาทาง

กฎหมายของต่างชาติ	และปัญหากฎหมายระหว่างประเทศส่วนบุคคล

		 	 9.	 ตรวจสอบสัญญาการจัดหา	 ให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง	 และปัญหาอื่น 

ในการจัดหาเมื่อจ�าเป็น	จัดหาทนายให้กับคณะกรรมการพิจารณาค�าร้องเกี่ยวกับสัญญาของเหล่าทัพ

ในกรณีการขอผ่อนผันตามระเบียบว่าด้วยการเร่งรัดการด�าเนินงาน	 และให้ค�าแนะน�าทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์	และการจ�าหน่ายทรัพย์สินของทางราชการ

_16-0497(151-160)P3.indd   157 6/17/59 BE   3:48 PM



บุณญารัศม พัฒนะมหินทร

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559158

	 	 10.	 ก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัเรือ่งการด�าเนนิคดอีาชญากรสงคราม	ในหน่วยบญัชาการ

รวมถึงการให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

		 	 11.	 ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับทัศนะทางกฎหมายของกิจการพลเรือน	 การช่วยเหลือทางทหารต่อ

เจ้าหน้าที่พลเรือน	การบรรเทาทุกข์	และการป้องกันฝ่ายพลเรือน	เงินเดือน	การเลื่อนยศ	การลดยศ

การให้ออกจากราชการ	กจิกรรมท่ีได้รบัอนมุตั	ิการอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการบรหิาร	และการร้องเรยีน

ตามธรรมนูญศาลทหาร

		 	 12.	 ให้ค�าแนะน�าทางกฎหมายเกี่ยวกับเงินทุนนอกเหนืองบประมาณ	 เงินบริจาค	 การใช้และ

จ�าหน่ายทรัพย์สินของรัฐ	ที่ตั้งทางทหาร	การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พลเรือนโดยทหาร	การบรรเทาทุกข์	

ฝ่ายพลเรือนและการป้องกัน

บทบาททหารพระธรรมนูญในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 1.	 หลักความเสมอภาค

   มาตรา	31	บุคคลผู้เป็นทหาร	ต�ารวจ	ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	และพนักงานหรือ

ลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 เว้นแต ่

ที่จ�ากัดไว้ในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะในส่วนที่ 

เกี่ยวกับการเมือง	สมรรถภาพ	วินัย	หรือจริยธรรม

   แนวหลักปฏิบัติ

		 	 	 1.1	 	 ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งให้แตกต่าง	 กล่าวคือ	 

ฝ่ายตุลาการจะต้องไม่พิจารณาพิพากษาให้แตกต่างไปจากบทบัญญัติของกฎหมายให้เป็นไปตาม 

องค์ประกอบและผลของกฎหมายในเรื่องนั้น	ๆ

		 	 	 1.2	 	 ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

		 	 	 1.3		 ฝ่ายตุลาการมีความผูกพันที่จะต้องใช้ดุลพินิจโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ	ทั้งสิ้น

  2.	 หลักเสรีภาพ

	 	 	 คือ	การปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคล	สิทธิ	เสรีภาพตาม

หลักนิติธรรม	ดังเช่นใน	มาตรา	4	ศักดิ์ศรี	ความเป็นมนุษย์	สิทธิ	 เสรีภาพ	และความเสมอภาคของ

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง	มาตรา	 26	 การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 ต้องค�านึงถึง 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ในพระราชบัญญัติว่าด้วย 

วินัยทหาร	 พ.ศ.	 2476	มาตรา	 21	 ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ	 

ย่อมเป็นการจ�าเป็นทีผู่บ้งัคบับญัชาจกัต้องมอี�านาจในการบงัคบับญัชา	หรอืลงทณัฑ์อยูเ่องเป็นธรรมดา	

แต่ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจใช้อ�านาจในทางที่ผิดยุติธรรม	ซึ่งเป็นการสมควรที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

มีโอกาสร้องทุกข์ได้ในทางเป็นระเบียบไม่ก้าวก่าย
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   แนวทางการปฏิบัติ

	 	 	 2.1	 	 การบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย	 และข้อจ�ากัดของ 

อ�านาจ	จะละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้

	 	 	 2.2	 	 การค�านึงถึงสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ชีวิตประจ�าวันของทหารโดยส่งเสริมปัจจัยสี่

		 	 	 2.3	 	 การปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของบุคคล	สิทธิ	เสรีภาพ

   3.	 หลักภราดรภาพ

	 	 	 คอื	ความเป็นพีเ่ป็นน้อง	ไม่แบ่งแยก	การมส่ีวนร่วมกัน	ปฏบิติัตามกฎระเบยีบ	จรรยาบรรณ	

และวนิยัทหารของต�ารวจ	และส่งเสรมิจริยธรรมและพัฒนาคณุธรรมของข้าราชการทหาร	ในพระราช

บัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร	พ.ศ.	2476	มาตรา	13	ก่อนที่ผู้มีอ�านาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใดก็ดี	

ให้พิจารณาให้ถ้วนถ่ีแน่นอนว่า	 ผู้ท่ีจะต้องรับทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว	 จึงสั่งลงทัณฑ์นั้นต้องระวัง 

อย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทษจริต	 หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด	 

เมือ่พจิารณาความผดิละเอียดแล้วต้องช้ีแจงให้ผูก้ระท�าผดินัน้ทราบว่ากระท�าผดิในข้อใด	เพราะเหตุใด	 

แล้วจึงลงทัณฑ์

  	 แนวทางการปฏิบัติ

	 	 	 3.1	 	 ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือแนะน�า	ตักเตือนด้านกฎหมายทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา	และ

ทหารผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับด้วยความสุจริต

		 	 	 3.2	 	 ร่วมฟังการสอบสวนการบังคับใช้กฎ	 ระเบียบ	 ข้อก�าหนดบทลงโทษของทหารเป็น 

ผู้เสียหาย	หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาของหน่วยงานนั้น	ๆ

		 	 	 3.3		 การส่งเสริมด้านการศึกษาของทหารให้ความรู้ด้านกฎหมาย	วินัยของทหาร

บทสรุป

	 	 “นายทหารพระธรรมนูญ”	หรือเรียกอีกอย่างว่า	ทหารนักกฎหมาย	เนื่องด้วยจากภารกิจและ

หน้าที่ท่ีต้องเป็นทั้งทหารและนักกฎหมายในเวลาเดียวกัน	 ก็จ�าเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองไป 

พร้อม	ๆ 	กนัให้ได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ	ซึง่ในบทบาทหน้าทีข่องการเป็นทหารก็จะต้องวางตนรกัษาระเบยีบ

วินัยของทหารโดยเคร่งครัด	 ครั้นเมื่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในด้านกฎหมาย	 ก็จะต้องสวมวิญญาณเป็น 

นักกฎหมายที่ยึดหลักจริยธรรมส�าหรับวิชาชีพด้วยการตัดสินพิพากษาคดีของศาลทหารในยามปกต	ิ

และช่วงที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่ในขณะนี้	 ค�าตัดสินของตุลาการศาลทหารถือเป็นท่ีสุด	 จ�าเลย 

ไม่สามารถอุทธรณ์และฎีกาใดๆ	 ทั้งสิ้น	 จึงต้องท�าให้คณะตุลาการศาลทหารทุกนายต้องท�างานด้วย

ความรอบคอบบริสุทธิ์ยุติิธรรม.
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ภาสพงษ์  เรณุมาศ*

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดี

ของศาลรัฐธรรมนูญ  (e-Court)  

บทน�า

	 	 ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดนและระบบข้อมูลข่ำวสำร	 (Information)	 

ที่ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	 ในหลำยองค์กร

ของภำครัฐและเอกชนต่ำงได้น�ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำปรับใช้ภำยในองค์กรอย่ำงกว้ำงขวำง	 โดยเฉพำะ 

อย่ำงยิ่งกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบตำ่ง	ๆ 	ใหส้อดคล้องกับภำรกิจขององค์กร	เชน่	กำรสร้ำงระบบ

ส�ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Office)	 กำรสร้ำงโปรแกรมสนับสนุนระบบส�ำนักงำนอัตโนมัติ	 (Office	 

automation)	 กำรจัดเก็บฐำนข้อมูลท่ีไม่ใช้กระดำษ	 (Paperless	 office)	 กำรติดต่อสื่อสำรภำยใน

องค์กรผ่ำนระบบเครอืข่ำย	(Intranet)	หรอืกำรส่งข้อมลูผ่ำนไปรษณย์ีอเิล็กทรอนกิส์	(Electronic	mail,	 

e-mail)	ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีสำรสนเทศ	(Information	Technology,	IT)	 

ดังกล่ำว	 ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรด�ำเนินงำนขององค์กรท้ังภำครัฐ

และเอกชน	 รวมถึงบุคลำกรภำยในองค์กรที่ต่ำงต้องปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง	 โดยในหลำยองค์กร 

ต่ำงได้ก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรน�ำเอำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใช้ในกำรท�ำงำนเพิม่มำกขึน้	 

เพรำะเห็นว่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงประสิทธิภำพขององค์กรให้มีควำมรวดเร็ว	 และช่วยลด 

ขั้นตอนหรือค่ำใช้จ่ำยบำงประกำรได้	 เช่น	 กำรลดควำมสิ้นเปลืองของเอกสำร	 กำรลดค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเดินทำงมำประชุม	 กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสถำนที่เพื่อจัดเก็บเอกสำร	 เป็นต้น	 

ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่อำจหลีกพ้นถึงวัฏจักรหรือควำมเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งเทคโนโลยี

สำรสนเทศดังกล่ำวได้	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคสมัยที่สิทธิในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมต้องเป็น

ไปได้โดยง่ำย	สะดวก	รวดเร็วและทั่วถึง	อันเป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 

พุทธศักรำช	 2550	 มำตรำ	 40	 (1)	 ได้รับรองและคุ้มครองไว้	 นอกจำกนี้ยังมีหลักสุภำษิตที่บรรดำ 

นักกฎหมำยพึงได้รับกำรสอนมำเสมอว่ำ	 “ควำมยุติธรรมที่ล่ำช้ำก็คือควำมไม่ยุติธรรม”	 (Justice	 

delayed	 is	 justice	 denied)	 ด้วยเหตุนี้	 จำกอิทธิพลของยุคสมัยใหม่และบริบททำงกฎหมำย 
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ดงักล่ำว		ศำลรฐัธรรมนญูจงึมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องพฒันำรปูแบบกำรให้บรกิำรมำกยิง่ขึน้	หำกจะก้ำว

ทนัต่อกำรเป็นองค์กรแห่งอนำคต	(The	organization	of	future)	หรอืองค์กรอจัฉรยิะ	(Intelligence	

Organization)	หรอืศำลอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronic	Court,	e-Court)	ไม่ว่ำจะเป็นกำรคดิค้นรูปแบบ

ในกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในชั้นกำรรับค�ำร้อง	กำรพิจำรณำค�ำร้อง	กำรแจ้งผู้ร้องและ

ส่งส�ำเนำค�ำร้องให้แก่ผู้ถูกร้อง	 กำรยื่นค�ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ	 กำรไต่สวน	 กำรตรวจพยำนหลักฐำน	 

กำรสืบพยำน	 จนไปถึงกำรมีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่ง	 เพรำะหำกจะยังคงไว้ซึ่งวิธีพิจำรณำคดีแบบเดิม 

ทีคู่ก่รณต้ีองเดนิทำงมำศำลทกุครัง้ในกำรด�ำเนินกระบวนพิจำรณำทำงศำล		ย่อมอำจจะส้ินเปลอืงเวลำ

ทัง้ในส่วนของศำลรฐัธรรมนญูและคูก่รณทีีเ่กนิกว่ำควำมจ�ำเป็น		อกีทัง้ยงัไม่ทนัท่วงทแีละสอดคล้องกบั

ยุคสมัยที่เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทและเป็นส่วนหนึ่งในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของ

มนุษย์	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเป็นกรณีกำรใช้สิทธิยื่นค�ำร้องโดยตรงของประชำชน	 (กำรร้องทุกข์

ทำงรัฐธรรมนูญ)	ที่อำจมีภูมิล�ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดและกำรเดินทำงมำศำลเป็นไปด้วยควำมยำกล�ำบำก	 

ด้วยเหตนุี	้กำรน�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรอ�ำนวยควำมยุตธิรรมจงึถอื

เป็นวิถีทำงที่จ�ำเป็นและเหมำะสม	 อีกท้ังยังสนองตอบต่อควำมคำดหวังของประชำชนในยุคสมัยใหม่

ที่เห็นว่ำกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรบริกำรที่สะดวกและรวดเร็วไม่เว้นแม้กระทั่ง

องค์กรตุลำกำร

	 	 จำกแนวคิดและอิทธิพลของโลกแห่งเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว	 บทควำมชิ้นนี้ผู ้เขียน 

จึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษำกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกระบวนพิจำรณำคดีของศำลยุติธรรม		

ศำลปกครอง	 และศำลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย	 รวมถึงศำลรัฐธรรมนูญและศำลยุติธรรมของ

สำธำรณรัฐเกำหลีใต้	 ว่ำมีกำรน�ำมำปรับใช้อย่ำงไร	 เพื่อน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์เปรียบเทียบอันจะเป็น

ประโยชน์ในกำรจดัท�ำข้อเสนอแนะท่ีจะน�ำไปสูก่ำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ในกำรท�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

มำปรับใช้ในศำลรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงกำรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมำย	 ข้อก�ำหนด	 ระเบียบ		

หรือประกำศเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคตต่อไป

1. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม  

  1.1 พัฒนาการของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ 

ศาลยุติธรรม

	 	 	 ศำลยุติธรรมได้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้อย่ำงชัดเจนในแผน

ยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม	พ.ศ.	2549	-	2552	และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ	พ.ศ.	2547	-	2551		

โดยมเีป้ำหมำยเพือ่พฒันำระบบกำรท�ำงำนด้ำนสำรสนเทศภำยในศำลยติุธรรมให้เข้ำสู่ระบบส�ำนกังำน

อเิล็กทรอนกิส์	(e-Office)	ภำยในปี		พ.ศ.	2552		และมกีำรพฒันำเรือ่ยมำจนมำถึงกำรจัดท�ำแผนแม่บท
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ	พ.ศ.	 2553	 -	 2556	 ท่ีมีวิสัยทัศน์ว่ำ	 “ศำลยุติธรรมน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มำใช้สนับสนุนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและกำรบริหำรงำนยุติธรรม	 เพื่อด�ำรงไว้ซ่ึงควำมเป็นธรรม

และประโยชน์สุขของประชำชน”	 โดยส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มีกำรวำงนโยบำยในเร่ืองนี้ต้ังแต่ 

วันที่	1	ตุลำคม	พ.ศ.	2553	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้		

	 	 (1)	 กำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรพัฒนำงำนศำลเกี่ยวกับกำรบริหำร

ส�ำนวนคดี

	 	 (2)		กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คูค่วำมตำมนโยบำยของประธำนศำลฎกีำและคณะผูบ้รหิำร

ศำล	 และก�ำหนดให้ปีงบประมำณ	 2554	 เป็นปีแห่งกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนำงำน 

ศำลยุติธรรม

	 	 (3)	 จัดตั้งส�ำนักงำนโครงกำรศำลอิเล็กทรอนิกส์

	 	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มีกำรจัดสรรบุคลำกร	 

งบประมำณ	ตลอดจนกำรปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องเพ่ือศกึษำและพัฒนำระบบศำลอเิล็กทรอนกิส์		

(e-Court)	 ที่เหมำะสมกับประเทศไทย	 โดยในระยะเร่ิมแรก	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มีกำรพัฒนำ

ระบบซอฟต์แวร์	 (Software)	 ขึ้นในศำลส่วนกลำง	 และส่งไปให้ศำลส่วนภูมิภำคใช้งำน	 โดยศำล 

ส่วนภูมิภำคก็ได้น�ำระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับจำกศำลส่วนกลำงไปพัฒนำให้เหมำะกับกำรใช้งำน 

เฉพำะส่วน	 ซึ่งท�ำให้ระบบซอฟต์แวร์ของส�ำนักงำนศำลยุติธรรมมีควำมหลำกหลำย	 อย่ำงไรก็ตำม	 

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในศำลต่ำง	 ๆ	 เป็นไปด้วยมำตรฐำนเดียวกัน	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม 

ได้เริ่มมีกำรปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์อยู่ต่อเนื่อง1	 จนปัจจุบันตำมแผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรมล่ำสุด	

พ.ศ.	 2557	 -	 2560	 ก็ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำคัญ	 คือ	 กำรเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสำกลในกำรน�ำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรด�ำเนินงำน	

	 	 อนึ่ง	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 ได้มีกำรน�ำระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เต็มรูปแบบมำเร่ิมใช้ท่ี 

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก		

ลดภำระค่ำใช้จ่ำย	 และประหยัดเวลำในกำรท่ีคู่ควำม	 ทนำยควำม	พนักงำนสอบสวนและประชำชน

ทั่วไป	จะต้องเดินทำงมำศำลด้วยตนเอง	อำทิเช่น	กำรน�ำเทคโนโลยีจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	

มำใช้ในกำรรับส่งค�ำคู่ควำม	 ค�ำร้องขอผัดฟ้อง	 ค�ำร้องขอฝำกขัง	 และกำรแจ้งค�ำสั่งศำล	 เป็นต้น	 

หลังจำกนั้นเป็นต้นมำ	 ในบำงหน่วยงำนของกระบวนกำรยุติธรรมก็มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศขึ้นใช้เป็นกำรเฉพำะ		เช่น		ระบบกำรขำยทอดตลำดออนไลน์		(e-Public	Auction)		ของ

กรมบังคับคดี2	และล่ำสุดเมื่อวันที่	15	กุมภำพันธ์	2559	กรมบังคับคดีได้เปิดให้บริกำรแอพพลิเคชั่น		

1	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม,	“แผนยุทธศำสตร์ศำลยุติธรรม		พ.ศ.		2553	-	2556,”หน้ำ		38	-	40.
2	 โปรดดู	“รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่องการบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
 ที่เป็นพลวัตร,”	ระหว่ำงวันที่		26-29	กรกฎำคม	2558	ณ	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพมหำนคร.
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(Application)	 ในกำรสืบค้นทรัพย์สินที่จะขำยทอดตลำดที่เรียกว่ำ	 LED	 Property	 Plus	 ส�ำหรับ 

สมำร์ทโฟน	(Smartphone)		

  1.2 เป้าหมายของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้

	 	 	 กำรผลักดันระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรูปธรรม	 นั้น	 พบว่ำได้เกิดข้ึนจำกแผนแม่บท

เทคโนโลยีสำรสนเทศศำลยุติธรรม	ปี	พ.ศ.	2547	-	2551	ที่ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศได้จัดท�ำขึ้น		

โดยมีทิศทำงในกำรพัฒนำ	(Roadmap)	ใน	3	ด้ำน	คือ3 

	 	 	 (1)	 กำรพัฒนำด้ำนระบบสำรสนเทศ	 (Information)	 โดยก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 

เป็น	4	ระยะ	ได้แก่	ระยะที่หนึ่งมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงำนมีสำรสนเทศใช้ในกำรปฏิบัติงำน	ระยะที่สอง 

หน่วยงำนสำมำรถให้บริกำรสำรสนเทศในลักษณะโต้ตอบ	 (Interaction)	 ระยะท่ีสำมหน่วยงำน 

มีกำรบูรณำกำรข้อมูลในระบบต่ำง	ๆ 		เพื่อให้รับกำรบริหำรในลักษณะรวมศูนย์	(One	Stop	Service)		

และระยะทีส่ีก่ำรก้ำวสูก่ำรเป็นองค์กรอจัฉรยิะ	(Intelligence)	ทีร่ะบบสำรสนเทศและบุคลำกรสำมำรถ

ปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 	 	 (2)	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่ำย	(Infrastructure)	 

โดยก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำยึดมำตรฐำนสำกลของสถำบันวิศวกรรมไฟฟ้ำและวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์นำนำชำติ	(The	Institute	of	Electrical	and	Electronics	Engineers,	IEEE)	และ

มำตรฐำนกำรสื่อสำรคอมพิวเตอร์ระบบเปิด	(Open	Systems	Interconnection,	OSI)	เพื่อรองรับ 

กำรสือ่สำรท้ังในส่วนของระบบกำรประชมุทำงจอภำพ		(Videoconferencing,	VC)		และข้อมลู		(Data)		

ภำยใต้แนวคิดคือ	 ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร	 มีควำมยืดหยุ่น	 มีควำมปลอดภัยสูง	 และใช้ทรัพยำกร 

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	โดยขณะนีไ้ด้มกีำรเชือ่มโยงเครอืข่ำยระหว่ำงส�ำนกังำนศำลยตุธิรรมส่วนกลำงกบั

ส�ำนกังำนศำลยตุธิรรมในภมูภิำค	และส�ำนกังำนศำลผ่ำนเครือข่ำยมหำดไทย	(MOI	Net)	และสำมำรถ

สื่อสำรในรูปแบบเสียงกับทุกศำลท�ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่เป็นโทรศัพท์ทำงไกล

	 	 	 (3)	 กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร	 (Human	 Resource	 Development)	 คือ	 กำรก�ำหนด

แผนพัฒนำบุคลำกร	 โดยแบ่งกลุ่มหลักสูตรส�ำหรับผู้เข้ำอบรมเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มท่ีหนึ่งหลักสูตร

ส�ำหรับข้ำรำชกำรตุลำกำร	 กลุ่มที่สองหลักสูตรส�ำหรับข้ำรำชกำรส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 และกลุ่มท่ี

สำมหลักสูตรพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศส�ำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์4 

3	 วิบูลย์		ศรีพิศุทธิ์,	“เหลียวหลัง...ก่อนก้าวสู่การเป็น “อี-คอร์ท”(e-Court),” วำรสำรศำลยุติธรรม,	หน้ำ	88-90.
4	 ธนำ		พทิยะเวสด์สนุทร,	“ปัญหาการด�าเนนิกระบวนพจิารณาในการส่งค�าคูค่วามและการตรวจส�านวนคดตีามกฎหมาย 
 วิธีพิจารณาความของไทยโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์,”	 (วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต	 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
	 2556),	หน้ำ	65-66.
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  1.3 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

   (1) การฟ้องคดี  

	 	 	 	 	 ศำลยตุธิรรมมไิด้อนญุำตให้น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใช้ในขัน้ตอนของกำรยืน่

ค�ำฟ้องไม่ว่ำจะเป็นค�ำฟ้อง	ค�ำฟ้องอุทธรณ์	ค�ำฟ้องฎีกำ	รวมไปถึงกำรยื่นหรือส่งค�ำร้องหรือค�ำคู่ควำม

บำงประเภท	ได้แก่	ค�ำร้องขอต้ังต้นคด	ีค�ำร้องสอด	ค�ำร้องขอฟ้องหรอืต่อสูค่ดอีย่ำงคนอนำถำ	ค�ำให้กำร		

ค�ำแก้อุทธรณ์หรือแก้ฎีกำ	ค�ำบอกกล่ำวหรือค�ำร้องขอถอนค�ำฟ้อง	และค�ำร้องขอเลื่อนคดี5	เนื่องด้วย 

กำรยื่นค�ำคู่ควำมหรือค�ำร้องดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อทำงได้เสียของคู่ควำม	และบำงกรณีคู่ควำม

ต้องมำศำลเพื่อด�ำเนินกระบวนพิจำรณำอย่ำงอื่นด้วย	เช่น	กำรสำบำนตน	อีกทั้งยังจ�ำเป็นให้ศำลต้อง

พิจำรณำในสำระส�ำคัญหรือเงื่อนไขที่กฎหมำยบัญญัติไว้	 เช่น	 ค�ำฟ้องที่อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ	 ไม่สุภำพ	 

หรือเป็นกรณีท่ีต้องพิจำรณำว่ำฟ้องขำดอำยุควำมหรือไม่	 ตลอดจนกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมที่ถูกต้อง6 

มีข้อสังเกตว่ำกำรเขียนค�ำฟ้องในคดีผู้บริโภคที่นอกจำกจะต้องระบุภูมิล�ำเนำของคู่ควำมแล้วก็ให้

ระบุสถำนที่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในค�ำฟ้องด้วย	 เพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับ 

เจ้ำพนักงำนในคดีผู้บริโภค	 ซึ่งก็ถือเป็นกำรใช้ประโยชน์ในอีกรูปแบบหนึ่งของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ7   

   (2) การยืน่หรอืส่งค�าคูค่วาม ค�าร้อง ค�าขอ ค�าแถลง หรอืเอกสารอย่างอืน่ต่อศาลหรอื

ต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

	 	 	 	 	 กำรยื่นหรือส่งค�ำคู่ควำม	ค�ำร้อง	ค�ำขอ	ค�ำแถลง	หรือเอกสำรไม่ว่ำกำรนั้นจะกระท�ำ

โดยคู่ควำมฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่กระท�ำต่อศำลหรอืต่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึง่	หรอืศำลกระท�ำต่อคูค่วำมฝ่ำยใด

ฝ่ำยหนึ่งสำมำรถกระท�ำได้	4	ช่องทำง	คือ		

	 	 	 	 	 (1)		 ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	(Registered	mail)

	 	 	 	 	 (2)		 โทรสำร	(Fax)

	 	 	 	 	 (3)		 จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	mail,	e-mail)

	 	 	 	 	 (4)		 สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่น8 

5	 ข้อบงัคบัของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยกำรส่งค�ำคูค่วำมหรอืเอกสำรต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่องศำลหรอืต่อคูค่วำมอกีฝ่ำยหนึง่ 
	 โดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2550,	ข้อ	3.		
6	 โปรดดูค�ำชี้แจงของนำยสิทธิศักดิ์	วนะชกิจ	โฆษกศำลยุติธรรม	[Online],	available	URL:	http://m.dailynews.co.th/ 
	 Article.do?contentId=821	(accessed	February	14,	2016)
7	 ข้อก�ำหนดของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยกำรด�ำเนนิกระบวนพจิำรณำและกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจ้ำพนกังำนคดใีนคดผีูบ้รโิภค	 
	 พ.ศ.	2551,	ข้อ	8	
8	 ประมวลกฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมแพ่ง	มำตรำ	68	(พระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมแพ่ง		 
	 (ฉบับที่	28)	พ.ศ.	2558,	หน้ำ	53.)
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	 	 	 	 	 โดยหำกเป็นกำรส่งนอกเวลำหรือนอกวันท�ำกำรปกติของศำล9	 ให้ถือว่ำเป็นกำรส่ง 

ในวันท�ำกำรแรกที่ศำลเปิดท�ำกำรปกติถัดไป10	 ซึ่งกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรโดยทำงโทรสำรหรือ

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์นั้น	 ต้องส่งไปยังหมำยเลขโทรสำรหรือที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ตำม 

ทีก่�ำหนดไว้ในประกำศของศำลนัน้11	ยกตวัอย่ำงเช่น	ศำลจังหวดับวัใหญ่ใช้ท่ีอยูจ่ดหมำยอเิล็กทรอนกิส์		

คือ	 buayaicaseunit@hotmail.com12	 ศำลจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 คือ		

spbd@coj.go.th	 เป็นต้น	 และต้องยื่นค�ำบอกกล่ำวแสดงควำมประสงค์ต่อศำลตำมแบบพิมพ์ท่ี 

ศำลก�ำหนดเท่ำนั้น13	 ท้ังนี้	 ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งในรูปแบบของจดหมำยอิเล็กทรอนิกส ์

จะต้องมีรูปแบบที่เหมำะสม		โดยสำมำรถแสดงหรืออ้ำงอิงเพื่อใช้ในภำยหลังและยังคงควำมครบถ้วน

ของข้อควำมในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์14	ซึ่งรำยละเอียดต่ำง	ๆ	จะปรำกฏตำมประกำศของ

ศำลนัน้	ๆ 	และกำรส่งจะมผีลเป็นกำรส่งต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีก็่ต่อเมือ่พนกังำนเจ้ำหน้ำท่ีได้รับจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	 นอกจำกนี้	 ในกรณีที่ศำลมีข้อสงสัย	 ศำลอำจสั่งให้คู่ควำม 

ผูส่้งจดัส่งต้นฉบบัค�ำคูค่วำมหรอืเอกสำรต่อศำลได้ภำยในระยะเวลำทีศ่ำลเหน็สมควร15	ซ่ึงในข้ันตอนนี้ 

ขึน้อยูก่บัประกำศของศำลนัน้	โดยบำงศำลอำจเป็นกรณบีงัคบัให้คูค่วำมผู้ส่งต้องด�ำเนนิกำรส่งภำยหลงั 

จำกได้ส่งโดยทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แล้ว	 โดยอำจก�ำหนดเวลำให้ต้องยื่นต้นฉบับต่อศำลภำยใน 

วันนัดสืบพยำนหรือนัดพิจำรณำ	หรือในคดีที่ไม่มีวันนัดให้ยื่นต่อศำลภำยใน	7	วัน	นับแต่วันส่ง	หรือ

อย่ำงช้ำต้องก่อนศำลพิพำกษำคดี	 นอกจำกนี้	 หำกต้นฉบับท่ีส่งต่อศำลไม่ตรงกับเอกสำรท่ีส่งมำทำง

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือต้นฉบับท่ีส่งทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เป็นส�ำคัญ	 เว้นแต่ศำลจะม ี

ค�ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น16   

9	 ข้อบงัคับของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยกำรส่งค�ำคูค่วำมหรอืเอกสำรต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่องศำลหรือต่อคูค่วำมอกีฝ่ำยหนึง่ 
	 โดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2550,	ข้อ	4	วรรคสอง
10	 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์,	มำตรำ	193/4	และมำตรำ	193/8
11 ข้อบังคบัของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยกำรส่งค�ำคูค่วำมหรอืเอกสำรต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำทีข่องศำลหรอืต่อคูค่วำมอกีฝ่ำยหนึง่ 
	 โดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2550,	ข้อ	6	วรรคหนึ่ง	และข้อ	7	วรรคหนึ่ง
12	 ประกำศศำลจังหวัดบัวใหญ่ว่ำด้วยกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรโดยทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2557,	ข้อ	3
13	 ประกำศส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ 
	 ต่อคู่ควำมอกีฝ่ำยหนึง่โดยทำงไปรษณย์ี	โทรสำร	หรอืจดหมำยอเิล็กทรอนกิส์	ลงวนัท่ี	25	กนัยำยน	2550,	ข้อ	3	และข้อ	5		
14	 ประกำศส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ 
	 ต่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งโดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	ลงวันที่	25	กันยำยน	2550,	ข้อ	13	(1)	
15	 ประกำศส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ 
	 ต่อคูค่วำมอกีฝ่ำยหนึง่โดยทำงไปรษณย์ี	โทรสำร	หรอืจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์	ลงวนัที	่25	กนัยำยน	2550,	ข้อ	14	วรรคสอง	 
	 และข้อ	15	วรรคหนึ่ง		
16 ประกำศส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ 
	 ต่อคู่ควำมอกีฝ่ำยหนึง่โดยทำงไปรษณย์ี	โทรสำร	หรอืจดหมำยอเิล็กทรอนกิส์	ลงวนัท่ี	25	กนัยำยน	2550,	ข้อ	15	วรรคสอง		
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   (3) การแจ้งค�าสั่งศาลหรือข้อความไปยังคู่ความหรือบุคคลอื่นใด

	 	 	 	 	 กำรแจ้งค�ำสั่งศำลให้คู่ควำมทรำบ	 ศำลอำจแจ้งโดยทำงใดทำงหนึ่ง	 ดังต่อไปนี้	 คือ		

(1)	ไปรษณีย์	(2)	โทรสำร	(3)	จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	และ	(4)	วิธีกำรอื่นที่ศำลก�ำหนด	โดยคู่ควำม 

ทีป่ระสงค์จะให้ศำลแจ้งค�ำสัง่ต้องยืน่ค�ำบอกกล่ำวซ่ึงเป็นไปตำมแบบพิมพ์ของศำลแสดงควำมประสงค์

ว่ำ	เมือ่ได้รับแจ้งค�ำสัง่ศำลโดยวธิกีำรดงักล่ำวแล้ว	ให้ถอืว่ำคูค่วำมนัน้ได้รับแจ้งค�ำส่ังศำลโดยชอบแล้ว		

โดยคู่ควำมจะต้องแจ้งท่ีอยู่	 หมำยเลขโทรศัพท์	 หมำยเลขโทรสำร	 หรือที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส	์

(e-mail)	 ที่แน่นอนไว้ด้วย	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงที่อยู่	 หมำยเลขโทรศัพท์	 หมำยเลข

โทรสำร		หรอืท่ีอยูจ่ดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์	ให้คูค่วำมผูส่้งแจ้งให้ศำลทรำบเป็นหนงัสอืด้วย17	ทัง้น้ี	ต่อมำ 

ได้มีกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	 มำตรำ	 6818	 และก�ำหนดให้รวมถึงกำรส่ง 

ข้อควำมอย่ำงอื่นไปยังคู ่ควำมหรือบุคคลอื่นด้วย	 โดยอำจส่งทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ 

สื่อเทคโนโลยีสำรเทศอื่นใดก็ได้	 ซึ่งกำรจัดส่งโดยทำงส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศอื่นนั้น	 แม้เป็นกำร

ก�ำหนดวิธกีำรเพิม่เตมิจำกท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้กต็ำม	แต่มไิด้เป็นเร่ืองใหม่	เนือ่งจำกประกำศส�ำนกังำน 

ศำลยุติธรรม	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ

ต่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งโดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์		ลงวันที่	25	กันยำยน	

2550	ข้อ	4	(4)	ก็ได้ก�ำหนดให้ศำลสำมำรถแจ้งค�ำสั่งให้คู่ควำมทรำบโดยทำงวิธีกำรอื่นที่ศำลก�ำหนด 

อยู่แล้ว	 จึงมีควำมสอดคล้องต้องกันในระบบกฎหมำย	 และในทำงปฏิบัติก่อนมีกำรแก้ไขประมวล

กฎหมำย	 วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	 มำตรำ	 68	 ในบำงศำลก็มีกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเกี่ยวกับ 

กำรส่งข้อควำมผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่	 (Shot	Message	 Service)	 หรือ	 SMS	 มำอ�ำนวยควำม

สะดวกให้แก่คู่ควำมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เช่น

	 	 	 	 	 -	 ศำลแขวงพระนครใต้ได้จัดท�ำ	 “โครงกำรแจ้งเตือนคู่ควำมผ่ำนกำรส่งข้อควำม		

หรือ	 Shot	Message	 Service	 (SMS)”	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นกำรย�้ำเตือนคู่ควำมให้แจ้ง

พยำนมำศำลตำมวันนัด		โดยระบบจะมีกำรแจ้งข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์มือถือแจ้งวันสืบพยำนต่อเนื่อง

ให้คู่ควำมทรำบล่วงหน้ำก่อนวันนัดประมำณ	7-9	วันท�ำกำร	ซึ่งเริ่มทดลองใช้มำตั้งแต่วันที่	4	มกรำคม		

พ.ศ.	2555		

17	 ประกำศส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือเอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลหรือ 
	 ต่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งโดยทำงไปรษณีย์	 โทรสำร	หรือจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 ลงวันที่	 25	กันยำยน	2550,	ข้อ	4	และ 
	 ข้อ	5		
18	 พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	(ฉบับที่	28)	พ.ศ.	2558
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	 	 	 	 	 -		 ศำลแขวงนครรำชสีมำได ้จัดท�ำ	 “โครงกำรแจ้งค�ำส่ังศำลทำงจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์และข้อควำมผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี”	 เนื่องจำกมีคู่ควำมยื่นค�ำคู่ควำมและขอดูค�ำส่ัง

ศำลเป็นจ�ำนวนมำกท�ำให้กำรค้นหำและกำรให้บริกำรประชำชนเกิดควำมล่ำช้ำ	 จึงน�ำเอำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพ 

มำกขึ้น	ซึ่งเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	พ.ศ.	255519     

   (4) การด�าเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย

	 	 	 	 	 กำรด�ำเนินกระบวนกำรไกล่เกลี่ยหรือกำรยุติหรือระงับข้อพิพำทด้วยควำมตกลง

ยินยอมของคู่ควำมเองก็ถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งท่ีศำลยุติธรรมได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช ้

ทั้งทำงโทรสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทั้งในคดีแพ่งและคดีอำญำ

   (5) การออกค�าสั่งหรือหมายอาญา

	 	 	 	 	 กำรออกค�ำส่ังหรือหมำยอำญำนั้น	 ผู้ร้องขออำจร้องขอต่อผู้พิพำกษำทำงโทรศัพท์		

โทรสำร	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นที่เหมำะสม	เพื่อขอให้ผู้พิพำกษำ

ออกหมำยจบัหรอืหมำยค้นได้	หำกเหน็ว่ำเป็นกรณจี�ำเป็นเร่งด่วนและผูร้้องขอไม่อำจไปพบผูพ้พิำกษำ

ได้20	 โดยผู้ร้องขอต้องท�ำค�ำร้องแสดงเหตุแห่งควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนและเหตุที่ไม่อำจไปพบผู้พิพำกษำ

ได้	 พร้อมทั้งข้อมูลและพยำนหลักฐำนท่ีอำจพิสูจน์ได้ว่ำมีเหตุสมควรในกำรออกหมำยจับหรือ 

หมำยค้น	 โดยอำจเป็นข้อมูลที่ได้จำกส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 ข้อมูลที่ได้จำกจดหมำยอิเล็กทรอนิกส	์	

หรอือนิเทอร์เนต็กไ็ด้21	รวมท้ังเอกสำรต่ำง	ๆ 	จดัส่งมำให้ผูพ้พิำกษำทำงโทรสำร	สือ่อเิลก็ทรอนกิส์	หรอื 

สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทนั้น	โดยระบุรหัสประจ�ำหน่วย	หมำยเลขโทรศัพท์	โทรสำร	รหัสสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	 หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นส�ำหรับติดต่อของผู้ร้องขอ	 แล้วให้ผู้ร้องขอ

โทรศพัท์มำยงัผูพ้พิำกษำเพือ่ตอบข้อซกัถำม22	ในกรณเีช่นว่ำนี	้เมือ่ผู้พิพำกษำมีค�ำสัง่ให้ออกหมำยนัน้

แล้ว	ให้จัดส่งส�ำเนำหมำยเช่นว่ำนี้ไปยังผู้ร้องขอโดยทำงโทรสำร	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	หรือสื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศประเภทอื่น23	 และแจ้งผู้ร้องขอด้วยว่ำให้มำพบเพื่อสำบำนตัวภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด		

โดยในกำรสำบำนตัวให้ผู้พิพำกษำจดบันทึกถ้อยค�ำของผู้ร้องขอ	 หรือจะใช้เครื่องบันทึกเสียงก็ได้ 

โดยจดัให้มกีำรถอดเสยีงเป็นหนงัสอืให้ผูร้้องขอลงลำยมอืชือ่	และลงลำยมอืชือ่ของผู้พิพำกษำไว้บนัทึก

ที่มีกำรลงลำยมือชื่อรับรองดังกล่ำวให้เก็บไว้ในสำรบบศำล24   

19	 ธนำ	พิทยะเวสด์สุนทร,	เรื่องเดิม,	หน้ำ	77.
20	 ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มำตรำ	59	วรรคสำม	ประกอบข้อบงัคบัของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
	 และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรออกค�ำสั่งหรือหมำยอำญำ	พ.ศ.	2548,	ข้อ	28
21	 ข้อบังคบัของประธำนศำลฎกีำว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกีย่วกบักำรออกค�ำสัง่หรอืหมำยอำญำ	พ.ศ.	2548,	ข้อ	17	(3)
22	 ข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรออกค�ำสั่งหรือหมำยอำญำ	พ.ศ.	2548,	ข้อ	30
23	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	มำตรำ	59	วรรคสี่
24	 ข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรออกค�ำสั่งหรือหมำยอำญำ	พ.ศ.	2548,	ข้อ	33	

_16-0497(161-192)P3.indd   168 6/17/59 BE   3:49 PM



การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  (e-Court)  

169วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

   (6) การสอบถามผูต้้องหาหรือการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผูต้้องหา

ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

	 	 	 	 	 กำรสอบถำมผู้ต้องหำหรือกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนในกำรออกหมำยขังผู้ต้องหำ	 

โดยจัดให้มีกำรถ่ำยทอดภำพและเสียงในลักษณะกำรประชุมทำงจอภำพ	 (Videoconferencing)		

สำมำรถกระท�ำได้	เมื่อพนักงำนอัยกำรหรือพนักงำนสอบสวนร้องขอและผู้ต้องหำมิได้คัดค้ำน	เว้นแต่ 

โดยลักษณะของควำมผิด	 ฐำนะของผู้ต้องหำ	 จ�ำนวนผู้ต้องหำ	 ควำมรู้สึกของประชำชนส่วนมำก 

แห่งท้องถ่ิน	 หรือเหตุผลอย่ำงอื่น	 อำจท�ำให้มีกำรขัดขวำงต่อกำรสอบถำมผู้ต้องหำ	 หรือน่ำกลัวว่ำ 

จะเกิดควำมไม่สงบหรือเหตุร้ำยอย่ำงอื่นข้ึน	 และผู้ต้องหำมิได้คัดค้ำน	 โดยกำรไต่สวนกรณีนี้ให้ถือ 

เสมือนว่ำเป็นกำรไต่สวนในห้องพิจำรณำของศำล25                               

   (7) การฝากขังทางไกลโดยการประชุมทางจอภาพผ่านระบบ Web Conference26 

     กำรฝำกขังระหว่ำงสอบสวนมีขั้นตอนซึ่งต้องใช้เจ้ำหน้ำที่	 และทรัพยำกรเป็น 

จ�ำนวนมำก	 เช่น	 ยำนพำหนะและเชื้อเพลิงในกำรเดินทำง	 สถำนท่ีควบคุมในศำล	 ระบบรักษำ 

ควำมปลอดภัยท้ังขณะเดินทำงและขณะอยู่ที่ศำล	 เป็นต้น	 จำกปัญหำควำมไม่สะดวกดังกล่ำวจึงมี

กำรน�ำเทคโนโลยีโทรคมนำคมมำประยุกต์ใช้กับงำนฝำกขังของศำล	 โดยกำรใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยง 

ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 ในศำลจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีกำรน�ำระบบกำรประชุมทำงไกล 

ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	 (Internet	 Protocol	 Based	 Video	 Conferencing)	 หรือที่เรียกว่ำ	 

Web	Conferencing	ประเภท	e-Meeting	มำประยุกต์ใช้																																															

   (8) การสืบพยานคดีอาญาโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ�าเลย

	 	 	 	 	 กำรสืบพยำนคดีอำญำโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปต้องกระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้ำจ�ำเลย	 

แต่ในบำงกรณีเม่ือพิเครำะห์ถึงเพศ	 อำยุ	 ฐำนะ	 สุขภำพ	 อนำมัย	 ภำวะแห่งจิตของพยำนหรือ 

ควำมเกรงกลัวที่พยำนมีต่อจ�ำเลยแล้วเป็นท่ีเกรงว่ำพยำนไม่อำจเบิกควำมได้	 หรือไม่กล้ำเบิกควำม

ตำมควำมเป็นจริง	หรือกำรสืบพยำนที่เป็นเด็กอำยุไม่เกิน	18	ปี27	ศำลจะด�ำเนินกำรโดยไม่ให้พยำน 

เผชิญหน้ำโดยตรงกบัจ�ำเลยกไ็ด้28	โดยใช้ระบบสือ่สำรทำงไกลผ่ำนจอภำพซึง่จะท�ำให้พยำนเดก็ไม่ต้อง

มำเผชิญหน้ำกับจ�ำเลย		

25	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	 มำตรำ	 87/1	 ประกอบข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ	 ว่ำด้วยกำรสอบถำม 
	 ผู้ต้องหำหรือท�ำกำรไต่สวนพยำนหลักฐำนในกำรออกหมำยขังผู้ต้องหำในลักษณะกำรประชุมทำงจอภำพ	 พ.ศ.	 2556,	 
	 ข้อ	3	และข้อ	4		
26	 ธนำ	พิทยะเวสด์สุนทร,	เรื่องเดิม,	หน้ำ	75-76.
27	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	มำตรำ	172	ตรี		
28	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	 มำตรำ	 	 172	 วรรคสำม	 ประกอบข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วย	 
	 กำรสืบพยำนคดีอำญำโดยไม่ให้พยำนเผชิญหน้ำโดยตรงกับจ�ำเลย	พ.ศ.	2556,	ข้อ	3	วรรคหนึ่ง		
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   (9) การสบืพยานบคุคลทีอ่ยูน่อกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพในคดีแพ่งและ

คดีอาญา

	 	 	 	 	 กำรสบืพยำนบคุคลทีอ่ยูน่อกศำลโดยระบบกำรประชมุทำงจอภำพ	(Videoconferencing)	 

นั้น	 สำมำรถกระท�ำได้ทั้งในคดีแพ่งและคดีอำญำ	 โดยในคดีแพ่งจะเป็นกรณีที่คู่ควำมฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง

ร้องขอเพรำะเกรงว่ำ	 พยำนหลักฐำนซึ่งตนอำจต้องอ้ำงอิงในภำยหน้ำจะเป็นกำรยำกที่จะน�ำมำสืบ 

ในภำยหลัง29	หรือเป็นกรณีที่คู่ควำมตกลงกัน30	หำกศำลเห็นว่ำเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมและ

กำรสบืพยำนไม่ยุง่ยำกจนเกนิไปโดยค�ำนึงถึงเอกสำรรวมทัง้วตัถพุยำนทีเ่ก่ียวข้อง	สถำนทีท่ี่จะให้พยำน

ไปเบิกควำม	 และควำมพร้อมในกำรใช้ระบบกำรประชุมทำงจอภำพ	ศำลก็จะอนุญำตตำมค�ำร้องขอ

นัน้ก็ได้	โดยกำรสบืพยำนอำจจะกระท�ำทีศ่ำลอืน่	หรอืสถำนทีอ่ืน่	หรอือำจเป็นศำลในต่ำงประเทศกไ็ด้	 

ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับแนวทำงกำรน�ำสืบพยำนและกำรสืบพยำนบุคคลที่อยู่นอกศำล 

โดยระบบกำรประชุมทำงจอภำพได้ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยแนวทำงกำร 

น�ำสืบพยำนและกำรสืบพยำนบุคคลที่อยู่นอกศำลโดยระบบกำรประชุมทำงจอภำพ	พ.ศ.	2556	ข้อ	8	 

โดยคู่ควำมฝ่ำยที่อ้ำงพยำนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำย31	อย่ำงไรก็ตำม	หำกย้อนไปในอดีต 

พบว่ำ	 ระบบกำรประชุมทำงจอภำพได้ปรำกฏข้ึนคร้ังแรกในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ	 เมื่อวันที่	 16	 เมษำยน	พ.ศ.	 2541	ณ	ห้องพิจำรณำคดีที่	 3	 ในกำรไต่สวนมูลฟ้อง

คดีอำญำหมำยเลขด�ำที่	36/2540	(คดีควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537)	โดยเป็นกรณี 

ทีโ่จทก์	(บรษิทั	ซบึรูำญ่ำ	โปรดักชัน่ส์	จ�ำกดั)	ขอให้สืบพยำนบคุคลท่ีอยูใ่นประเทศญีปุ่น่	โดยกำรสืบพยำน 

ในครั้งนั้นได้กระท�ำตั้งแต่เวลำ	 13.00-17.00	 นำฬิกำ	ณ	 ห้องสตูดิโอคอนเฟอเรนซ์ของกำรส่ือสำร 

แห่งประเทศไทย	ชั้น	2	อำคำรไปรษณีย์กลำง	เขตบำงรัก	กรุงเทพมหำนคร	และเป็นกำรสืบพยำนปำก

นำยโคอิชิ	ทำคำโน	ซึ่งนั่งอยู่ในห้องของศูนย์คมนำคม	บริษัท	KDD	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น																	

   (10) การบันทึกค�าเบิกความพยาน

	 	 	 	 	 กำรบันทึกค�ำเบิกควำมพยำนจะใช้วิธีกำรบันทึกลงในวัสดุซ่ึงสำมำรถถ่ำยทอดออก

เป็นภำพหรือเสียงหรือโดยใช้วิธีกำรอื่นใดสำมำรถกระท�ำได้ทั้งในส่วนคดีแพ่งและคดีอำญำ32  

   (11) การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้กับผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

	 	 	 	 	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	 มำตรำ	 108	 วรรคสำม33	 บัญญัติให้ 

น�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สำมำรถตรวจสอบหรือจ�ำกัดกำรเดินทำงมำใช้กับ 

29	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง,	มำตรำ	101		
30	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง,	มำตรำ	103/2
31	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง,	มำตรำ	120/4	วรรคหนึ่ง
32	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง,	 มำตรำ	 121	 วรรคสอง	 และประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ,	 
	 มำตรำ	172	วรรคสี่
33	 พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	(ฉบับที่	30)	พ.ศ.	2558								

_16-0497(161-192)P3.indd   170 6/17/59 BE   3:49 PM



การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  (e-Court)  

171วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ผูถ้กูปล่อยชัว่ครำวได้	โดยต้องได้รบัควำมยนิยอมจำกผูน้ัน้	ซึง่อปุกรณ์ดงักล่ำวนี	้เรยีกว่ำ	“อเิลก็ทรอนกิส์

ติดตำมตัว”	(Electronic	Monitoring,	EM)	หรือ	“ก�ำไลอิเล็กทรอนิกส์”	ซึ่งมีลักษณะคล้ำยนำฬิกำ

ข้อมือหรอืสำยหนงัรดัข้อมอื	โดยเป็นอปุกณ์ทีใ่ช้ควบคมุผูก้ระท�ำควำมผดิเพือ่สอดส่องว่ำอยูใ่นสถำนที่ 

หรือเวลำที่ก�ำหนดหรือไม่	 ซึ่งได้น�ำมำใช้คุมประพฤติผู้กระท�ำผิดเป็นรำยแรก	 เม่ือเดือนมีนำคม	 

พ.ศ.	2557	กรณทีีค่นขบัแทก็ซี	่วยั	41	ปี	ได้กระท�ำควำมผดิฐำนเมำสรุำในขณะขบัขี	่และศำลพพิำกษำ

ให้จ�ำคุก	2	เดอืน	ปรบั	3,500	บำท	โดยโทษจ�ำคกุให้รอลงอำญำไว้	2	ปี	คมุประพฤติ	1	ปี	และให้รำยงำน

ต่อพนักงำนคุมประพฤติ	 4	ครั้ง	 และศำลแขวงพระนครเหนือได้สั่งให้สวมก�ำไลข้อเท้ำอิเล็กทรอนิกส์		

(EM)	 แทนกำรบริกำรสังคม	 เป็นระยะเวลำ	 24	 ชั่วโมง	 เป็นเวลำ	 7	 วัน	 และสั่งห้ำมออกจำกบ้ำน 

ในเวลำ	22.00-04.00	นำฬิกำ		

   (12) การช�าระค่าธรรมเนียมศาล

	 	 	 	 	 โดยท่ัวไปกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมต้องน�ำมำวำงศำลเป็นเงินสดหรือเช็คซึ่ง

ธนำคำรรับรองโดยเจ้ำพนักงำนศำลจะออกใบรับให้	 ตำมที่ปรำกฏในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 

ควำมแพ่ง	มำตรำ	149	วรรคสำม	อย่ำงไรก็ตำม	ข้อก�ำหนดของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรช�ำระ 

ค่ำธรรมเนียมศำล	พ.ศ.	 2554	 ข้อ	 5	 ได้ก�ำหนดช่องทำงเพ่ิมเติมอีกหลำยช่องทำง	 อำทิเช่น	 เช็คซ่ึง 

ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจเป็นผู้สั่งจ่ำย	 หักบัญชีธนำคำรหรือช�ำระผ่ำนธนำคำรหรือด้วยเครื่อง 

ฝำกถอนเงินสดอัตโนมัติ	(ATM)	หรือทำงอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	

   (13) การจัดท�าสารบบความ สารบบค�าพิพากษา และการเก็บรักษาข้อมูลใน 

ส�านวนคดีในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

	 	 	 	 	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	 มำตรำ	 51	 บัญญัติให้ศำลมีหน้ำที่ในกำร 

จัดท�ำสำรบบควำม	 สำรบบค�ำพิพำกษำ	 และกำรเก็บรักษำข้อมูลในส�ำนวนคดี	 ซึ่งกำรจัดเก็บข้อมูล 

ดังกล่ำวเดิมจัดเก็บในรูปของเอกสำร	 และเมื่อพ้นระยะเวลำ	 10	 ปี	 จะมีกำรปลดท�ำลำยส�ำนวน 

ตำมระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยกำรปลดท�ำลำยส�ำนวนควำมและเอกสำร	 

พ.ศ.		2552	อย่ำงไรกต็ำม	ระเบียบนีก้ไ็ด้เปิดช่องให้ศำลอำจก�ำหนดให้มกีำรจดัเกบ็สำรบบค�ำพพิำกษำ		

ค�ำพิพำกษำ	หรือค�ำสั่งในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้34	และมีควำมชัดเจนขึ้น	เมื่อศำลยุติธรรมได้มีกำร 

เพิ่มควำมในเรื่องนี้ไว้ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	มำตรำ	51	วรรคสอง35	 โดยก�ำหนด

ให้กำรจัดท�ำสำรบบควำมหรือสำรบบค�ำพิพำกษำ	 กำรรวบรวมเอกสำรในส�ำนวนควำม	 และกำรเก็บ

รักษำส�ำเนำค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งช้ีขำดคดีตำมวรรคหนึ่ง	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 และ	 (5)	 อำจกระท�ำใน 

รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้		

 
34	 ระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรมว่ำด้วยกำรปลดท�ำลำยส�ำนวนควำมและเอกสำร	พ.ศ.	2552,	ข้อ	12		
35	 พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	(ฉบับที่	28)	พ.ศ.	2558
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ภาสพงษ์  เรณุมาศ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559172

2. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลปกครอง

  2.1 พัฒนาการของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ 

ศาลปกครอง

	 	 	 ศำลปกครองเริ่มน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกระบวนพิจำรณำคดีของศำล	 

โดยกำรก�ำหนดไว้ในระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ

คดีปกครอง	 พ.ศ.	 2543	 โดยศำลอำจมีค�ำสั่งให้กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงศำลด้วยกัน	หรือกำรแจ้ง

ข้อควำมหรอืกำรส่งเอกสำรระหว่ำงศำลกบัคูก่รณ	ีพยำน	หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	กระท�ำโดยทำงโทรสำร	 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 หรือสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่นแทนกำรติดต่อโดยทำงไปรษณีย ์

หรือประกอบกันก็ได้	 โดยค�ำนึงถึงควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนและควำมเหมำะสมแก่ลักษณะเนื้อหำ 

ของเรื่องที่ท�ำกำรติดต่อ	 รวมท้ังจ�ำนวนและลักษณะของเอกสำรหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง36	นอกจำกนี	้ 

ส�ำนวนคดี	 เอกสำรของคู่กรณี	 พยำนหลักฐำน	 รำยงำนกระบวนพิจำรณำ	 ค�ำพิพำกษำ	 ค�ำส่ัง	 

หรือเอกสำรอื่นใดที่รวมไว้ในส�ำนวนคดี	 ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรต้นฉบับหรือส�ำเนำคู่ฉบับ	 ถ้ำศำล 

เห็นสมควรจะมีค�ำสั่งให้เก็บรักษำหรือน�ำเสนอในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้37	 ทั้งนี้	 ศำลปกครอง 

ยังได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในขั้นตอนของกำรแสวงหำข้อเท็จจริงด้วย	 โดยศำลจะออก 

ค�ำสัง่ให้มกีำรบนัทกึเสียง	ภำพ	หรอืเสยีงและภำพ		ตลอดเวลำหรอืส่วนหนึง่ส่วนใดของกำรด�ำเนนิกำร

นั้น	เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบส�ำนวนคดีก็ได้38   

  2.2 ทิศทางการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง

	 	 	 แม้บทบำทของศำลปกครองในกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้จะมีไม่มำกดังเช่น 

ศำลยตุธิรรม	แต่ศำลปกครองกเ็ริม่มีแนวโน้มท่ีจะน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรบัใช้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2555		

ดังปรำกฏตำมค�ำแถลงผลกำรด�ำเนินงำนในช่วง	 11	 ปี	 ของ	 ดร.	 หัสวุฒิ	 วิฑิตวิริยกุล	 อดีตประธำน

ศำลปกครองสูงสุด39	 โดยเห็นว่ำ	 ควรก�ำหนดให้เป็นปีแห่งกำรเพ่ิมขีดสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร

องค์กร	 โดยก�ำหนดนโยบำยเน้นหนักที่ส�ำคัญ	 เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรท�ำงำนเชิงรุกและเกิดประโยชน์

กับประชำชน	 เช่น	 กำรจัดประชุมตุลำกำรศำลปกครองทั่วประเทศ	 ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล

ผ่ำนจอภำพ	 (VDO	 Conference)	 ทุกเดือน	 เพื่อที่จะติดตำมและแก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำร

บริหำรจัดกำรคดี	กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเพิ่มช่องทำงให้บริกำรรูปแบบอื่น	ๆ	นอกเหนือจำก

กำรเปิดที่ท�ำกำรศำลปกครองในภูมิภำค	เช่น	กำรฟ้องคดีด้วยวำจำ	กำรน�ำระบบประชุมทำงไกลผ่ำน

36	 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง	พ.ศ.	2543,	ข้อ	22
37	 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง	พ.ศ.	2543,	ข้อ	23
38	 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง	พ.ศ.	2543,	ข้อ	59
39	 ส�ำนักงำนศำลปกครอง,	“ศาลปกครอง แถลงผลการด�าเนินงานในโอกาสครอบรอบ 11 ปี ของการเปิดท�าการประกาศ 
 ยกระดับขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
 ทางปกครอง,” ข่ำวศำลปกครอง	ครั้งที่	11/2554,	หน้ำ	3-4.
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การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ  (e-Court)  

173วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

จอภำพ		(VDO	Conference)	มำใช้ในกำรไต่สวน	กำรแสวงหำข้อเท็จจริงหรือกำรรับฟ้อง	กำรพัฒนำ

ระบบ	Mobile	Court	หรือศำลปกครองเคลื่อนที่	รวมถึงกำรจัดตั้งศำลอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Court	 

ในอนำคต	 และมีกำรขับเคลื่อนในแผนยุทธศำสตร์ศำลปกครอง	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2558-2561	 

โดยเริ่มปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Court)	ขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับ 

กำรแถลงผลกำรด�ำเนินงำนของสำลปกครองในรอบปี	 2558	 เมื่อวันที่	 9	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2559	 

โดยนำยปิยะ	ปะตังทำ	รองประธำนศำลปกครองสูงสุด	ปฏิบัติหน้ำที่แทนประธำนศำลปกครองสูงสุด	 

ได้กล่ำวไว้ว่ำยทุธศำสตร์ดังกล่ำว	ถือเป็นยทุธศำสตร์ในกำรยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบรหิำรจดักำร

คดีปกครอง	 ซึ่งแผนกำรเป็นศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Court)	 คงถือเป็นเป้ำหมำยหนึ่งของ

ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว	 อันอำจถือได้ว่ำเป็นมิติใหม่ที่จะไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยี

ในอนำคต

3. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

  3.1 พัฒนาการของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ศำลรัฐธรรมนูญเริ่มน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ตำมข้อก�ำหนดศำลรัฐธรรมนูญ 

ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2541	ข้อ	19	กรณีกำรบันทึกกำรเบิกควำมของพยำน 

โดยใช้เครื่องมือในกำรบันทึกเสียง	 หรือภำพและเสียง	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อมำถึงปี	 พ.ศ.	 2549	 

ศำลรฐัธรรมนูญกไ็ด้น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศอกีประเภทหนึง่มำปรบัใช้ในกระบวนพจิำรณำคดเีพ่ิมเตมิ	 

นั่นคือกำรน�ำระบบกำรประชุมทำงจอภำพหรือทำงวีดีทัศน์	 (Videoconferencing)	 มำบังคับใช้ 

ในกรณกีำรรับฟังค�ำเบิกควำมของพยำนทีอ่ยูน่อกทีท่�ำกำรศำล	ดังปรำกฏตำมข้อก�ำหนดคณะตุลำกำร

รัฐธรรมนูญว่ำด้วยองค์คณะในกำรพิจำรณำพิพำกษำ	วิธีพิจำรณำ	และกำรท�ำค�ำวินิจฉัย	พ.ศ.	2549		

ข้อ	 28	 ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตว่ำนัยยะในกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้เร่ิมเปิดกว้ำงมำกยิ่งข้ึน	 

โดยให้อ�ำนำจคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญมีอ�ำนำจก�ำหนดวิธีกำรอื่นได้	 นอกเหนือจำกกำรใช้เครื่องมือ

บันทึกเสียงและเครื่องมือบันทึกภำพและเสียง40	 และหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็ถูกก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนด 

ฉบับต่อมำ	 คือ	 ข้อก�ำหนดศำลรัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและกำรท�ำค�ำวินิจฉัย	 พ.ศ.	 2550	 

ข้อ	 42	 และมีกำรเพิ่มเติมรำยละเอียดไว้ในระเบียบศำลรัฐธรรมนูญวำ่ด้วยกำรบริหำรจัดกำรงำนคดี	

พ.ศ.	2555	ข้อ	10	โดยปัจจุบันศำลรัฐธรรมนูญได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในกระบวนกำร

อยู่	3	ส่วน	ได้แก่			

40	 ข้อก�ำหนดคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญว่ำด้วยองค์คณะในกำรพิจำรณำพิพำกษำ	 วิธีพิจำรณำ	 และกำรท�ำค�ำวินิจฉัย	 
	 พ.ศ.	2549,	ข้อ	30		
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	 	 	 (1)	 กำรบันทึกกำรเบิกควำมของพยำน		

	 	 	 (2)	 กำรรับฟังค�ำเบิกควำมของพยำนที่อยู ่นอกที่ท�ำกำรศำล	 โดยระบบกำรประชุม 

ทำงจอภำพ		

	 	 	 (3)	 กำรส่งค�ำร้อง	ประกำศ	หรือเอกสำรอื่นใดที่ศำลด�ำเนินกำรส่งแก่คู่ควำม

  3.2 ทิศทางการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ปัจจุบันศำลรัฐธรรมนูญได้จัดท�ำแผนโครงกำรในกำรพัฒนำระบบ	 e-Court	 เพื่อรองรับ

กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	โดยได้จัดแบ่งเป็น	2	ระยะ	ได้แก่

	 	 	 (1)	 ระยะที่หนึ่ง	(ปี	พ.ศ.	2558)	กำรจัดท�ำระบบสืบค้นข้อมูลด้ำนคดีซึ่งจะรองรับภำรกิจ

ในหลำย	ๆ	ส่วนงำน		อำทิเช่น	ระบบงำนสำรบรรณคดี	ระบบงำนรับค�ำร้อง	ระบบงำนไต่สวน	ระบบ

งำนออกหมำย	เป็นต้น41	และ

	 	 	 (2)	 ระยะที่สอง	 (ปี	 พ.ศ.	 2559)	 กำรพัฒนำระบบงำน	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ระบบ	 ได้แก่		

ระบบสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของศำลรัฐธรรมนูญ	 และระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์		

	 	 	 โดยหำกแผนโครงกำรทั้งสองระยะดังกล่ำวประสบผลส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย	 กระบวน

พจิำรณำคดขีองศำลรฐัธรรมนญูกจ็ะมคีวำมรวดเร็วและก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ในส่วนของคณะตุลำกำร

ศำลรัฐธรรมนูญเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน	คู่ควำม	และประชำชนเพิ่มมำกขึ้น	โดยสำมำรถสรุปพอสังเขป

ได้ดังต่อไปนี้

   (1) ระบบงานสารบรรณ

	 	 	 	 	 ช่วยในกำรตรวจสอบหนงัสอืท่ีรบัหรอืส่งไปยงัหน่วยงำนของรฐัหรอืบคุคลอืน่ใด	โดย

สำมำรถค้นได้จำกวันที่รับหนังสือ	 หรือตำมชื่อหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคล	 รวมถึงควำมรวดเร็วของ

ระบบในกำรสร้ำงรูปแบบหนังสือรำชกำรได้เอง	 และสำมำรถน�ำรูปแบบหนังสือที่สร้ำงไว้ไปพิมพ์เป็น

หนังสือรำชกำรได้ตำมรูปแบบที่ก�ำหนดให้อย่ำงทันท่วงที

   (2) ระบบงานรับค�าร้อง

	 	 	 	 	 สำมำรถตรวจสอบค�ำร้องได้ว่ำค�ำร้องนั้น	 	 เป็นค�ำร้องที่ยื่นเข้ำมำตำมรัฐธรรมนูญ	

หรือกฎหมำย	หรือข้อก�ำหนด	ฯ	ใด	และเป็นค�ำร้องที่อยู่ในหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคดีโดยเร่งด่วน 

หรือไม่	ทั้งนี้	สำมำรถสืบค้นได้จำกชื่อ-นำมสกุล	ของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง	นอกจำกนี้	ยังสำมำรถทรำบ

รำยละเอียดสำรบบในส�ำนวนได้	 เช่น	 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวนคือผู้ใด	 และส�ำนวนอยู่ในควำม 

รบัผดิชอบของตลุำกำรประจ�ำคดคีณะใด	เป็นต้น	รวมถงึกำรรำยงำนภำระงำนของเจ้ำหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

ส�ำนวนผู้นั้น	โดยกำรสืบค้นจำกชื่อของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน

41	 ประกำศส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญู	เรือ่ง	ประกวดรำคำจ้ำงจดัท�ำระบบสำรสนเทศงำนคดรัีฐธรรมนูญ	ลงวนัที	่30	เมษำยน		 
	 2558
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   (3) ระบบงานกระบวนพิจารณา

	 	 	 	 	 สำมำรถก�ำหนดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของส�ำนวน	 (Work	 flow)	 แต่ละประเภท	 

โดยในแต่ละขั้นตอนของกำรจัดท�ำส�ำนวนสำมำรถก�ำหนดระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำรได้	 ถ้ำกำร 

ด�ำเนินกำรเกินก�ำหนดเวลำให้มีระบบกำรแจ้งเตือนให้ทรำบ	 รวมถึงกำรบันทึกวันเวลำนัดประชุม 

ของศำล	 กำรแสดงผลเกี่ยวกับวันและเวลำของกำรส่งค�ำวินิจฉัยไปประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 

กำรแจ้งคู่กรณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และยังสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำส�ำนวนแต่ละเรื่องอยู่ในระหว่ำง 

กำรด�ำเนินกำรขั้นตอนใด	นอกจำกนี้ยังสำมำรถพิมพ์รำยงำนคดีที่ค้ำงพิจำรณำทั้งหมด	และสำมำรถ

แสดงผลทั้งในส่วนรำยละเอียดและภำพรวมได้ว่ำ	แต่ละส�ำนวนค้ำงพิจำรณำอยู่ที่ขั้นตอนใด

   (4) ระบบงานไต่สวน

	 	 	 	 	 สำมำรถบันทึกกระบวนกำรไต่สวนในขั้นตอนต่ำง	ๆ	ของกระบวนพิจำรณำคดี	 เช่น		

กำรตรวจพยำนหลกัฐำน	กำรไต่สวนพยำนบคุคล	กำรแถลงกำรณ์เปิดหรอืปิดคด	ีกำรระบหุ้องพจิำรณำ

คดแีละวนัเวลำได้	รวมถึงกำรออกแบบและพมิพ์แบบรำยงำนของเจ้ำหน้ำทีห่รอืประกำศศำลให้เป็นไป

ตำมข้อก�ำหนดศำล

   (5) ระบบงานออกหมาย

	 	 	 	 	 สำมำรถพมิพ์หมำยตำมแบบพมิพ์ของศำล	พมิพ์หนงัสอืน�ำส่งทำงไปรษณย์ีได้	รวมถงึ 

กำรระบุและบันทึกประเภทกำรส่งหมำยของแต่ละค�ำร้อง	 โดยสำมำรถพิมพ์ท่ีอยู่ผู้รับหมำย	 บนซอง

จดหมำย	หรือพิมพ์ลงบน	Label	กระดำษกำวได้อย่ำงอัตโนมัติ	

   (6) ระบบงานสถิติคดี

	 	 	 	 	 สำมำรถพิมพ์รำยงำนสถิติคดีประจ�ำเดือน	 ประจ�ำปี	 แสดงจ�ำนวนเร่ืองเข้ำมำสู่ศำล		

แบ่งประเภทของค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัย	 เช่น	 กรณีไม่รับค�ำร้อง	 กรณีจ�ำหน่ำยค�ำร้อง	 กรณีกฎหมำย 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	เป็นต้น

   (7) ระบบงานควบคุม  

	 	 	 	 	 สำมำรถตรวจสอบส�ำนวนในแต่ละส�ำนวนว่ำอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตุลำกำรประจ�ำ

คดีองค์คณะใด	 มีกำรแต่งตั้งเมื่อวันท่ีเท่ำไร	 รวมถึงรำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในส�ำนวน 

ดังกล่ำว	ไม่ว่ำจะเป็นชื่อของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบส�ำนวน	หรือผู้บังคับบัญชำในล�ำดับถัดไป

   (8) ระบบติดตามความเคลื่อนไหวคดี

	 	 	 	 	 สำมำรถให้บริกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวคดี	 ไม่ว่ำจะเป็นค�ำสั่งต่ำง	 ๆ	 ของศำล

ระหว่ำงพิจำรณำ	ค�ำวินิจฉัย	และค�ำสั่งต่ำง	ๆ	 เพื่อให้คู่กรณีและประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำหรือควำมเคลื่อนไหวของคดีได้	 โดยสำมำรถสืบค้นข้อมูลจำกชื่อผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง	 

ชื่อเรื่อง	หมำยเลขเรื่องพิจำรณำ	หรือค้นหำจำกค�ำต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น	โดยใช้วิธีค้นหำทั่วไป		

(General	search)	หรือวิธีค้นหำขั้นสูง	(Advance	search)
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   (9) ระบบสืบค้นค�าวินิจฉัยและค�าสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 ถือเป็นระบบที่ใช้ในกำรสืบค้นผ่ำนระบบอินทรำเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ต	 โดย

ระบบแบ่งกำรท�ำงำนออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 กำรค้นหำแบบทั่วไป	 และกำรค้นหำแบบขั้นสูง	 โดยเป็น

เครื่องมือที่ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่เจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องในกำรสืบค้นค�ำวินิจฉัยและค�ำสั่งของ

ศำลรัฐธรรมนูญ	เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วและได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	ตลอดจนเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยทั่วไปและหน่วยงำน

ของรัฐในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำว

   (10) ระบบจัดเก็บข้อมูลส�านวนคดีในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

	 	 	 	 	 ถอืเป็นระบบทีช่่วยในกำรจัดเก็บเอกสำรส�ำนวนคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์	(เอกสำร

ที่เกิดจำกกำรสแกนและไฟล์ข้อมูลทุกประเภท)	 ท�ำให้กำรจัดเก็บเอกสำรเป็นระบบมำกข้ึน	 ตำม

มำตรฐำนของกำรจัดกำรเอกสำร	สำมำรถเรยีกใช้หรอืสบืค้นข้อมลูทีต้่องกำรได้อย่ำงฉับไว	ช่วยป้องกนั

ควำมเสียหำบที่อำจเกิดขึ้นกับส�ำนวนคดีในระหว่ำงกำรใช้งำน	ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรบริหำรจัดกำรงำน

ด้ำนเอกสำรส�ำนวนคดีท�ำให้มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรจัดกำรเอกสำรส�ำนวนคดี	 รวมถึงประหยัด 

งบประมำณในกำรคัดถ่ำย	ค่ำเช่ำห้องหรือจัดหำพื้นที่	เพื่อจัดเก็บเอกสำรเหล่ำนี้

4. การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และ 

ศาลยุติธรรมของสาธารณรัฐเกาหลีใต้

  4.1 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้42 

	 	 	 นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1990	 คอมพิวเตอร์ได้เข้ำมำมีบทบำทในสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้

เป็นอย่ำงมำก	เหตุเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของกำรจ�ำหน่ำยคอมพิวเตอร์	กำรขยำยตัวของโครงสร้ำง 

พืน้ฐำนเครอืข่ำยทัว่ประเทศ	และกำรพัฒนำอย่ำงโดดเด่นของเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ซึง่ภำยใต้อทิธพิล

ดงักล่ำวส่งผลท�ำให้ทัง้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยตลุำกำรต่ำงผลกัดันอย่ำงแข่งขันในกำรเร่ิมและพัฒนำระบบ

สำรสนเทศ	(Information	System)	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนมำกขึน้	ทัง้นี	้ศำลรฐัธรรมนญู

เองก็ได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้อย่ำงเต็มที่ทั้งในส่วนของกำรท�ำงำน	 วิธีพิจำรณำคดี	 และ 

กำรบริกำรสำรสนเทศสำธำรณะ	 (Public	 Information	 Service)	 ผ่ำนทำงเว็บไซต์	 (Website)	 

โดยแบ่งขั้นตอนในกำรพัฒนำตำมช่วงปี	ดังนี้			

42	 See the Official website	[Online],	available	http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/index.do	(accessed		 
	 February	14,	2016)
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	 	 	 ศำลรัฐธรรมนูญได้เริ่มในกำรวำงแผนแม่บท	 (Master	 Plans)	 และกำรปฏิบัติตำม 

แผนสำรสนเทศในทกุปี	เพือ่น�ำไปสูก่ำรสร้ำงหลกัประกันในควำมรวดเรว็และควำมโปร่งใสในกระบวน

พจิำรณำคดรีฐัธรรมนญู		และควำมสะดวกของคูค่วำม	อนัจะน�ำไปสูเ่ป้ำหมำยส�ำคญั	ได้แก่	กำรบรกิำร

ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	(Smart	Electronic	Court	Service)	ที่กระบวนพิจำรณำคดี

ของศำลจะมีเทคโนโลยีเข้ำมำขับเคลื่อนภำรกิจ	กำรมีภำพลักษณ์ที่เชื่อถือได้	 (Trustworthy	Public	 

Image)	 กระบวนกำรบริหำรดิจิตอลที่มีประสิทธิผล	 (Effective	 Digitalized	 Administrative	 

Process)	ซึ่งจะน�ำพำไปสู่ควำมเป็นศำลรัฐธรรมนูญที่มีควำมมั่นคงและปลอดภัย	(Safe	and	Secure	

Constitutional	Court)	ในด้ำนข้อมูลและเครื่องมือต่ำง	ๆ			

   (1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

	 	 	 	 	 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศได้มีกำรแบ่งขั้นตอนออกเป็นรำยปี	 อำทิเช ่น	 

ปี	 ค.ศ.	 2006	 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ	 และกำรริเร่ิมระบบส�ำรอง

ข้อมูล	 ปี	 ค.ศ.	 2007	 กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรประชำชนอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Civil	 Service	 Center)	 

ปี	 ค.ศ.	 2008	 กำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนกำรทำงเอกสำร	 ปี	 ค.ศ.	 2013	 กำรจัดตั้ง 

ศำลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น	

   (2) ระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Courtroom System)                                

	 	 	 	 	 ระบบสำรสนเทศและทัศนูปกรณ์	 (Visual	 equipment)	 ได้รับกำรน�ำมำใช้ในกำร 

เข้ำถงึข้อมูลทำงอเิลก็ทรอนกิส์		และเอกสำรต่ำง	ๆ 		ในระหว่ำงกำรแถลงด้วยวำจำ	(Oral	arguments)		

หรือกำรอ่ำนค�ำวินิจฉัยในห้องพิจำรณำคดีหลัก	 (Grand	 Courtroom)	 โดยคู่ควำมมีสิทธิที่จะสืบค้น

ข้อมูลทำงคดี	ข้อมูลและค�ำวินิจฉัยในคดีอื่น	ตัวบทกฎหมำย	และข้อมูลกำรบันทึกระหว่ำงกำรแถลง

ด้วยวำจำและกำรอ่ำนค�ำวินิจฉัย	 ด้วยเหตุนี้	 ระบบดังกล่ำวจึงท�ำให้กำรพิจำรณำวินิจฉัยคดีเป็นไป 

โดยมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น		

2002 2014

ภารกิจด้าน

การสนับสนุน

การบริหารงาน

แบบบูรณาการ

การให้บริการ

สารสนเทศ

ต่อ

สาธารณะ

การพัฒนา

ข้อมูล

สารสนเทศ

การบริหารงาน

โดยระบบ

คอมพิวเตอร์

2010-2013

2007-2009

2004-2006
2002-2003
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   (3) การให้บริการเรียกดูข้อมูลภาพและเสียง (VOD service)

	 	 	 	 	 กำรแถลงด้วยวำจำหรือกำรอ่ำนค�ำวินิจฉัยในทุกคดีที่ได้กระท�ำในห้องพิจำรณำคดี

หลกัจะมกีำรถ่ำยทอดสดโดยเจ้ำหน้ำทีข่องศำล	และมกีำรบนัทกึเทปย้อนหลังเพ่ือน�ำไปสู่กำรเผยแพร่ 

ทำงเว็บไซด์	 ซึ่งกำรให้บริกำรแบบ	 Video	 On	 Demand	 (VOD)	 ย่อมท�ำให้คู่ควำมหรือผู้ท่ีสนใจ 

สำมำรถที่จะย้อนดูหรือหยุดชมหรือฟังในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้	 อันเป็นควำมสะดวกสบำยที่ 

เพิ่มข้ึนของคู่ควำมในคด	ี																																																																																											

   (4) ระบบศาลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Constitutional Court)

	 	 	 	 	 ศำลรฐัธรรมนญูอเิลก็ทรอนกิส์	คอื	กำรให้บริกำรในกำรจัดเก็บและสืบค้นเอกสำรด้วย

อเิลก็ทรอนกิส์ไม่ว่ำจะเป็นกำรยืน่ค�ำร้องออนไลน์	(Online	application)	กำรส่งเอกสำรทำงออนไลน์	

(Online	 delivery)	 หรือกำรค้นข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ทำงออนไลน์	 เพ่ือประโยชน์แก่คู่ควำมท้ังในเร่ืองของ 

กำรยื่นค�ำร้องออนไลน์	 (Online	 case	 filing)	 กำรจัดกำรเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์	 กำรช�ำระเงิน

ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Payment)	 รวมถึงกำรสืบค้นและอ่ำนข้อมูลในคดีที่มีควำมคล้ำยคลึงกับ 

คดีของตนเองผ่ำนเว็บไซต์		

   (5) ระบบการบริหารจัดการงานคดี (Case Management system)

	 	 	 	 	 ระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนคดีจะมีอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจำรณำต้ังแต ่

ในชั้นของกำรรับค�ำร้องจนไปถึงกำรมีค�ำวินิจฉัย	 โดยจะมีกำรจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในทำงคดี	 

เพื่อประโยชน์ในกำรสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลทำงคดี	 เช่น	 ข้อมูลด้ำนสถิติ	 ข้อมูลกำรเก็บบันทึก		

เป็นต้น	อันจะน�ำไปสู่กำรเชื่อมต่อในระบบอื่น	ๆ																																										

   (6) การขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Registered  

documents in the e-document system)

	 	 	 	 	 กำรขึ้นทะเบียนเอกสำรในระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ได้น�ำมำใช้กับกระบวนกำร

ทำงเอกสำรต่ำง	 ๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกร่ำง	 กำรให้ควำมเห็นชอบ	 กำรกล่ันกรอง	 กำรเผยแพร่	 และ 

กำรบันทึก	 ซึ่งเอกสำรในบำงค�ำวินิจฉัยในคดีรัฐธรรมนูญจะต้องมีกำรส่งผ่ำนทำง	 Intranet	 ไปยัง 

รัฐบำล	อันเป็นกำรช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของศำล

   (7) การบันทึกเอกสารส�าคัญทางคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic case record 

archive)

	 	 	 	 	 กำรบนัทกึเอกสำรในทำงคดีทกุคดีต้ังแต่มกีำรก่อต้ังศำลรัฐธรรมนญู	เมือ่ปี	ค.ศ.	1988	 

จะได้รบักำรสแกนให้อยูใ่นระบบข้อมูลทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ในทำงคอมพิวเตอร์ได้	และต้ังแต่ปี	ค.ศ.		2002	 

ก็มีกำรน�ำฐำนข้อมูลดิจิตอลมำปรับใช้	 โดยเอกสำรต่ำง	 ๆ	 จะได้รับกำรสแกนให้ไปสู่รูปแบบกำร 

ประมวลผลภำพ	 เพื่อใช้ในกำรอ้ำงอิง	 และตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี	 ค.ศ.	 2005	 เป็นต้นมำ	 

ในทุกกระบวนกำรของกำรใช้เอกสำรจะอยู่ในระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในทุกคดี
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   (8) สารสนเทศในกระบวนพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 ค�ำวินิจฉัยในกระบวนพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญที่มีควำมเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 

ที่มีควำมหลำกหลำยในกำรขอให้พิจำรณำ	 ระบบกำรสืบค้นคดีและข้อเท็จจริงที่เปิดเผยในศำล 

จะได้รับกำรบริหำรจัดกำรเพื่อท่ีจะท�ำให้ข้อมูลที่มีอยู่หลำกหลำยสำมำรถเก็บรวบรวมและสืบค้น 

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	รวมถึงกำรสบืค้นรำยงำนกำรค้นคว้ำวจิยัต่ำง	ๆ 	ทีม่คีวำมเกีย่วข้องกบักฎหมำย	 

กำรตรำกฎหมำย	และค�ำสั่งของศำล	โดยโปรแกรมที่ช่วยในกำรสืบค้น	(Search	engine)	ได้ถูกน�ำมำ 

ใช้เพื่อที่จะช่วยในกำรสืบค้นจำกถ้อยค�ำและข้อมูลให้เป็นไปโดยง่ำย	และสำมำรถสืบค้นข้อมูลต่ำง	ๆ		

ที่ได้มีกำรรวบรวมไว้จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ฐำนข้อมูลต่ำง	 ๆ	 จะได้รับกำรตรวจสอบเพื่อที ่

จะท�ำให้เป็นปัจจุบันอย่ำงสม�่ำเสมอ

   (9) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic library system) 

	 	 	 	 	 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกน�ำมำใช้ในหลำยกระบวนกำรไม่ว่ำจะเป็นกำร

น�ำระบบดิจิตอลมำปรับใช้กับกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด	 เช่น	 กำรรับ	 กำรซ้ือ	 กำรยืม	 กำรคืนวัสดุ	 

กำรสร้ำงระบบกำรจัดกำรเนื้อหำ	 เช่น	 กำรจัดท�ำหนังสือขนำดเล็ก	 กำรจัดท�ำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ออนไลน์	กำรสร้ำงระบบจดักำรผู้ใช้ห้องสมดุ	กำรสร้ำงระบบเวบ็ไซต์ห้องสมดุทัง้ระบบ	PC	และ	Mobile	

โดยมีกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรสืบค้นกับหน่วยงำนภำยนอก	เช่น	ห้องสมุดศำล	หรือห้องสมุดรัฐสภำ	

     (10) การจัดการเว็บไซต์  

	 	 	 	 	 นับตั้งแต่มีกำรจัดสร้ำงเว็บไซต์เมื่อปี	ค.ศ.	1998	เป็นภำษำเกำหลีและภำษำอังกฤษ

ก็ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	 อำทิเช่น	 ค.ศ.	 2005	 จัดสร้ำงเว็บไซต์ห้องสมุด 

ศำลรัฐธรรมนูญ		(http://library.ccourt.go.kr)	ค.ศ.	2008	จัดสร้ำงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์

ไซเบอร์	 (http://history.ccourt.go.kr)	 ค.ศ.	 2009	 จัดสร้ำงเว็บไซต์ศำลรัฐธรรมนูญส�ำหรับเด็ก		

(http://kids.ccourt.go.kr)		ค.ศ.	2014	จัดสร้ำงเว็บไซต์กำรประชุมโลกว่ำด้วยกระบวนกำรยุติธรรม

ทำงรัฐธรรมนูญ	(ส�ำหรับระบบมือถือ)	(ภำษำเกำหลีและภำษำอังกฤษ)	เป็นต้น		

   (11) ศนูย์ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ของศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Court’s 

cyber security center)

	 	 	 	 	 ศูนย์ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้รับกำรจัดต้ังขึ้นเพ่ือคุ้มครองข้อมูลสำรสนเทศ 

ที่ส�ำคัญในกระบวนพิจำรณำคดีรัฐธรรมนูญ	 และตรวจจับสร้ำงระบบกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว 

ต่อกำรจู่โจมในระบบไซเบอร์	โดยด�ำเนินกำรตลอด	24	ชั่วโมง

  4.2 ศาลยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้

   (1) พัฒนาการของการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลยุติธรรม  

	 	 	 	 	 สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ถือเป็นประเทศชั้นน�ำในกำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มำปรับใช้ในระบบศำลยุติธรรม	 (Judicial	 e-System)	 โดยมีควำมพยำยำมที่จะน�ำมำใช้ตั้งแต ่

_16-0497(161-192)P3.indd   179 6/17/59 BE   3:49 PM



ภาสพงษ์  เรณุมาศ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559180

ปี	 พ.ศ.	 2513	 เมื่อมีผู ้พิพำกษำบำงส่วนมีควำมคิดที่จะคิดค้นให้กระบวนกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล 

ทำงคดเีป็นไปอย่ำงมรีะบบแบบแผน	ภำยหลงัจำกทีม่กีลุ่มของผู้พิพำกษำบำงส่วนเร่ิมต้นบนัทกึข้อมลู 

บำงคดี	โดยระบบ	Floppy	Disks43	หลังจำกนั้นในปี	พ.ศ.	2522	กระบวนกำรยุติธรรมของสำธำรณรัฐ

เกำหลีใต้ได้ร่วมมือกับสถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 (Korea	 Institute	 of	 Science	 and	

Technology,	 KIST)	 ท�ำกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์	 (Judiciary	e-Proceedings)	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2529	ศำลฎีกำได้น�ำ	UNISYS	1100	 

ซึ่งเป็นเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและได้พัฒนำระบบกำรบริหำร 

จัดกำรคดีแพ่งขึ้น	(The	Civil	Management	Program)	โดยระบบดังกล่ำวท�ำให้พนักงำนศำลและ 

ผู้พิพำกษำสำมำรถสืบค้นคดีแพ่งในฐำนข้อมูลได้	 ซ่ึงในช่วงแรกเร่ิมถือว่ำไม่ใช่เร่ืองง่ำยท่ีจะท�ำให ้

ผูใ้ช้งำน	(User)	เช่ือได้ว่ำจะเปลีย่นแปลงกำรท�ำงำนของเขำได้	อย่ำงไรก็ตำม	ระบบดงักล่ำวได้ช่วยเหลอื

ผู้พิพำกษำในกำรจัดกำรคดีท่ีมีอยู่มำกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท�ำให้มีกำรตัดสินใจลงทุนในกำรพัฒนำ

ระบบให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	และในปี	พ.ศ.	2541	ได้ริเริ่มกำรก�ำหนดแผนปฏิบัติกำรระยะยำว

ในกำรพฒันำระบบกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่ในแผนปฏบิตักิำรดงักล่ำวได้ก�ำหนดให้

ต้องด�ำเนินกำรติดตั้งระบบบริหำรจัดกำรคดี	(Case	Management	System)	ในทุกศำลทั่วประเทศ

ภำยในปี	พ.ศ.	2544	หลังจำกนั้นในปี	พ.ศ.	2547	เริ่มน�ำระบบกำรค้นหำและจัดเก็บเอกสำรต่ำง	ๆ		 

มำปรับใช้	และพัฒนำสู่โครงกำรระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์	(e-Court)	ในปี	พ.ศ.	2548	ทั้งนี้	ระหว่ำง 

ปี	 พ.ศ.	 2549-2550	 มีกำรพัฒนำโครงกำรส�ำหรับผู้พิพำกษำในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลคดี	 หรือ 

ที่เรียกว่ำ	 JUSTICE	 (Judge’s	 Unified	 System	 for	 Intelligent	 Case	 Management)	 

มำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรคดีต่ำง	 ๆ	 รวมถึงตำรำงนัดหมำย	 กำรพิจำรณำ	 และกำรจัดท�ำ 

ค�ำพิพำกษำ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้จัดสร้ำงศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศศำลยุติธรรม	 

(Judicial	 IT	 Management	 Center)	 ของศำลฎีกำขึ้น	 และในปี	 พ.ศ.	 2552	 ได้จัดท�ำระบบ 

ห้องพิจำรณำคดีอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Courtrooms)	 ขึ้นทั่วประเทศ	 นอกจำกนี้	 ศำลฎีกำได้วำงแผน 

ปฏิบตักิำรเพือ่จดัท�ำระบบเอกสำรอเิลก็ทรอนกิส์แทนกำรใช้เอกสำรกระดำษทีเ่กีย่วข้องในคดทีัง้หมด		

หรือที่เรียกว่ำ	 “Paperless	 court”	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพสูงสุดในกำรให้บริกำรและกำรอ�ำนวย 

ควำมสะดวกให้แก่คูค่วำม	และพฒันำกำรจดัเกบ็ข้อมลูโดยกำรบนัทกึทำงอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Records)	 

ในกระบวนพิจำรณำ	เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดเก็บ	ประหยัดพลังงำน	และตระหนัก

ถึงแนวโน้มของกำรลดมลภำวะในอนำคต44 

43	 โปรดดู	Improving	court	efficiency	:	The	Republic	of	Korea’s	e-court	experience
44	 ธนำ	พิทยะเวสด์สุนทร,	เรื่องเดิม,	หน้ำ	101-103.	
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	 	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมื่อกล่ำวถึงระบบ	 E-trials	 หรือกำรพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้น�ำมำใช้ครั้งแรก	 เมื่อวันท่ี	 26	 เมษำยน	 2553	 ในคดีสิทธิบัตร	 (Patent	 Case)	 คดีแพ่งในเดือน

พฤษภำคม	 2554	 คดีปกครองและคดีครอบครัวในเดือนมกรำคม	 2556	 คดีค�ำสั่งศำล	 (Injunction	

Case)	ในเดือนกันยำยน	2556	และคดีล้มละลำย	(Insolvency	Case)	ในเดือนเมษำยน	2557	และ 

ได้น�ำไปใช้ในทุกรูปแบบของคดี	ยกเว้นในคดีอำญำที่พึ่งเริ่มใช้ในเดือนกันยำยน	2558	ที่ระบบ	ECFS	 

มีควำมสมบูรณ์	และในปี	พ.ศ.	2558	ยังมีกำรพัฒนำระบบกำรบังคับคดีออนไลน์		และระบบออนไลน์

ส�ำหรับข้อพิพำทนอกระบบศำล45	ส�ำหรับระบบห้องพิจำรณำคดีอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Courtrooms		 

นั้น	ได้น�ำมำใช้ใน	26	ห้องพิจำรณำคดี	เมื่อปี	พ.ศ.	2549	และตั้งแต่ปี		พ.ศ.		2553-2556	ในทุกห้อง

พจิำรณำคดขีองศำลจะมเีครือ่งมอื	เพือ่สนบัสนนุระบบ	IT	และกระบวนพิจำรณำคดีทำงอเิล็กทรอนกิส์		

ซึ่งในอนำคตทุกคดีจะได้รับกำรพิจำรณำคดีในระบบ	 e-Court46	 ซึ่งจำกผลของกำรน�ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำใช้ดังกล่ำวท�ำให้ผู้พิพำกษำจ�ำนวนหนึ่งสำมำรถพิพำกษำคดีได้ถึง	 3,000	 คดีต่อปี	 

จัดกำรคดีได้ถึง	 400	 คดีต่อเดือน	 และพิจำรณำค�ำร้องได้	 100	 ค�ำร้องต่อเดือน47	 ซ่ึงกำรจะประสบ

ควำมส�ำเร็จเช่นนี้	 สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ได้วำงโครงสร้ำงกำรลงทุน	 กำรแก้ไขกฎหมำยและข้อบังคับ

ต่ำง	ๆ		โดยนำย	Yi	Kiri	ผู้พิพำกษำในศำลแขวงกลำงกรุงโซล	(Seoul	Central	District	Court)	ได้ให้

ข้อสังเกตว่ำ		กำรพัฒนำจะต้องเป็นกำรด�ำเนินกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป	เช่น	ในสำธำรณรัฐเกำหลีใต้

เริ่มกำรใช้งำนระบบอิเล็กทรอนิกส์จำกภำยในศำลก่อนจะมำสู่กำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกศำล	

ซึ่งมีประโยชน์มำกส�ำหรับพนักงำนศำล	 และเป็นกำรลดภำระในกำรปฏิบัติงำน	 กำรเตรียมงำนและ

วเิครำะห์กระบวนกำรของศำลซึง่จะแตกต่ำงจำกกระบวนกำรทำงธรุกจิท่ัวไป	ดังนัน้	ต้องใช้ผู้เชีย่วชำญ

มำออกแบบระบบ		อำศยัประสบกำรณ์สูง	รวมท้ังต้องให้เวลำในกำรพัฒนำระบบ	มกีำรพัฒนำบคุลำกร	

กำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง	 ระบบจะต้องมีกำรเก็บผลตอบรับกำรใช้งำนจำกผู้ใช้เพ่ือปรับปรุงระบบ	 

วิธีกำรที่จะให้ประชำชนใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์	คือ	ท�ำให้ระบบใช้ง่ำย	ไม่จ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรจูงใจ 

อืน่ใด	ในทำงตรงกนัข้ำมถ้ำระบบยุง่ยำกแม้ว่ำจะมแีรงจงูใจก็จะไม่ใช้	อนึง่	กำรจูงใจ	เช่น	กำรลดค่ำใช้จ่ำย	 

ก็เป็นสิ่งที่อำจน�ำมำพิจำรณำได้เช่นกัน48         

45	 กำรบรรยำยของนำย	Yi	Kiri	ผู้พิพำกษำในศำลแขวงกลำงกรุงโซล	 (Seoul	Central	District	Court)	 ใน	“รายงานผล 
 การประชมุระหว่างประเทศเรือ่งการบงัคบัคดแีพ่งในบรบิทของการผนวกรวมตวัทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นพลวตัร” ระหว่ำง 
	 วันที่	26-29	กรกฎำคม	2558	ณ	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพมหำนคร,	หน้ำ	9.	
46	 โปรดดู	“Judiciary Information System, Vision of E - Court”	[Online],	available	http://eng.scourt.go.kr/ 
	 eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp	(accessed		February	14,2016)
47	 กำรให้สัมภำษณ์ของนำย	Hoshin	Won	ต�ำแหน่งผู้พิพำกษำ	อ้ำงถึงใน	Improving	court	efficiency	:	The	Republic	 
	 of	Korea’s	e-court	experience
48	 กำรบรรยำยของนำย	Yi	Kiri	ผู้พิพำกษำในศำลแขวงกลำงกรุงโซล	 (Seoul	Central	District	Court)	 ใน	“รายงานผล 
 การประชมุระหว่างประเทศเรือ่งการบงัคบัคดแีพ่งในบริบทของการผนวกรวมตวัทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นพลวตัร”	ระหว่ำง 
	 วันที่	26-29	กรกฎำคม	2558	ณ	โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพมหำนคร,	หน้ำ	9-10.

_16-0497(161-192)P3.indd   181 6/17/59 BE   3:49 PM



ภาสพงษ์  เรณุมาศ

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559182

   (2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น�ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรม

     (2.1) ระบบเครือข่าย (Network System)

	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบเครือข่ำยของศำลยุติธรรมใช้ระบบเครือข่ำยภำยใน	 (Local	 Area	 

Network,	 LAN)	 และระบบอินเทอร์เน็ต	 (Inter-networking)	 โดยเชื่อมต่อในทุกศำลไม่ว่ำจะเป็น 

ศำลจังหวัดและศำลแขวง	รวมถึงกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก	เช่น	กระทรวงกำรปกครอง

และควำมมั่นคง	ส�ำนักงำนอัยกำร	ธนำคำร	เป็นต้น	ทั้งนี้	มีกำรวำงระบบป้องกันกำรบุกรุก	(Intrusion	

Detection	 System,	 IDS)	 และระบบก�ำจัดไวรัส	 (Anti-Virus	 System)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน 

กำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบเครอืข่ำยศำลยตุธิรรม		ส�ำหรับกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั

ในกำรเชือ่มต่อกบัเครอืข่ำยภำยนอกจะใช้เทคโนโลยกีำรสร้ำงระบบเครือข่ำยข้อมลูส่วนบคุคล		(Virtual	

Private	Networks,	VPN)	ในกำรปฏิบัติกำร49 

     (2.2) ระบบบริหารจัดการคดี  (Case Management System, CMS)

	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบบริหำรจัดกำรคดีได้น�ำมำใช้ทั้งในคดีแพ่ง	 คดีอำญำ	 คดีครอบครัว	 

คดีปกครอง	และคดีประเภทอื่น	ๆ 	ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกศำลทั่วประเทศ		โดยในคดีอำญำนั้น	ข้อมูล

ต่ำง	 ๆ	 จะถูกน�ำมำใช้งำนร่วมกับส�ำนักงำนอัยกำร	 รวมถึงมีกำรวำงระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจัดท�ำ

ร่วมกันระหว่ำงส�ำนักงำนต�ำรวจ	 ส�ำนักงำนอัยกำร	 และทัณฑสถำน	 นอกจำกนี้	 ในระบบข้อมูลของ 

ศำลยุติธรรมยังสำมำรถค้นหำข้อมูลท่ีต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำไม่ว่ำจะเป็นกำรค้นหำและ

กำรเชือ่มโยงค�ำพพิำกษำของศำลฎกีำ	หรอืศำลล่ำง	บทบญัญติัของกฎหมำย	ระเบยีบ	หรือผลงำนวจัิย

ต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรมีระบบสำรำนุกรมกฎหมำย	 และรำยกำรดัชนี	 เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถค้นหำ

ข้อมูลได้อย่ำงง่ำยดำย50 

     (2.3) ระบบการลงทะเบียน (Registration System, RS)

	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบกำรลงทะเบียนช่วยให้เข้ำถึงกำรจัดพิมพ์หรือกำรอ่ำนส�ำเนำเอกสำร 

ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนไว้ผ่ำนทำงออนไลน์	 ซึ่งระบบกำรลงทะเบียนนี้ได้รับกำรรับรองโดยมำตรฐำน

กระบวนกำรในกำรพัฒนำงำน	 (Capability	 Maturity	 Model	 Integration)	 และ	 SO	 20000	 

โดยศำลฎีกำได้น�ำระบบดังกล่ำว	 มำใช้ใน	 2	 ส่วน	 คือ	 ระบบส�ำนักทะเบียน	 (The	 Registry	Work	 

System)	ซึ่งจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรในกำรอ่ำนหรือจัดพิมพ์เอกสำรรำยวัน	ซึ่งเกือบร้อยละ	80	เป็น 

กำรให้บริกำรทำงออนไลน์	 และส�ำนักทะเบียนทำงอินเทอร์เน็ต	 (Internet	 Registry	Office)	 ที่จะ

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนต่ำง	 ๆ	 ได้จำกที่บ้ำน	 

ซึ่งมีค�ำขอกว่ำ	300,000	เรื่อง/วัน	ที่ยื่นผ่ำนระบบออนไลน์51 

49	 ธนำ	พิทยะเวสด์สุนทร,	เรื่องเดิม,	หน้ำ	104	
50	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	104-105
51	 เรื่องเดียวกัน,	หน้ำ	106
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     (2.4) ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Court)

        ก. การเข้าสู่ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Court Portal)  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กำรเข้ำสู่ระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์	 นั้น	 สำมำรถกระท�ำได้อย่ำงสะดวก

รวดเร็ว	 และในอนำคตช่องทำงเข้ำสู่ระบบศำลอิเล็กทรอนิกส์จะสำมำรถรองรับและจัดกำรเอกสำร 

ทั้งหลำยในคดี	 เช่น	 กำรลงทะเบียนอสังหำริมทรัพย์	 กำรลงทะเบียนส�ำมะโนครัว	 และกำรขำยทอด

ตลำดทรัพย์สินตำมค�ำสั่งศำล52                                 

        ข. ระบบการจัดเก็บเอกสารทางคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Case 

Filing System, ECFS)53      

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรทำงคดอีเิลก็ทรอนกิส์		หรอื	ECFS		ถอืเป็นระบบ

ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ท่ีได้รับกำรน�ำมำใช้เมื่อปี	 พ.ศ.	

2553	โดยเป็นระบบที่อนุญำตให้คู่ควำม	(Litigant)	หรือทนำยควำมสำมำรถส่งค�ำฟ้องและจัดกำรคดี	

ไฟล์เอกสำร	 พยำนหลักฐำนเอกสำร	 และพยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูล

ของศำลและกระบวนพิจำรณำคดี	 โดยมิจ�ำต้องมำศำลแต่ใช้วิธีกำรยื่นผ่ำนเว็บไซต์ของระบบ	ECFS54 

ซึ่งภำยหลังที่เข้ำสู่ระบบ	 ECFS	 แล้ว	 โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีจะได้รับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 (e-mail)		

และข้อควำมแจ้งเตือน		เมื่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งได้มีกำรยื่นเอกสำรต่อศำล	โดยถ้ำจ�ำเลยหรือผู้ถูกฟ้อง

ยินยอมที่จะใช้ระบบ	ECFS	พวกเขำก็จะได้รับกำรแจ้งเตือนทำงอิเล็กทรอนิกส์ของกำรยื่นค�ำร้องของ 

คูค่วำมอกีฝ่ำยหนึง่เช่นเดยีวกนั		ซึง่ในกำรเข้ำถงึข้อมลูทำงคดีและกระบวนพจิำรณำทำงอเิลก็ทรอนกิส์

จะอนุญำตให้คู่ควำมท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ระบบ	 ECFS	 เท่ำนั้น	 จึงจะสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงทันท่วงที 

ถงึสถำนะปัจจบัุนของกระบวนพจิำรณำ	ซึง่ในกำรเข้ำถึงข้อมลูของคูค่วำมนัน้	โปรแกรมกำรจดักำรของ

ระบบ	 ECFS	 ยังอนุญำตให้ผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำท่ีของศำลในกำรท่ีจะจัดกำรคดีให้มีประสิทธิภำพ

มำกขึ้น	โดยให้สำมำรถตรวจสอบสถำนะของคดีด้วยรูปแบบที่รวดเร็ว

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในเร่ืองควำมปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลในกำรเข้ำถึง

ข้อมลูทำงคดโีดยทำงอิเลก็ทรอนกิส์	นัน้	สำมำรถใช้ได้เฉพำะคู่ควำมและทนำยควำมของพวกเขำเท่ำนัน้		

แต่สำธำรณชนไม่อำจเข้ำถึงได้	 แต่ทั้งนี้	 หำกเป็นกำรค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับค�ำพิพำกษำของศำล 

ไม่ว่ำจะเป็นค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำ	หรือควำมเห็นของศำลในระดับที่ต�่ำกว่ำสำธำรณชนยังสำมำรถ

เข้ำถึงได้																																	

52	 เรื่องเดียวกัน,หน้ำ		106	–	107.
53	 โปรดดู	“Judiciary Information System, Introduction”	[Online],	available	http://eng.scourt.go.kr/eng/ 
	 jis/jis_ecourt_intro.jsp	(accessed		February	14,2016)
54	 โปรดดู	[Online],	available	http://ecfs.scourt.go.kr	(accessed		February	14,2016)
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 นอกเหนือจำกกระบวนกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 ระบบ	 ECFS	 ยังอ�ำนวย 

ควำมสะดวกให้แก่คูค่วำมและทนำยในกำรเข้ำถึงข้อมลูทำงคดี	ข้อมลูของกระบวนพิจำรณำ	กำรสืบค้น

ข้อมูลทำงกฎหมำย	ค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำ	ข่ำวหรือบทควำมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยได้	โดยระบบ

จะมกีำรตระเตรยีมและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่คูค่วำมในกำรเชือ่มฐำนข้อมลูทำงอเิล็กทรอนกิส์กบั

สถำบนักำรเงนิ	(Financial	Institutions)	ส�ำนักทะเบยีน	(Registration	Offices)	และองค์กรอืน่ของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยและเนื้อหำที่เกี่ยวข้องในคดี	ทั้งนี้		ผู้พิพำกษำและเจ้ำหน้ำที่ของศำลสำมำรถ 

ที่จะจัดกำรงำนคดีในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้	 โดยกำรก�ำหนดตำรำงเวลำและ 

กำรเตรียมกำรเพื่อที่จะพิจำรณำคดีผ่ำนระบบ	ECFS			

        ค. ระบบการให้ค�าปรกึษาอตัโนมติั (Automatic Consultation System, 

ACS) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบกำรให้ค�ำปรึกษำอัตโนมัติเป็นระบบที่จัดให้มีข้ึนเพ่ืออ�ำนวย 

ควำมสะดวกส�ำหรับกำรเข้ำถึงข้อมูลของศำล	 และอนุญำตให้ยื่นเอกสำรได้แม้จะมิได้มำที่ศำล	 

โดยระบบนี้ประชำชนจะสำมำรถประหยัดเวลำ	 และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	 รวมถึงยังเพลิดเพลิน 

กับระบบกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยโดยปรำศจำกข้อจ�ำกัดทั้งในเรื่องเวลำและสถำนที่55 

        ง. ระบบห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms)56

         ห้องพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Courtrooms)	ถือเป็น

ส่วนส�ำคญัอย่ำงมำกในระบบศำลอเิล็กทรอนกิส์	(e-Court)	โดยในกระบวนกำรยติุธรรมของสำธำรณรัฐ

เกำหลีใต้ได้ให้ควำมส�ำคัญในทำงยุทธศำสตร์ที่จะสร้ำงระบบห้องพิจำรณำคดีทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

ในศำลทั่วประเทศ	โดยมีลักษณะส�ำคัญ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (1)		 มีกำรตระเตรียมคอมพิวเตอร์	 ระบบอินเทอร์เน็ต	 โปรแกรมของ 

ศำลต่ำง	ๆ	ในกำรเข้ำถึงข้อมูลผ่ำนทำงคอมพิวเตอร์และติดตั้งไว้บนบัลลังก์ของผู้พิพำกษำ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2)		 มีกำรสนับสนุนในด้ำนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ำจะเป็นอุปกรณ์		

คอมพิวเตอร์	 กำรน�ำเสนอข้อมูลผ่ำนจอภำพ	 เคร่ืองเล่น	 DVD	 เพ่ือให้คู่ควำมและพยำนสำมำรถใช้

อุปกรณ์ได้โดยง่ำยในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีประกอบกำรโต้แย้ง	หรือกล่ำวอ้ำง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)		มีกำรบริกำรด้วยควำมโปร่งใสในกำรเข้ำถึงกระบวนพิจำรณำคด	ี 

โดยทั้งผู ้พิพำกษำ	 คู ่ควำมที่เกี่ยวข้อง	 และทนำยควำมสำมำรถท่ีจะเห็นกำรบันทึกทำงชวเลข	 

(Stenographic	 Records)	 ของผู้จดรำยงำนในศำลเสมือนจริงผ่ำนภำพหน้ำจอคอมพิวเตอร์	 ทั้งนี้	 

เมื่อได้รับอนุญำตจำกศำล																													

55	 ธนำ		พิทยะเวสด์สุนทร,เรื่องเดิม,หน้ำ		107
56	 โปรดดู	“Judiciary Information System, Electronic Courtrooms”	[Online],	available	http://eng.scourt. 
	 go.kr/eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp	(accessed		February	14,2016)
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        จ. ระบบการบริหารจัดการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (Intelligent Court 

Administration)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบกำรบริหำรจัดกำรศำลยุติธรรมอัจฉริยะเป็นพื้นฐำนส�ำคัญของ 

ศำลอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งเป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในของศำลยุติธรรมในกำรสนับสนุนข้อมูล 

ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำค�ำพิพำกษำ	 โดยกระบวนกำรอิเล็กทรอนิกส์	 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู	้ 

กำรจัดกำรข้อมูลเชิงสถิติและทรัพยำกรบุคคล	 โดยถือเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำน

ของระบบดังกล่ำว	 และกำรเข้ำถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท�ำค�ำพิพำกษำแบบทันท่วงท ี

ที่มีประสิทธิภำพ57    

ตารางที่  1

เปรียบเทียบการยื่นค�าร้องทางกระดาษกับทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่ง58 

2011 2012 2013 2014 2015

คดีที่ใช้
องค์คณะ 3 คน

กำรยื่นค�ำร้องทำงกระดำษ 34,363 47,710 42,802 33,278 9,247

กำรยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 4,087 10,433 17,923 28,480 12,903

เปอร์เซน็ต์ของการยืน่ค�าร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

10.63% 17.94% 29.52% 46.12% 58.25%

คดีที่ใช้
ผู้พิพากษา
คนเดียว

กำรยื่นค�ำร้องทำงกระดำษ 139,728 196,501 191,006 168,199 75,668

กำรยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 21,870 50,078 70,971 108,693 57,233

เปอร์เซน็ต์ของการยืน่ค�าร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

13.53% 20.31% 27.09% 39.25% 43.06%

คดีที่มีทุนทรัพย์
เล็กน้อย59

กำรยื่นค�ำร้องทำงกระดำษ 307,300 357,207 338,068 293,662 120,193

กำรยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 108,278 304,682 355,002 432,630 212,067

เปอร์เซน็ต์ของการยืน่ค�าร้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

26.05% 46.03% 51.22% 59.57% 63.83%

57	 ธนำ	พิทยะเวสด์สุนทร,	เรื่องเดิม,	หน้ำ	108.
58	 โปรดดู	“Judiciary Information System, Vision of E - Court”	[Online],	available	http://eng.scourt.go.kr/ 
	 eng/jis/jis_ecourt_intro.jsp	(accessed	February	14,	2016)
59	 Small claim case	หมำยถึง	คดีที่มีกำรเรียกให้ชดใช้เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน	20	ล้ำนวอน	หรือในคดีที่มีอัตรำโทษจ�ำคุก 
	 ไม่เกิน	30	วัน	หรือปรับไม่เกิน	200,000	วอน	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อพิจำรณำตำรำงที่	 1	 เห็นได้ว่ำ	 ภำยหลังจำกที่ศำลยุติธรรมของ

สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ได้น�ำระบบ	ECFS	มำใช้	และเปิดโอกำสให้คู่ควำมสำมำรถส่งค�ำฟ้องหรือค�ำร้อง

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้	 พบว่ำ	 สัดส่วนในกำรยื่นค�ำร้องทำงกระดำษต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 2011-2015	 มีกำร 

ลดลงอย่ำงมนียัยะส�ำคญั	และมสีดัส่วนในกำรยืน่ค�ำร้องทำงอเิล็กทรอนกิส์มอีตัรำท่ีเพ่ิมสูงข้ึน	โดยแปร

ผกผันกับกำรยื่นค�ำร้องทำงกระดำษ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยมีอัตรำส่วนในกำร

ยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมำกขึ้นถึง	63.83	%	ในปี	ค.ศ.	2015	ซึ่งถือเป็นย่ำงก้ำวที่ส�ำคัญและ

มีควำมเป็นรูปธรรมที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนของกำรเข้ำสู่ระบบ	 e-Court	 อย่ำงเต็มตัวของสำธำรณรัฐ

เกำหลีใต้

5. การวางยุทธศาสตร์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 หำกพิจำรณำพัฒนำกำรของศำลยุติธรรมและศำลปกครองของประเทศไทยพบว่ำ	 

ศำลยุติธรรมมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีชัดเจนต้ังแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2547	 ในแผนแม่บทเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ	พ.ศ.	2547-2551	 โดยมีควำมมุ่งมั่นที่จะเข้ำสู่ระบบส�ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Office)	 

ภำยในปี	 พ.ศ.	 2552	 แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว	 ศำลยุติธรรมได้มีย่ำงก้ำวที่ส�ำคัญในคดีหมำยเลขด�ำ 

ที่	 36/2540	 ที่ได้น�ำระบบกำรประชุมทำงจอภำพมำใช้เป็นครั้งแรกในศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ	เมื่อวันที่	16	เมษำยน	2541	หรือประมำณ	18	ปีที่แล้ว	ในกำรสืบพยำนบุคคล

ข้ำมประเทศระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศญีปุ่น่		ในขณะทีศ่ำลปกครองแนวคดิในกำรน�ำเทคโนโลยี

สำรสนเทศมำปรับใช้พึ่งปรำกฏในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลำกำรในศำลปกครองสูงสุดว่ำด้วย 

วิธีพิจำรณำคดีปกครอง	พ.ศ.	2543	ข้อ	22	ที่อนุญำตให้ศำลใช้เครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง

ศำลด้วยกัน	 หรือกับคู่กรณี	 พยำน	 หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยทำงโทรสำร	 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 หรือ 

สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่น	 แต่ส�ำหรับศำลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย	 แม้จะมีแนวคิดใน

กำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมก่อนศำลปกครอง		ตำมข้อก�ำหนดศำลรฐัธรรมนญู

ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2541	 ข้อ	 19	 แต่กำรน�ำมำปรับใช้คงเป็นเพียงเร่ือง 

กำรบันทึกกำรเบิกควำมของพยำนโดยใช้เคร่ืองมือในกำรบันทึกเสียง	 หรือภำพและเสียงเท่ำนั้น	 

ส่วนกำรน�ำระบบกำรประชุมทำงจอภำพพึ่งเริ่มมีขึ้นตำมข้อก�ำหนดคณะตุลำกำรรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

องค์คณะในกำรพิจำรณำพิพำกษำ	 วิธีพิจำรณำ	 และกำรท�ำค�ำวินิจฉัย	 พ.ศ.	 2549	 ข้อ	 28	 แต่ทั้งนี้	 

กำรก�ำหนดไว้ดงักล่ำวกม็ไิด้มคีวำมชดัเจนในแง่ของกำรน�ำไปปฏบิตั	ิหำกมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องมกีำร

สบืพยำนภำยนอกศำล	ทัง้ในเรือ่งสถำนที	่ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ระบบ	ค่ำใช้จ่ำยแก่สกัขพียำน	ค่ำเช่ำสถำนที่	 

ค่ำเช่ำที่พักพยำน	และผู้รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำร	ซึ่งประเด็นปัญหำเหล่ำนี้		ถือเป็นปัญหำเบื้องต้น
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187วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ของกำรน�ำระบบเทคโนโลยมีำปรบัใช้ทีย่งัมคีวำมไม่สมบรูณ์	ดังนัน้	เพ่ือให้กำรมองภำพรวมของระบบ	

e-Court	ในศำลต่ำง	ๆ 	ว่ำมรีปูแบบอย่ำงไร	ผู้เขยีนจึงได้จ�ำแนกกำรน�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำปรับใช้ 

ในศำลยุติธรรม	ศำลปกครอง	และศำลรัฐธรรมนูญพอสังเขป	ดังต่อไปนี้	ดังปรำกฏตำมตำรำงที่	2

ตารางที่  2

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ

หัวข้อ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

(1)	 กำรฟ้องคดี	(e-Filling) - - -

(2)	 กำรยื่นหรือส่งค�ำคู่ควำม
ค�ำร้อง	ค�ำขอ	หรือเอกสำร 
อื่นระหว่ำงศำลกับคู่ควำม	
(two-way)	โดยใช้จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)

-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง	มำตรำ	68
-	 ข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ
ว่ำด้วยกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือ
เอกสำรต่อพนักงำน	เจ้ำหน้ำที่
ของศำลหรอืต่อคูค่วำมอีกฝ่ำยหนึง่
โดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	
พ.ศ.	2550
-	 ประกำศส�ำนักงำน 
ศำลยุติธรรม	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือ
เอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ
ศำลหรือต่อคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่ง
โดยทำงไปรษณีย์	โทรสำร	หรือ
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	 
ลงวันที่	25	กันยำยน	2550

- -

(3)	 กำรส่งค�ำร้อง	ประกำศ	
หรือเอกสำรอื่นที่ศำลกระท�ำต่อ
คู่ควำม	(one-way)	โดยใช้
โทรสำร	จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	
(e-mail)	หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่น

- ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลำกำรใน 
ศำลปกครองสูงสุด
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีปกครอง	
พ.ศ.	2543	ข้อ	22

ระเบียบ
ศำลรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรบริหำร
จัดกำรงำนคดี	
พ.ศ.	2550	ข้อ	10
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หัวข้อ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

(4)	 กำรแจ้งค�ำสั่งหรือข้อควำม
ไปยังคู่ควำม	โดยใช้	จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์	(e-mail)	หรือ	
กำรส่งข้อควำมผ่ำนสมำร์ทโฟน	
(SMS)

-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง	มำตรำ	68
-		ประกำศส�ำนักงำน 
ศำลยุติธรรม	เรื่อง	หลักเกณฑ์
และวิธีกำรส่งค�ำคู่ควำมหรือ
เอกสำรต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ
ศำลหรือต่อคู่ควำมอีก
ฝ่ำยหนึ่งโดยทำงไปรษณีย์	
โทรสำร	หรือจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์	
ลงวันที่	25	กันยำยน	2550

- -

(5)	 กำรด�ำเนินกระบวนกำร
ไกล่เกลี่ย

ข้อก�ำหนดของประธำนศำลฎีกำ
ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ย	พ.ศ.	2554	
ข้อ	17,	ข้อ	48

- -

(6)	 กำรออกค�ำสั่งหรือหมำย
อำญำโดยใช้โทรศัพท์	โทรสำร	
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ
-	 ข้อบังคับของประธำน 
ศำลฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรออกค�ำสั่งหรือ 
หมำยอำญำ	พ.ศ.	2548

- -

(7)	 กำรใช้ระบบกำรประชุมทำง 
จอภำพ	(Videoconferencing)

-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ
-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง
-	 ข้อบังคับของประธำน 
ศำลฎีกำว่ำด้วยกำรสอบถำม 
ผู้ต้องหำหรือท�ำกำรไต่สวนพยำน
หลักฐำนในกำรออกหมำยขัง
ผู้ต้องหำในลักษณะกำรประชุม
ทำงจอภำพ	พ.ศ.	2556
-	 ข้อบังคับของประธำน 
ศำลฎีกำว่ำด้วยกำรสืบพยำนคดี
อำญำโดยไม่ให้พยำนเผชิญหน้ำ
โดยตรงกับจ�ำเลย	พ.ศ.	2556		
ข้อ	3	วรรคหนึ่ง

- ข้อก�ำหนด
ศำลรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ	
และกำรท�ำ
ค�ำวินิจฉัย	
พ.ศ.	2550	ข้อ	42
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หัวข้อ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ

(8)	 กำรบนัทกึค�ำเบกิควำมพยำน -	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ	มำตรำ	172	วรรคสี่
-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง	มำตรำ	121	วรรคสอง	

ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลำกำรใน
ศำลปกครองสูงสุด
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีปกครอง	
พ.ศ.	2543	ข้อ	59

ข้อก�ำหนด
ศำลรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยวิธีพิจำรณำ	
และกำรท�ำ
ค�ำวินิจฉัย	
พ.ศ.	2550	ข้อ	42

(9)	 กำรช�ำระค่ำธรรมเนียมศำล
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต,	 ATM,	
ธนำคำร	เป็นต้น

-		ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง
-	 ข้อก�ำหนดของประธำน
ศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรช�ำระ
ค่ำธรรมเนียมศำล	พ.ศ.	2554	
ข้อ	5		

- -

(10)	 กำรจัดท�ำสำรบบควำม	
สำรบบค�ำพิพำกษำ	และกำรเก็บ
รักษำข้อมูลในส�ำนวนคดีในรูป
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

-	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่ง	มำตรำ	51	วรรคสอง	

ระเบียบของ
ที่ประชุมใหญ่
ตุลำกำรใน
ศำลปกครองสูงสุด
ว่ำด้วยวิธีพิจำรณำ
คดีปกครอง	
พ.ศ.	2543	ข้อ	23

-

(11)	ห้องพิจำรณำคดี
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Courtroom)	
และกำรสืบพยำนทำงระบบ
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	
Hearing)

- - -

	 	 เมื่อพิจำรณำตำรำงเปรียบเทียบเห็นได้ว่ำ	 ในแต่ละศำลล้วนน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มำปรับใช้ในกระบวนกำรที่แตกต่ำงกัน	 ซ่ึงในบำงกระบวนกำรของศำลยุติธรรมก็อำจน�ำมำปรับใช้ใน 

ศำลรัฐธรรมนูญได้	 แต่บำงกระบวนกำรโดยสภำพก็ไม่อำจน�ำมำบังคับใช้ในศำลรัฐธรรมนูญได	้ 

หำกสรปุกรอบแนวคดิในกำรด�ำเนนิกำรเพ่ือน�ำไปสู่เป้ำหมำยในกำรเป็นศำลรัฐธรรมนญูอเิล็กทรอนกิส์		

(Electronic	 Constitutional	 Court)	 ผู้เขียนเห็นว่ำ	 ศำลรัฐธรรมนูญควรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มำปรับใช้ดังปรำกฏตำมแผนภำพ	 ดังต่อไปนี้	 (ซ่ึงบำงส่วนอยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร	 แต่บำงส่วน 

เป็นมุมมองของผู้เขียนในสิ่งที่ควรจะมีในอนำคต)
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ตารางที่  3

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในศาลรัฐธรรมนูญ

ควรด�าเนินการ
(1)	 กำรยืน่ค�ำร้องทำงอเิลก็ทรอนกิส์	
	 (e-Filling)
(2)	 กำรยื่นหรือส่งค�ำร้อง	ค�ำขอ	
	 หรือเอกสำรอื่นเพิ่มเติมทำง
	 อิเล็กทรอนิกส์ของคู่กรณี
(3)			 กำรแจ้งค�ำสั่งหรือข้อควำม
	 อย่ำงอื่นไปยังคู่กรณีผ่ำน	
	 e-mail	หรือ	SMS
(4)	 กำรประชุมภำยในของตุลำกำร
	 ประจ�ำคดีผ่ำนระบบทำงไกล
	 โดยไม่จ�ำต้องมำศำล
(5)		 กำรสร้ำงห้องพิจำรณำคดี
	 อิเล็กทรอนิกส์	(e-Courtroom)		
	 และกำรสืบพยำนทำงระบบ
	 อิเล็กทรอนิกส์	(e-Hearing)	
(6)	 กำรสร้ำงระบบ	Application	
	 เพื่อรองรับกำรท�ำงำนใน	
	 Smart	Phone
(7)	 กำรให้บริกำรเรียกดูข้อมูลภำพ 
	 และเสียงในคดีที่มีกำรไต่สวน 
	 ย้อนหลังผ่ำนเว็บไซต์
(8)	 กำรเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กร 
	 ของรัฐอื่น	(Corporate	 
	 Excellence)	ในกำรน�ำส่ง 
	 ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ		หรือ 
	 มำตรกำรทำงกำรบังคับคดี	หรือ
	 กำรคุ้มครองชั่วครำว

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ (e-Court)

ก�าลังด�าเนินการ
(1)	 ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
	 -	 กำรสร ้ำง/เสนอ/เวียน/รำยงำน 
	 	 หนังสือ	ประกำศหรือเอกสำรอื่น	ๆ
(2)	 ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
				 -	 กำรจัดกำรและกำรสืบค้นเอกสำร
(3)	 ระบบบริหำรงำนบุคลำกร	เช่น
			 -	 กำรจัดกำรข ้อมูล พ้ืนฐำน	 เช ่น	 
	 	 ประวัติกำรศึกษำ	 กำรรับรำชกำร	 
	 	 เครื่องรำช	ฯ
		 -	 กำรเลื่อนเงินเดือน/ค ่ำจ ้ำง/ค ่ำ 
	 	 ตอบแทน
(4)	 ระบบบริหำรงำนบุคลำกร	(ฝึกอบรม)
(5)	 ระบบงบประมำณ		

ควรด�าเนินการ
(1)	 ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นกฎหมำย		 
	 ข้อก�ำหนด		ข้อบงัคบั	ระเบยีบ	ประกำศ	 
	 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศำลและ 
	 ส�ำนักงำน
(2)	 ระบบกำรลำของข้ำรำชกำรและลกูจ้ำง 
	 ของส�ำนักงำน
(3)	 ระบบกำรออกใบรับรองเงินเดือน	หรือ 
	 เอกสำรท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกรรมทำง 
	 กำรเงินอื่น
(4)	 ระบบกำรเบิกเงินทดรองรำชกำร	หรือ 
	 สวัสดิกำร
(5)	 ระบบกำรจองยำนพำหนะ
(6)	 ระบบงำนสำรสนเทศส�ำหรับผู้บริหำร 
	 ระดับสูง

 ก�าลังด�าเนินการ
(1)		 ระบบงำนสำรบรรณคดี
(2)		 ระบบงำนรับค�ำร้อง
(3)		 ระบบงำนกระบวน	
	 พิจำรณำ
(4)			 ระบบงำนไต่สวน
(5)			 ระบบงำนออกหมำย
(6)			 ระบบงำนสถิติคดี
(7)			 ระบบงำนควบคุมระบบ
(8)			 ระบบรักษำควำม	
	 ปลอดภัย
(9)	 ระบบติดตำมควำม	
	 เคลื่อนไหวคดี
(10)	 ระบบสืบค้น
	 ค�ำวินิจฉัยและค�ำสัง่
	 ของศำลรัฐธรรมนญู
(11)	 ระบบจัดเก็บข้อมูล	
	 ส�ำนวนคดีในระบบ
	 อิเล็กทรอนิกส์

ควรด�าเนินการ
(1)		กำรสร้ำงระบบส�ำนักงำน
เสมือน	 (Virtual	 office)	 คือ	 
ผู ้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติ
งำนที่บ้ำนแล้วส่งงำนดังกล่ำว
ไปยังที่ท�ำงำนได้

ระบบงำนสำรบรรณด้ำนคดี ระบบงำนด้ำนกระบวนพิจำรณำคดี

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (e-Office)
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 กำรพัฒนำศำลรัฐธรรมนูญไปสู่ศำลอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Court)	 หรือองค์กรแห่งเทคโนโลยี	 นั้น		

ศำลรัฐธรรมนูญจ�ำเป็นที่จะต้องสร้ำงแผนบทเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมชัดเจน	 (Roadmap)	 

โดยมเีป้ำหมำยหรอืยทุธศำสตร์ส�ำคญัว่ำภำยในกีปี่จะเข้ำสูก่ำรเป็นศำลรฐัธรรมนญูแห่งอเิลก็ทรอนกิส์

อย่ำงเต็มตัว	โดยจัดแบ่งขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรเป็นรำยปี	โดยอำจแบ่งกำรด�ำเนินกำรออกเป็น	4	ด้ำน		

คือ

	 	 1.	 ด้ำนระบบสำรสนเทศ	(Information)	ประกอบด้วย

	 	 	 1.1	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Office)	 (ปัจจุบันมีกำรด�ำเนินกำร 

บำงส่วนแล้วอย่ำงไรก็ตำมยังคงมีหลำยลักษณะงำนที่ยังมิได้ครอบคลุม)

	 	 	 1.2	 ศำลรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Constitutional	 Court)	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ส่วน		

ได้แก่		

	 	 	 	 	 1.2.1	 ระบบงำนสำรบรรณด้ำนคดี	(ปัจจุบันมีกำรด�ำเนินกำรบำงส่วนแล้ว)

	 	 	 	 	 1.2.2	 ระบบงำนด้ำนกระบวนพิจำรณำคดี	ยกตัวอย่ำงเช่น

	 			 	 	 	 	 	 	 (1)	กำรยื่นค�ำร้องทำงอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filling)

	 	 	 	 	 	 	 	 (2)	กำรย่ืนหรือส่งค�ำร้อง	 ค�ำขอ	 หรือเอกสำรอื่นเพ่ิมเติมทำงอิเล็กทรอนิกส์

ของคู่กรณี

	 	 	 	 	 	 	 	 (3)	กำรแจ้งค�ำสั่งหรือข้อควำมอย่ำงอื่นไปยังคู่กรณีผ่ำน	e-mail	หรือ	SMS

	 	 	 	 	 	 	 	 (4)	กำรประชมุภำยในของตลุำกำรประจ�ำคดผ่ีำนระบบทำงไกล		โดยไม่จ�ำต้อง

มำศำล

	 	 	 	 	 	 	 	 (5)	กำรสร้ำงห้องพิจำรณำคดีอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Courtroom)	 และกำร 

สืบพยำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Hearing)	

	 	 	 	 	 	 	 	 (6)	กำรสร้ำงระบบ	Application	เพื่อรองรับกำรท�ำงำนใน	Smart	Phone

	 	 	 	 	 	 	 	 (7)	กำรให้บริกำรเรียกดูข้อมูลภำพและเสียงในคดีที่มีกำรไต่สวนย้อนหลัง 

ผ่ำนเว็บไซต์

	 	 	 	 	 	 	 	 (8)	กำรเชื่อมต่อข้อมูลกับองค์กรของรัฐอื่น	 (Corporate	 Excellence)	 ใน

กำรน�ำส่งประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ	หรือมำตรกำรทำงกำรบังคับคดี	หรือกำรคุ้มครองชั่วครำว

	 	 2.	 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	 (Infrastructure)	 ในเร่ืองฮำร์ดแวร์ทำงคอมพิวเตอร์	 ศูนย์ควำม

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	(Cyber	Security	Center)	โครงข่ำยกำรสื่อสำร

	 	 3.	 ด้ำนบุคลำกร	(Human	Research	Development)	คอื	กำรอบรมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจ

ในระบบสำรสนเทศต่ำง	 ๆ	 โดยใช้วิธีกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ	e-Learning	 คือ	 กำรถ่ำยทอดเนื้อหำนั้น 
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ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ซีดีรอม	 เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต	 อินทรำเน็ต	 เป็นต้น	 ซึ่งจะช่วยให้

บุคลำกรไม่สูญเสียเวลำในกำรท�ำงำนประจ�ำในกำรศึกษำเรียนรู้	 และยังสำมำรถน�ำเนื้อหำดังกล่ำว 

ไปเรียนรู้ที่บ้ำนหรือสถำนที่อื่นได้

	 	 4.	 ด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย	 คือ	 กำรปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมำย	 ระเบียบ	 หรือ

ประกำศต่ำง	ๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับกำรยอมรับหรือควำมผูกพันของผู้ดูแลระบบ	(Admin)	และผู้ใช้	

(User)	 รวมถึงกำรยอมรับหรือควำมผูกพันของศำลและคู่กรณีในกำรยื่นค�ำร้อง	 ค�ำขอ	กำรแจ้งค�ำสั่ง	 

กำรรับฟังพยำนหลักฐำนทำงอิเล็กทรอนิกส์	หรือกำรรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์

	 		 ทั้งนี้	 กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของศำลรัฐธรรมนูญตำมกรอบแนวคิดดังกล่ำว	 

เป็นเพียงแนวทำงเบ้ืองต้นจำกผลกำรศึกษำเปรียบเทียบรูปแบบและกำรด�ำเนินกำรของศำลยุติธรรม 

ในประเทศไทย	 ศำลรัฐธรรมนูญ	 และศำลยุติธรรมของสำธำรณรัฐเกำหลีใต้	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 

กำรพฒันำจะมคีวำมเป็นไปได้เพยีงใด	ยงัอำจต้องพิจำรณำในเร่ืองควำมเหมำะสมและลักษณะเฉพำะ 

ของศำลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย	 ซึ่งอำจมีรูปแบบบำงประกำรที่ต้องออกแบบระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศให้สอดคล้องกับระบบวิธีพิจำรณำคดีของศำลต่อไป		
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*	 อดีตรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	และรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตร 
	 และสหกรณ์,	 ผู ้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ ่นท่ี	 2	 ของส�ำนักงำน 
	 ศำลรัฐธรรมนูญ	

วราเทพ รัตนากร*

สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

1. ความเบื้องต้น 

	 	 เหตกุำรณ์ทีป่ระชำชนได้รบัควำมเดือดร้อนอนัเนือ่งมำจำกกำรปฏบิติังำนของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ

หรอืหน่วยงำนของรฐัมใีห้เหน็อยูเ่ป็นประจ�ำ	และในกำรนีร้ฐัย่อมมหีน้ำทีท่ีจ่ะต้องบรรเทำและเยยีวยำ

ควำมเดือดร้อนนัน้ให้แก่ประชำชน	กำรร้องทกุข์กถื็อเป็นวธีิกำรหนึง่ท่ีประชำชนจะขอให้รัฐช่วยบรรเทำ

และเยียวยำควำมเดือดร้อนดังกล่ำวได้	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 2550	 

ได้รับรองสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชนไว้ในมำตรำ	 59	 ซึ่งบัญญัติว่ำ	 “บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำภำยในเวลำอันรวดเร็ว”	 จำกหลักกำรดังกล่ำว

นำยกรัฐมนตรีโดยค�ำแนะน�ำของคณะรัฐมนตรีในฐำนะขององค์กรฝ่ำยบริหำรจึงได้ออกระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	 พ.ศ.	 2552	 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 

ในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	เพื่อบรรเทำและเยียวยำควำมเดือดร้อนของประชำชนให้เป็นไปอย่ำง

มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน	

	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวยังคงมีข้อขัดข้องอยู่

บ้ำงบำงประกำร	อันอำจท�ำให้ในบั้นปลำยแล้วกำรบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขของประชำชนไม่สำมำรถบรรลุ

ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ	กฎหมำย	และนโยบำยของคณะรัฐมนตรี	ดังนั้น	ในบทควำมนี้จะได้

ศึกษำถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และจะได้วิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำที่เกิด

ขึน้ในบรบิทของสงัคมไทย	รวมท้ังน�ำเสนอข้อเสนอแนะในกรณทีีจ่ะต้องพจิำรณำทบทวนและปรบัปรงุ

กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 เพื่อให้กำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์และกำรจัดกำรเรื่องรำวร้อง

ทุกข์ของประชำชนเป็นกำรด�ำเนินกำรที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนและแก้ไขปัญหำควำม

เดือดร้อนได้อย่ำงแท้จริง	
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2. แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  2.1 พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน 

	 	 	 	 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมำตั้งแต่สมัยกรีกที่มีลักษณะ 

โน้มเอยีง	ไปในทำงทีจ่�ำกดัอ�ำนำจของผูป้กครอง	ส่วนค�ำว่ำ	“สิทธมินษุยชน”	นัน้เป็นถ้อยค�ำท่ีเร่ิมใช้กนั 

เมื่อศตวรรษที่	 20	 นี้เอง	 โดยเรื่องสิทธิมนุษยชนมีรำกฐำนทำงควำมคิดมำจำกทฤษฎีตำมกฎหมำย

ธรรมชำต	ิซึง่มหีลกักำรทีส่�ำคญัว่ำ	สทิธมินษุยชนเป็นสิทธแิละเสรีภำพทีม่นษุย์ทุกคนมอียูต่ำมธรรมชำติ	

(Natural	Rights)	ในฐำนะที่เขำเกิดมำเป็นมนุษย์โดยไม่ค�ำนึงว่ำบุคคลนั้นจะมีถิ่นที่อยู่	ชนชั้นวรรณะ	

ชำติพันธุ์	เพศ	อำยุ	สีผิว	ภำษำ	มีควำมเชื่อทำงศำสนำหรือทำงกำรเมืองเป็นเช่นไร	ทุกคนสำมำรถใช้

สิทธิตำมธรรมชำติเหล่ำนี้ได้เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน	 ด้วยเหตุผลเพรำะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์	 โดย

ทั่วไปแล้วสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีมำก่อนกำรเกิดขึ้นของ	“รัฐ”	ดังนั้น	กำรเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชน

จึงมิได้เป็นเรื่องท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคล	 หำกแต่เป็นเรื่องที่กฎหมำยของรัฐได้บัญญัติ

รับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมำย	 เช่น	 เสรีภำพในชีวิตร่ำงกำย	 เสรีภำพใน 

ควำมเชื่อทำงศำสนำ	เป็นต้น1 

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	 แนวควำมคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เดิมนั้นยังไม่มีฐำนเป็นสิทธิตำมกฎหมำย	

อย่ำงแท้จริงหำกแต่โน้มเอียงไปในทำงปรัชญำอยู่มำก	 เพรำะเป็นแต่เพียงกำรยอมรับว่ำบุคคล 

ควรมสีทิธบิำงประกำรในฐำนะท่ีเกดิมำเป็นมนุษย์	ซึง่มปีระเดน็ปัญหำตำมมำว่ำสทิธดิงักล่ำวมขีอบเขต 

แค่ไหนเพียงไร	อันเป็นเรื่องที่ขำดควำมชัดเจนและไม่แน่นอน	ด้วยเหตุนี้	นำนำประเทศจึงได้พยำยำม

ทีจ่ะท�ำให้สทิธติำมกฎหมำยธรรมชำตมิสีภำพบงัคบัเป็นสทิธติำมกฎหมำยด้วยกำรน�ำเอำแนวควำมคดิ 

สิทธิมนุษยชนมำบัญญัติรวบรวมไว้เป็นเอกสำรทำงกฎหมำยซ่ึงมีสภำพบังคับตำมกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศ	เช่น	สนธสิญัญำ	หรอื	ให้มสีภำพบงัคบัทำงกฎหมำยภำยใน	เช่น	บญัญติัรับรองไว้ในรัฐธรรมนญู	

เป็นต้น

  2.2  ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 สิทธิและเสรีภำพเป็นสิ่งที่อยู่เคียงคู่กับบุคคลอย่ำงขำดเสียไม่ได้ในรัฐเสรีประชำธิปไตย	

รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชำธิปไตยจึงได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลไว้อย่ำง 

ชัดแจ้ง	 ด้วยเหตุนี้	 ก่อนที่จะพิจำรณำถึงควำมหมำยของสิทธิมนุษยชน	 จึงควรต้องพิจำรณำถึง 

ควำมหมำยของสิทธิและเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชำธิไตยได้รับรองไว้เสียก่อน

1	 บรรเจิด	สิงคะเนติ	วรกร	โอภำสนันท์	และอำรยำ	สุขสม,	รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบความชอบด้วย 
 รฐัธรรมนูญของบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีก่ระทบต่อสทิธิมนษุยชน, (กรงุเทพมหำนคร:	ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญู,	2555),	 
	 น.	4-6.
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	 	 	 	 1)	 ควำมหมำยของสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 ควำมหมำยโดยทั่วไปของค�ำว่ำ	 “สิทธิ”	 (Right)	 นั้น	 หมำยถึง	 อ�ำนำจที่กฎหมำย

รับรองและให้ควำมคุ้มครองแก่บุคคลในอันท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	 

สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้ำที่แก่บุคคลอื่นด้วย2	แต่	“สิทธิตำมรัฐธรรมนูญ”	นั้นถือว่ำเป็นสิทธิตำมกฎหมำย

มหำชน	ซึง่หมำยถงึอ�ำนำจตำมรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำยสงูสดุได้บญัญตัใิห้กำรรบัรองแก่ปัจเจกบคุคล

ในอันทีจ่ะกระท�ำกำรหรอืไม่กระท�ำกำรใด	กำรให้อ�ำนำจแก่ปัจเจกบคุคลดงักล่ำวก่อให้เกดิสทิธเิรยีกร้อง

ต่อองค์กรของรฐัมใิห้แทรกแซงในขอบเขตสทิธขิองตน	นอกจำกนัน้	สทิธติำมรฐัธรรมนญูยงัหมำยควำม

รวมถงึ	กำรให้หลกัประกันในทำงหลกักำร	คอืกำรมุง่คุม้ครองต่อสถำบนัทำงกฎหมำยในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	 

เช่น	มุ่งคุ้มครองเรื่องกรรมสิทธิ์	หรือเสรีภำพทำงวิชำกำร	เป็นต้น	ดังนั้น	สิทธิตำมรัฐธรรมนูญจึงเป็น

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลกบัรฐั	และสทิธติำมรฐัธรรมนญูเป็นสทิธทิีผ่กูพนัองค์กรผู้ใช้อ�ำนำจรฐั

ทัง้หลำยทีจ่ะต้องให้ควำมเคำรพ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธติำมรฐัธรรมนญู	เพือ่ให้สทิธติำมรฐัธรรมนญู

มีผลได้รับกำรรับรองและคุ้มครองในทำงปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 ส่วน	 “เสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ”	 นั้น	 หมำยถึง	 สภำพกำรณ์ที่บุคคลมีอิสระ 

ที่จะกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมประสงค์ของตน	 โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือครอบง�ำจำก 

บคุคลอืน่	กฎหมำยท่ีบญัญตัใิห้กำรรบัรองและคุม้ครองเสรีภำพของบคุคลนัน้อำจเป็นกฎหมำยมหำชน

หรือกฎหมำยเอกชนก็ได้	 เสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญเป็นเสรีภำพตำมกฎหมำยมหำชนที่รัฐธรรมนูญ 

ได้ให้กำรรบัรองและคุม้ครองแก่บคุคลในกำรก�ำหนดชะตำกรรมของตนโดยมอีสิระทีจ่ะกระท�ำกำรหรอื

งดเว้นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ด้วยตนเอง	โดยไม่ต้องให้รัฐหรือบุคคลอื่นด�ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดเพือ่ส่งเสริมหรอืเอือ้อ�ำนวย	ให้กำรใช้เสรีภำพของตนบรรลผุลหรอืสะดวกขึน้	รฐัหรอืบคุคลอืน่

มหีน้ำทีเ่พยีงไม่เข้ำมำรบกวนกำรใช้เสรภีำพของตนเท่ำนัน้	ตวัอย่ำงเสรภีำพทีรั่ฐธรรมนญูให้กำรรบัรอง

และคุ้มครองไว้	 เช่น	 เสรีภำพนับถือศำสนำ	 เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น	 เสรีภำพในเคหสถำน	

เสรภีำพในกำรเดนิทำงและเลอืกถิน่ทีอ่ยูภ่ำยในรำชอำณำจกัร	เสรภีำพในกำรประกอบอำชีพ	เสรภีำพ

ในทำงวิชำกำร	เสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ	เป็นต้น	

2	 วรพจน์	 วิศรุตพิชญ์,	สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540,	 พิมพ์ครั้งที่	 2,	 
	 (กรุงเทพมหำนคร:	ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน,	2543),	น.	21.
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	 	 	 	 2)	 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 	 	 สทิธแิละเสรภีำพแตกต่ำงกนัตรงที	่“สิทธ”ิ	เป็นอ�ำนำจท่ีบคุคลพึงมเีพ่ือเรียกร้องให้รัฐ

หรอืบคุคลอืน่กระท�ำกำรหรอืงดเว้นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่	เพือ่ส่งเสรมิหรอืเอือ้อ�ำนวยให้กำรใช้

สิทธิตำมรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้นบรรลุผลหรือสะดวกขึ้น	เช่น	สิทธิในกำรลงสมัครรับเลือกตั้ง	บุคคล

ผู้ทรงสิทธิ	 จะใช้สิทธิดังกล่ำวไม่ได้ตรำบใดที่รัฐยังไม่ได้จัดกำรเลือกตั้ง	 หรือสิทธิได้รับทรำบและเข้ำ

ถึงข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยงำนรัฐ	 บุคคลผู้ทรงสิทธิมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่

จะขอดูข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะท่ีอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำนของรัฐได้	 ซ่ึงก่อให้เกิดหน้ำที่ 

แก่หน่วยงำนของรัฐที่จะต้องให้ผู้ยื่นค�ำขอได้ดูข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะเหล่ำนั้น	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 ในขณะที่	 “เสรีภำพ”	 เป็นอ�ำนำจที่บุคคลพึงมีเพื่อควำมอิสระในกำรตัดสินใจที่จะ

กระท�ำกำรหรืองดเว้นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ด้วยตนเอง	แม้เสรีภำพจะก่อให้เกิดหน้ำที่แก่รัฐ

หรอืบุคคลอืน่เช่นเดยีวกบัสทิธิ	แต่หน้ำทีนั่น้กเ็ป็นแต่เพยีงหน้ำทีท่ีจ่ะต้องงดเว้นกระท�ำกำรใด	ๆ 	อนัเป็น

อปุสรรคขดัขวำงกำรใช้เสรภีำพของบุคคลผู้ทรงเสรภีำพเท่ำนัน้	บคุคลผูท้รงเสรภีำพจงึไม่มอี�ำนำจตำม

กฎหมำยที่จะเรียกร้องให้รัฐหรือบุคคลอ่ืนกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นกำรส่งเสริม

หรือเอื้ออ�ำนวยกำรใช้เสรีภำพของตนได้สะดวกขึ้น3	เช่น	เสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำก

อำวุธ	 ผู้ทรงเสรีภำพย่อมมีอ�ำนำจ	 ตำมกฎหมำยในอันท่ีจะชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธได้ด้วย

ตนเอง	 โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้รัฐ	 มำจัดกำรชุมนุมหรือจัดหำวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับกำรชุมนุม

ให้ก่อนที่จะใช้เสรีภำพนั้น	 และผู้ทรงเสรีภำพก็ไม่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่จะเรียกร้องให้รัฐจัดหำวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรชุมนุมให้แก่ตน	 ผู้ทรงเสรีภำพมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยเพียงเรียกร้องให้รัฐ

หรือบุคคลอื่นงดเว้นกระท�ำกำรใด	ๆ	อันเป็นอุปสรรคขัดขวำงต่อกำรชุมนุมเท่ำนั้น	

	 	 	 	 3)	 ประเภทของสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 	 	 เมื่อพิจำรณำจำกผู้ทรงสิทธิและเสรีภำพหรือบุคคลซึ่งได้รับสิทธิและเสรีภำพตำม

รัฐธรรมนูญ	อำจจ�ำแนกสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ	สิทธิมนุษยชน	

และสิทธิพลเมือง	ดังนี้	

	 	 	 	 	 (1)		 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Right)	 หมำยถึง	 สิทธิและเสรีภำพท่ีติดตัวมนุษย ์

ทุกคนมำตั้งแต่ก�ำเนิดและไม่อำจถูกพรำกไปจำกมนุษย์ได้โดยไม่เป็นกำรท�ำลำยควำมเป็นมนุษย์ของ

ผู้นั้น	 สิทธิมนุษยชน	 จึงเป็นคุณลักษณะประจ�ำตัวของมนุษย์และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนพึงมีในฐำนะ

ที่เกิดมำเป็นมนุษย์	 มนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิและเสรีภำพเหล่ำนี้อยู่แล้วต้ังแต่ก่อนท่ีจะมีรัฐเกิดข้ึน	 ไม่มี

มนุษย์ผู้ใดสำมำรถจะสละสิทธิและเสรีภำพเหล่ำนี้ได้โดยชอบ	และไม่มีผู้ปกครองคนใดหรือคณะใด 

ที่จะมีอ�ำนำจท�ำลำยสิทธิและเสรีภำพเหล่ำนี้ได้	ตัวอย่ำงสิทธิมนุษยชน	เช่น	สิทธิและเสรีภำพในชีวิต

3	 เพิ่งอ้ำง,	น.	22.
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และร่ำงกำย	 สิทธิในทรัพย์สิน	 สิทธิในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 ตลอดจนควำมเป็นอยู่ส่วนตัว	

เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำและแสดงควำมคิดเห็น	เป็นต้น	

	 	 	 	 	 	 	 ด้วยเหตุนี้	 สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิและเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญมุ่งให้ควำม

คุ้มครองแก่บุคคลทุกคนโดยมิได้แบ่งแยกว่ำบุคคลนั้นจะเป็นคนสัญชำติใด	 เชื้อชำติใด	 หรือนับถือ

ศำสนำใด	 หำกบุคคลนั้น	 เข้ำมำอยู่ในขอบเขตอ�ำนำจรัฐท่ีใช้รัฐธรรมนูญของรัฐนั้น	 บุคคลดังกล่ำว 

ย่อมได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้รัฐธรรมนูญนั้น	ๆ	ด้วย4 

	 	 	 	 	 (2)		 สิทธิพลเมือง	 (Citizen	 Right)	 หมำยถึง	 สิทธิและเสรีภำพในอันที่จะเข้ำไปมี 

ส่วนร่วมในกระบวนกำรสร้ำงเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองของรัฐหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในองค์กรของรัฐ	 

สิทธิพลเมืองจึงมีได้เฉพำะภำยหลังเวลำที่เกิดรัฐแล้วเท่ำนั้น	และรัฐมักจะบัญญัติรับรองและคุ้มครอง

สทิธปิระเภทนีใ้ห้แก่พลเมอืงของตนเท่ำนัน้	ตวัอย่ำงสทิธพิลเมอืง	เช่น	สทิธแิละเสรีภำพในทำงกำรเมอืง 

ทั้งหลำย	 ไม่ว่ำจะเป็นเสรีภำพในกำรรวมตัวกันจัดต้ังพรรคกำรเมือง	 สิทธิในกำรออกเสียงเลือกต้ัง	 

สทิธใินกำรลงสมคัรรบัเลอืกตัง้	เสรภีำพในกำรชมุนมุโดยสงบและปรำศจำกอำวธุ	และสทิธใินกำรสมคัร

เข้ำรับรำชกำร	เป็นต้น	

  2.3 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

	 	 	 	 สทิธมินษุยชนเป็นสทิธทิีผู่กตดิอยูก่บัมนษุย์ทกุคน	เป็นส่ิงทีไ่ม่อำจมผู้ีใดพรำกไปจำกมนษุย์

ได้	 ด้วยเหตุนี้	 กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเร่ืองส�ำคัญทั้งในระดับกฎหมำยภำยในประเทศและ

ระดับกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	ดังนี้5 

	 	 	 	 1)	 กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมำยภำยในประเทศ	

	 	 	 	 	 ส� ำหรั บแนวควำมคิ ด เกี่ ย วกับกำรคุ ้ มครอง สิทธิ ของป ั จ เจกบุ คคลนั้ น	 

รฐัเสรปีระชำธปิไตย	ส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่ำเป็นหน้ำทีส่�ำคญัของรฐัในอนัทีจ่ะต้องให้ควำมคุม้ครองสทิธิ

แก่ประชำชนซึง่อำศยัอยูภ่ำยในรฐัของตน	โดยกำรบญัญติัรับรองสทิธแิละเสรีภำพของประชำชนไว้ใน

บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยระดบัรัฐธรรมนญู	เพรำะกำรบญัญตัไิว้เช่นนัน้ย่อมเท่ำกบัว่ำสิทธแิละเสรีภำพ 

มีสถำนะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญและมีคุณค่ำในฐำนะควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดไปด้วย	ซึ่งเป็น

ไปตำม	 “หลักควำมเป็นกฎหมำยสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”	 และส่งผลให้กำรตรำกฎหมำยและกำรใช้

อ�ำนำจของรัฐจะขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ได้	 นอกจำกนี้	 กำรบัญญัติรับรองสิทธิ

และเสรีภำพในรัฐธรรมนูญยังเป็นกำรก�ำหนดหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิในทำงศำลแก่บุคคล 

ซึ่งถูกกระท�ำละเมิดจำกรัฐไว้อีกด้วย	

4	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ,	หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,	 พิมพ์ครั้งที่	 3,	 (กรุงเทพมหำนคร:	 
	 วิญญูชน,	2552)	น.	49.
5	 บรรเจิด	สิงคะเนติ	วรกร	โอภำสนันท์	และอำรยำ	สุขสม,	อ้ำงแล้ว	เชิงอรรถที่	1,	น.	66-78.	
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	 	 	 	 2)	 กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	

	 	 	 	 	 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลในระบบกฎหมำยระหว่ำง

ประเทศนัน้	ถอืว่ำยงัมคีวำมแตกต่ำงจำกระบบกฎหมำยภำยใน	เนือ่งจำกแต่เดิมปัจเจกบคุคลไม่ถอืว่ำ 

เป็นผู้ทรงสิทธิ	 ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศแตกต่ำงจำกรัฐท่ีได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ทรงสิทธิ 

ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	และแม้ว่ำรฐัต่ำง	ๆ 	จะท�ำสนธสิญัญำระหว่ำงประเทศเพือ่คุม้ครองสทิธิ

ของปัจเจกบุคคลก็ตำม	สนธิสัญญำเหล่ำนั้นก็เป็นแต่เพียงกำรผูกพันกำรใช้อ�ำนำจของรัฐภำคีในอันที่

จะค�ำนึงถึงกำรปฏิบัติต่อประชำชนของตนเท่ำนั้น	กล่ำวคือ	ข้อควำมในสนธิสัญญำมิได้มีสภำพบังคับ

เป็นกฎหมำยท่ีจะก่อให้เกิดสิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในอันท่ีจะเรียกร้องให้รัฐต้องรับผิดจำกกำรละเมิด

สนธิสัญญำเหล่ำนั้นแต่อย่ำงใด	 ด้วยเหตุนี้	 รัฐต่ำง	 ๆ	 จึงคิดค้นวิธีกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวด้วยควำม 

ร่วมมือกันจัดท�ำสนธิสัญญำเพื่อสร้ำงหลักประกันและให้ควำมคุ้มครองสิทธิของปัจเจกบุคคลให้ม ี

สภำพบังคับทำงกฎหมำยขึ้นเป็นกำรเฉพำะ	 ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ได้รับกำรยอมรับในเวลำต่อมำและ 

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	ต่อไปในอนำคต6  

3. องค์กรที่มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  3.1 องค์กรในต่างประเทศ 

    องค์กรทีท่�ำหน้ำท่ีคุ้มครองสทิธิมนุษยชนของต่ำงประเทศ	มทีัง้ในระดบัสหประชำชำติและ

ระดบันำนำประเทศ	โดยมกีำรจัดตัง้องค์กรต่ำง	ๆ 	ขึน้มำเป็นกลไกขบัเคล่ือนกระบวนกำรคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนในแต่ละระดับ	โดยมีรำยละเอียดพอสังเขป	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 ระดับสหประชำชำติ	

	 	 	 	 	 ตำมกฎบัตรสหประชำชำติได้กล่ำวถึงหลักกำรและเหตุผลในกำรคุ้มครองสิทธ ิ

มนุษยชนไว้	 และได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนขององค์กำรสหประชำชำติ	 เช่น	 คณะมนตรีควำมมั่นคง	 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นกลไกขับเคล่ือนหลักกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภำพขั้นพื้นฐำนให้เป็นจริง	โดยสหประชำชำติมีทรรศนะว่ำมนุษย์ควรได้อยู่อำศัยในสังคมที่เคำรพ

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	(basic	human	rights)	และมีรัฐบำลพลเรือนที่มำจำกกำรเลือกตั้งในระบบ

ที่มีหลำยพรรคกำรเมืองแข่งขันกัน	 อันเป็นควำมมั่นคงทำงกำรเมืองซ่ึงจัดเป็น	 1	 ใน	 7	 ควำมมั่นคง 

ของมนุษย์ที่สหประชำชำติมุ่งหวังท่ีจะพัฒนำ7	 นอกจำกนี้	 องค์กำรสหประชำชำติได้จัดตั้งหน่วยงำน 

เกีย่วกับสทิธมินุษยชนเป็นกำรเฉพำะข้ึนมำ	ซึง่ประกอบด้วยสถำบนัต่ำง	ๆ 	ภำยใต้กฎบตัรหรอืสนธสิญัญำ 

6		 เพิ่งอ้ำง,	น.	20	
7 The	United	Nations	Development	Programme	(UNDP),	Human Development Report 1994,	(New	York:	 
	 Oxford	University	Press,	1994),	p.	32.
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ก่อตั้ง	 (Constitutional	 Basis)	 และมีกระบวนกำรพิจำรณำตรวจสอบและท�ำงำนที่เป็นพิเศษ	 

หน่วยงำนทีเ่ป็นหลกัในเรือ่งนี	้คอื	คณะกรรมำธกิำรว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	(Commission	on	Human	

Right)	นอกจำกนั้นยังมี	คณะอนุกรรมำธิกำรเพื่อกำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติและปกป้องชนกลุ่มน้อย	

(The	Sub-Commission	on	Prevention	of	Discrimination	and	Protection	of	Minorities)	

และคณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยสถำนภำพสตรี	(The	Commission	on	Status	of	Women)	นอกจำกนี้	

ยงัมกีระบวนกำรร้องทุกข์ต่อองค์กำรสหประชำชำติกรณมีกีำรละเมดิสทิธิมนุษยชน	ขัน้รนุแรงอกีด้วย8 

	 	 	 	 2)	 ระดับนำนำประเทศ	

	 	 	 	 	 กำรคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่นำนำประเทศต่ำงให้ควำมสนใจและให  ้

ควำมส�ำคัญ	 โดยอำจแยกกลุ่มประเทศที่มีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนออกเป็นสองกลุ่ม	 คือ	 

กลุ่มประเทศท่ีมีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะ	 และกลุ่มประเทศที่มีกลไกในกำร

คุ้มครองสิทธิที่มีชื่อเรียกอย่ำงอื่น	โดยแต่ละกลุ่มมีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ดังนี้	

	 	 	 	 	 (1)		 กลุ่มประเทศที่มีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะ	เช่น	

	 	 	 	 	 	 	 -	 คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนและศำลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป	

	 	 	 	 	 	 	 -	 คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรระหว่ำงรัฐอเมริกันและศำลสิทธิ

มนุษยชนแห่งองค์กำรระหว่ำงรัฐอเมริกัน	

	 	 	 	 	 	 	 -	 คณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรระหว่ำงประเทศรัฐแอฟฟริกัน

และศำลสิทธิมนุษยชนแห่งองค์กำรระหว่ำงรัฐแอฟริกัน	

	 	 	 	 	 (2)		 กลุ่มประเทศที่มีกลไกในกำรคุ้มครองสิทธิที่มีชื่อเรียกอย่ำงอื่น	เช่น	

	 	 	 	 	 	 	 -	 ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ	

	 	 	 	 	 	 	 -	 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรของกลุ่มประเทศในเครือจักรภพ	

	 	 	 	 	 	 	 -	 สถำบันผู้ตรวจกำรแผ่นดินของรัฐสภำ	

  3.2 องค์กรในประเทศไทย 

	 	 	 	 องค์กรของรฐัในประเทศไทยทีท่�ำหน้ำทีคุ่ม้ครองสทิธมินษุยชนตลอดจนให้ควำมคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภำพของประชำชนอำจจ�ำแนกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	

	 	 	 	 กลุ่มที่	 1	 ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนขององค์กรฝ่ำยบริหำร	 เช่น	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(กำรคุ้มครองในรูปแบบป้องกัน)	กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภำพ	และคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	เป็นต้น	

8	 Buergenthal	Thomas, International Human Rights in a Nutshell,	(St.	Paul,	Minnesota:	West	Publishing	 
	 Company,	1995),	pp.	67-80.
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	 	 	 	 กลุ่มที่	2	คณะกรรมำธิกำรขององค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ	เช่น	คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย	

กำรยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	ทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรตัง้ขึน้ตำมข้อ	82	(1)	แห่งข้อบงัคบักำรประชมุสภำ

ผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	2551	โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่กระท�ำกิจกำร	พิจำรณำสอบสวน	หรือศึกษำเรื่องใด	ๆ	 

ทีเ่ก่ียวกับกำรด�ำเนนิกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนกฎหมำย	กำรยตุธิรรม	สทิธมินษุยชน	และกำรคุม้ครอง

สิทธิชุมชนในกระบวนกำรยุติธรรม	เป็นต้น	

	 	 	 	 กลุ่มท่ี	 3	 องค์กรฝำ่ยตุลำกำร	 ได้แก่	 ศำลรัฐธรรมนูญ	 ศำลยุติธรรม	 ศำลปกครอง	 และ 

ศำลทหำร	

	 	 	 	 กลุ่มที่	 4	 องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ	 ได้แก่	 ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน	 และคณะกรรมกำรสิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชำติ	

4. การเสนอเรือ่งราวร้องทกุข์ตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการจดัการเรือ่งราวร้องทกุข์ 

พ.ศ. 2552 

	 	 กล่ำวเฉพำะกำรให้ควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนตลอดจนสทิธแิละเสรภีำพโดยองค์กร	ฝ่ำยบรหิำร

นั้น	 มีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ด�ำเนินบทบำทในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแบบป้องกัน 

และแก้ไข	เช่น	กรณีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบควำมชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมำยของร่ำงกฎหมำย	 เพื่อไม่ให้ร ่ำงกฎหมำยมีเนื้อหำสำระจ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพ 

ของประชำชนเกนิสมควร	หรอืกรณีกรมคุม้ครองสทิธิและเสรภีำพ	ทีม่ภีำรกิจจดัวำงระบบและส่งเสรมิ 

ให้ประชำชนมคีวำมรูเ้กีย่วกบักำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพ	ตลอดจนกำรด�ำเนนิกำรให้พยำน	ผูเ้สยีหำย	 

และจ�ำเลยในคดีอำญำได้รับกำรคุ้มครอง	 ช่วยเหลือ	 หรือเยียวยำ	 เป็นต้น	 นอกจำกกรณีดังกล่ำว	 

หำกมีผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนของ 

เจ้ำหน้ำที่หรือ	 ส่วนรำชกำร	 หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์	 

บคุคลดังกล่ำวกม็สีทิธเิสนอค�ำร้องทกุข์ต่อส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วข้องได้ตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี

ว่ำด้วยกำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	25529	ซึง่ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรจัดกำรเร่ืองรำว 

ร้องทุกข์	 โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำกำร	 และมีศูนย์บริกำรประชำชน	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก 

นำยกรฐัมนตร	ีท�ำหน้ำทีเ่ป็นหน่วยงำนทีขั่บเคลือ่นกลไกตำมระเบยีบนี	้อย่ำงไรกดี็	แม้ว่ำระเบยีบดังกล่ำว 

ได้ใช้บังคับมำระยะเวลำหน่ึงแล้ว	 แต่ก็ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ซึ่งสมควรได้รับกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงอยู่หลำยประกำร	 ทั้งนี้	 เนื้อหำในส่วนนี้จะได้อธิบำย 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์โดยสังเขป	ดังนี้

9 รำชกิจจำนุเบกษำ	เล่ม	126	ตอนพิเศษ	179	ง	วันที่	14	ธันวำคม	2552

_16-0497(193-209)P3.indd   200 6/17/59 BE   3:51 PM



สิทธิมนุษยชนกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552

201วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

  4.1 การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์

	 	 	 	 ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	ก�ำหนดให้ผู้ได้รับ 

ควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่หรือ 

ส่วนรำชกำร	หรอืจ�ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยยีวยำหรือปลดเปล้ืองทกุข์	มสิีทธเิสนอค�ำร้อง

ทุกข์ต่อส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้10	 โดยผู้ร้องทุกข์จะต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง	 เว้นแต่เจ็บป่วยหรือ 

ไม่สำมำรถร้องทุกข์ด้วยตนเองได้และไม่สำมำรถมอบฉันทะให้ผู้ใดร้องทุกข์แทนได้	 ให้ผู้บุพกำรี	 

ผู้สืบสันดำน	สำมี	ภริยำ	หรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้จัดกำรร้องทุกข์แทนได้11 

	 	 	 	 ค�ำร้องทุกข์น้ันจะต้องท�ำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยค�ำสุภำพ	 โดยมีรำยกำรชื่อและท่ีอยู่ของ 

ผูร้้องทกุข์	ระบเุรือ่งอนัเป็นเหตใุห้ต้องร้องทกุข์พร้อมทัง้ข้อเทจ็จรงิและค�ำขอให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลอื

เยยีวยำหรอืปลดเปลือ้งทกุข์	และลงลำยมอืชือ่ของผู้ร้องทกุข์หรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้จัดกำรแทนและ	

ในกรณีที่เป็นกำรมอบฉันทะให้ร้องทุกข์แทนจะต้องแนบใบมอบฉันทะให้ผู้ร้องทุกข์ไปด้วย

	 	 	 	 กรณทีีค่�ำร้องทกุข์ใดมรีำยกำรไม่ครบถ้วนตำมทีก่ล่ำวมำข้ำงต้น	หรอืไม่ชดัเจนหรอืไม่อำจ

เข้ำใจได้	ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่วนรำชกำรให้ค�ำแนะน�ำแก่ผูร้้องทกุข์เพือ่ด�ำเนนิกำรแก้ไขเพ่ิมเตมิค�ำร้องทกุข์นัน้

ให้ถกูต้อง	และหำกผูร้้องทกุข์ประสงค์จะใช้วธิกีำรชัว่ครำวเพ่ือบรรเทำทกุข์	จะต้องระบใุนค�ำร้องทกุข์	

ให้ชัดเจนพร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงควำมจ�ำเป็นและรีบด่วนในกำรบรรเทำควำม

เดือดร้อนที่อำจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องทุกข์โดยชัดแจ้ง12	ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์มีเหตุจ�ำเป็นไม่สำมำรถ

ท�ำค�ำร้องทุกข์เป็นหนังสือได้	อำจแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรด้วยวำจำหรือทำงโทรศัพท์ก็ได้13 

	 	 	 	 ส�ำหรับกำรเสนอค�ำร้องทุกข์นั้น	ให้ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่	ณ	ส่วนรำชกำร	หรือส่งทำงไปรษณีย์

ไปยังส่วนรำชกำร	 หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้14 

10	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	18
11 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	19
12	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	20
13 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	21
14 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	22
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  4.2 การรับคําร้องทุกข์ 

	 	 	 	 เมือ่ได้รบัค�ำร้องทกุข์แล้ว	เจ้ำหน้ำทีส่่วนรำชกำรผู้รับค�ำร้องทกุข์จะออกใบรับค�ำร้องทกุข์

ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐำน15  

	 	 	 	 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้รับค�ำร้องทุกข์ที่เสนอมำโดยกำรส่งไปรษณีย์ไปยังส่วนรำชกำร	

หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือจำก 

ส่วนรำชกำรอ่ืน	 ส่วนรำชกำรนั้นจะตอบแจ้งกำรรับค�ำร้องทุกข์ไปยังผู้ร้องทุกข์โดยทำงไปรษณีย	์ 

ตำมสถำนที่อยู่ที่ปรำกฎในค�ำร้องทุกข์หรือกระท�ำในกำรรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยธรุกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์หรอืรปูแบบอ่ืนตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทกุข์

ก�ำหนดภำยใน	15	วันท�ำกำรนับแต่วันที่ได้รับค�ำร้องทุกข์16 

  4.3 การพิจารณาคําร้องทุกข์ 

	 	 	 	 เมื่อเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบค�ำร้องทุกข์ได้พิจำรณำค�ำร้องทุกข์และรวบรวม 

ข้อเท็จจริงต่ำง	ๆ	ตำมควำมจ�ำเป็นและสมควรแล้ว	ให้รีบด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่17	โดยระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเพ่ือวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	

	 	 	 	 	 ประกอบด้วย	รองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนกรรมกำร	

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร	

กรรมกำร	 โดยต�ำแหน่ง	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 

เลขำธกิำร	ก.พ.	เลขำธกิำร	ก.พ.ร.	เลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังบประมำณ	อยักำรสูงสุด	

และผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	 และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ�ำนวน	 3	 คน	 

ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกฎหมำย	 สังคมสงเครำะห์	 และกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

ของประชำชนด้ำนละ	 1	 คน	 โดยมีปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร	 และ

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์บริกำรประชำชน	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก 

นำยกรัฐมมนตรี	 และผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์	 ส�ำนักงำนปลัด 

กระทรวงมหำดไทย	เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร18 

15	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	24
16	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	25
17 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	29	ข้อ	31	และข้อ	33
18	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	6		
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203วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

	 	 	 	 	 คณะกรรมกำรชดุนีม้อี�ำนำจหน้ำท่ีเสนอนโยบำยและแผนเกีย่วกบักำรจดักำรเรือ่งรำว 

ร้องทุกข์	 เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี	 วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของ 

ส่วนรำชกำรใด	 และรำยงำนผลกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอวิธีกำรที่นำยกรัฐมนตรี

ควรสั่งกำรต่อไป	 ในกรณีท่ีกำรปฏิบัติงำนยังไม่เป็นผล	 ตลอดจนพิจำรณำวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับ 

อ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงส่วนรำชกำรและอ�ำนำจหน้ำที่อื่นตำมระเบียบนี้19 

	 	 	 	 2)		 คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะ

เป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง	

	 	 	 	 	 ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงเป็นประธำนกรรมกำร	 อธิบดีและผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำอธิบดีเป็นกรรมกำร	 และกรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้ง 

จำกผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน	 3	 คนซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกฎหมำย	 สังคมสงเครำะห์	 และ 

กำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน	ด้ำนละ	1	คน20 

	 	 	 	 	 คณะกรรมกำรชุดนี้มีอ�ำนำจหน้ำที่ควบคุม	 อ�ำนวยกำร	 ตรวจสอบ	 ติดตำม	 และ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรภำยในกระทรวง	 

ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	

วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ	 ส่วนรำชกำรภำยในกระทรวง	 รำยงำนผลกำรส่ังกำรของรัฐมนตรีพร้อมท้ัง

เสนอวิธีกำรทีร่ฐัมนตรคีวรสัง่กำรต่อไปในกรณทีีก่ำรปฏบิตังิำนยงัไม่เป็นผล	ตลอดจนพจิำรณำวนิจิฉยั

ปัญหำเกี่ยวกับอ�ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงส่วนรำชกำรภำยในกระทรวง21  

	 	 	 	 	 กรณีที่คณะกรรมกำรตำม	 1)	 หรือ	 2)	 ได้ค�ำร้องทุกข์แล้ว	 คณะกรรมกำรดังกล่ำว 

กจ็ะพิจำรณำค�ำร้องทุกข์น้ันว่ำสำมำรถปลดเปลือ้งทกุข์ของผูร้้องทกุข์ตำมทีร้่องขอได้หรอืไม่	โดยจดัท�ำ 

ค�ำวินิจฉัยและ	 มีข้อเสนอแนะต่อนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี	 

เพ่ือสั่งกำรตำมข้อเสนอแนะนั้น	 ซึ่งต้องระบุให้ชัดแจ้งว่ำนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรจะสั่งกำร

ในเรื่องใดว่ำอย่ำงไร	 พร้อมทั้งให้เหตุผลในกำรสั่งกำรด้วย22	 อย่ำงไรก็ดี	 หำกตำมกฎหมำยไม่อำจ

ปลดเปลื้องทุกข์ได้	 แต่สมควรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้ร้องทุกข์โดยวิธีกำรอื่น	 คณะกรรมกำร 

อำจก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขตำมควำมเหมำะสมภำยใต้อ�ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรได้23 

19 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	9
20	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	12	
21	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	13	
22	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	15	
23	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	26
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วราเทพ รัตนากร

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559204

5. สภาพปัญหาจากการใช้บงัคบัระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจดัการเร่ืองราวร้องทุกข์ 

พ.ศ. 2552 

	 	 เมื่อได้อธิบำยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์โดยสังเขปแล้ว	 เนื้อหำ 

ในส่วนนี้จะได้วิเครำะห์สภำพปัญหำจำกกำรใช้บังคับระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	ดังนี้	

  5.1 สภาพปัญหาในทางปฏิบัติ 

	 	 	 	 แม้ระเบียบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์ฯ	ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์	

และวิธีกำรเสนอค�ำร้องทุกข์ให้สะดวกต่อกำรร้องทุกข์ของประชำชน	 โดยก�ำหนดให้ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที	่ 

ณ	ส่วนรำชกำร	หรือส่งทำงไปรษณีย์ไปยังส่วนรำชกำร	หรือกระท�ำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	

รวมทั้งกำรที่คณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีกำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ไว้หลำยช่องทำงด้วยกัน	เช่น	โทรศัพท์

สำยด่วน	เลขหมำย	1111	หรอืเวบ็ไซต์	www.1111.go.th	หรอืตู	้ปณ.	1111	รวมทัง้จดุบรกิำรประชำชน	

1111	ของส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีก็ตำม	แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว	กำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์

และกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ดังกล่ำวยังมีลักษณะเป็นกำรด�ำเนินกำรในเชิงรับ	(passive)	อยู่มำก	

เนื่องจำกผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนของ

เจ้ำหน้ำที่หรือ	ส่วนรำชกำร	หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์นั้น	

อำจไม่ทรำบว่ำ	ควำมเดอืดร้อนหรอืเสยีหำยของตนจะได้รบักำรช่วยเหลอืเยยีวยำหรอืปลดเปลือ้งทกุข์ 

ผ่ำนช่องทำงใด	ประกอบกบัไม่มกีำรประชำสมัพนัธ์ในวงกว้ำง	รวมทัง้ประชำชนทีอ่ยูใ่นท้องทีห่่ำงไกล 

ย่อมไม่สะดวก	 ในกำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์	 ตลอดจนกำรหวำดกลัวต่ออิทธิพลและกำรคุกคำม 

โดยเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั	ด้วยเหตเุหล่ำนีท้�ำให้กำรเสนอเร่ืองรำวร้องทกุข์และกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์

ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	 ไม่อำจเกิดผลสัมฤทธิ์ได้เท่ำที่

ควรซึ่งยังเป็นประเด็นปัญหำที่ต้องแก้ไขในทำงปฏิบัติต่อไป	

  5.2 สภาพปัญหาในทางข้อกฎหมาย 

	 	 	 	 1)	 กำรเสนอและจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	นี้	 ในด้ำนหนึ่งย่อมเป็นกำรรับฟังปัญหำควำมคับข้องใจของประชำชนและ

ส่งเรื่องให้กับส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องด�ำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร

น้ัน	 หรือหำกเป็นกรณีท่ีมีควำมเสียหำยเกิดแก่ประชำชนจ�ำนวนมำกก็อำจด�ำเนินกำรในรูปของมติ

คณะรัฐมนตรีให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำต่อไป	 จึงเท่ำกับว่ำกระบวนกำรเสนอและจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์ดังกล่ำวเป็นเพียงกำรท�ำให้ประชำชนรู้สึกว่ำได้รับกำรใส่ใจและดูแลจำกรัฐเท่ำนั้น	 

แต่ไม่อำจท�ำให้ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยได้รับกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์

ทั้งหมด	 เพรำะกำรด�ำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์นั้นเป็นกำรกลับไปสู่จุดเริ่มต้น
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ของปัญหำที่เกิดขึ้นจำกเจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรของรัฐเอง	 กำรก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดกำร

เรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง	 

ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูวิ้นิจฉยัเรือ่งร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงนัน้เอง	อำจมผีลกระทบต่อส่วนได้

เสยีหรอืควำมเป็นกลำงในกำรวนิจิฉยัได้	ดงันัน้	แนวทำงกำรช่วยเหลอืเยยีวยำหรอืปลดเปลือ้งทกุข์ทีม่ี

ประสิทธิภำพ	จึงควรที่จะใช้รูปแบบของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมเป็นกลำงเหมือนดังเช่น

คณะกรรมกำรวนิจิฉยัร้องทกุข์ในอดตี24	หรอืแก้ไขจ�ำนวนของกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	ให้มีจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกับกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	

	 	 	 	 นอกจำกนี้	 เนื่องจำกกรณีที่เจ้ำหน้ำท่ีหรือส่วนรำชกำรปฏิบัติงำนจนเกิดควำมเดือดร้อน

หรือเสียหำยแก่ประชำชนน้ัน	 โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนรวมกันหลำยส่วนรำชกำร	

ดังนั้น	 กำรก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์ซึ่งเป็นกรรมกำรในระดับนโยบำยและ 

มีจ�ำนวนกรรมกำรค่อนข้ำงมำกเป็นผู้วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ท่ีไม่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร

ใดนั้น	 ย่อมท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำส�ำหรับกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปล้ืองทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับควำม

เดือดร้อนหรือเสียหำยได้อีกกรณีหนึ่ง	

	 	 	 	 2)	 เมื่อคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์และคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้อง

ทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	 ได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นประกำรใดแล้ว	 ต้องท�ำค�ำวินิจฉัยเป็นหนังสือ	 

โดยระบุชื่อผู้ร้องทุกข์	เหตุแห่งกำรร้องทุกข์	ข้อเท็จจริงของเรื่องร้องทุกข์	เหตุผลแห่งค�ำวินิจฉัย	และ 

ข้อเสนอแนะต่อนำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี	 เพื่อสั่งกำรตำม 

ข้อเสนอแนะนั้น	 ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนว่ำนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีควรจะสั่งกำรในเรื่องใดว่ำ

อย่ำงไร	พร้อมทัง้เหตผุลในกำรสัง่กำรด้วย25	ดงันัน้	กำรสัง่กำรตำมระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วย 

24	 คณะกรรมกำรวนิจิฉยัร้องทกุข์เป็นคณะกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรกฤษฎกีำ	พ.ศ.	2522	มอี�ำนำจหน้ำที่ 
	 ท่ีส�ำคัญ	 คือ	 กำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย	 หรือ	 อำจเดือดร้อนหรือ 
	 เสียหำยโดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้	และควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยนั้นเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	
	 (ก)	ละเลยต่อหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติ	
	 (ข)	ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวล่ำช้ำเกินสมควร	
	 (ค)	กระท�ำกำรนอกเหนืออ�ำนำจหน้ำที่	หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย	
	 (ง)	กระท�ำกำรไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนหรือวิธีกำรอันเป็นสำระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรนั้น	หรือ	
	 (จ)	กระท�ำกำรโดยไม่สุจริตหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	
	 ต่อมำ	 เมื่อได้มีกำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2542	 สิทธิในกำรร้องทุกข์ต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัย	 ร้องทุกข์จึง 
	 กลำยเป็นสทิธฟ้ิองคดต่ีอศำลปกครอง	และเรือ่งทีร้่องทกุข์ต่อคณะกรรมกำรวินจิฉยัร้องทกุข์ซึง่อยูใ่นระหว่ำงกำรพจิำรณำ 
	 หรือที่มีค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์แล้ว	 แต่นำยกรัฐมนตรียังมิได้ส่ังกำร	 ให้โอนไปเป็นคดีของ 
	 ศำลปกครองกลำง	ทั้งนี้	ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง	พ.ศ.	2542
25	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	พ.ศ.	2552	ข้อ	15
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กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	 นี้	 จึงเป็นกำรสั่งกำรภำยในขององค์กรฝ่ำยบริหำรให้ด�ำเนินกำรตำม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรดังกล่ำว	 ที่อำศัยอ�ำนำจตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น	 

ซึ่งอำจมีประเด็นปัญหำในเรื่องสภำพบังคับและผลผูกพันของกำรสั่งกำรกรณีที่เจ้ำหน้ำที่หรือ 

ส่วนรำชกำรอ้ำงว่ำได้ปฏิบัติงำนโดยอำศัยอ�ำนำจของพระรำชบัญญัติต่ำง	ๆ	ได้

6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

  6.1 ข้อสรุป 

	 	 	 	 สิทธิเสนอเรือ่งรำวร้องทุกข์ของประชำชนเป็นสทิธมินษุยชนอย่ำงหนึง่ทีร่ฐัต้องรบัรองและ

คุ้มครอง	ทั้งนี้	เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข	และช่วยเหลือเยียวยำ	รวมทั้งปลดเปลื้องควำมเดือดร้อนหรือ

เสียหำยของประชำชนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีหรือส่วนรำชกำร	 และเป็นกำรแสดงให้

เห็นว่ำรัฐได้ใส่ใจและดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชนสมกับที่ประชำชนได้ให้ควำมไว้วำงใจให้เข้ำมำ

ท�ำหน้ำที่บริหำรประเทศ	

	 	 	 	 โดยในระบบกฎหมำยไทยนั้น	 องค์กรของรัฐที่ท�ำหน้ำที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจน	

ให้ควำมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชนอำจจ�ำแนกได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ	

	 	 	 	 กลุ่มที่	 1	 ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนขององค์กรฝ่ำยบริหำร	 เช่น	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	และคณะกรรมกำร

จัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	เป็นต้น	

	 	 	 	 กลุ่มที่	2	คณะกรรมำธิกำรขององค์กรฝ่ำยนิติบัญญัติ	เช่น	คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย	

กำรยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	ทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรตัง้ขึน้ตำมข้อ	82	(1)	แห่งข้อบงัคบักำรประชมุสภำ

ผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	2551	เป็นต้น	

	 	 	 	 กลุ่มท่ี	 3	 องค์กรฝ่ำยตุลำกำร	 ได้แก่	 ศำลรัฐธรรมนูญ	 ศำลยุติธรรม	 ศำลปกครอง	 และ 

ศำลทหำร	

	 	 	 	 กลุ่มที่	 4	 องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ	 ได้แก่	 ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน	 และคณะกรรมกำรสิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชำติ	

	 	 	 	 ส�ำหรับกำรให้ควำมคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิและเสรีภำพโดยองค์กร 

ฝ่ำยบริหำรนัน้	มส่ีวนรำชกำรหรอืหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ด�ำเนนิกำรคุม้ครองสทิธมินษุยชนแบบป้องกนัและ

แก้ไข	 เช่น	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 หรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ	 เป็นต้น	 นอกจำก

กรณีดังกล่ำวแล้ว	 หำกมีผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยหรืออำจเดือดร้อนหรือเสียหำยจำกกำร 

ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีหรือส่วนรำชกำร	 หรือจ�ำเป็นต้องให้ส่วนรำชกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือ

ปลดเปลื้องทุกข์	 บุคคลดังกล่ำวก็มีสิทธิเสนอค�ำร้องทุกข์ต่อส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้ตำมระเบียบ
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ส�ำนกันำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ฯ	ซ่ึงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวธิกีำรในกำรเสนอ

และจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ไว้	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรใช้บังคับระเบียบดังกล่ำวก็ยังคงมีประเด็นซ่ึงสมควร 

ได้รับกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงอยู่หลำยประกำร	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 สิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ยังไม่ทั่วถึงและไม่มีมำตรฐำนเดียวกัน	 โดยที่กำรเสนอ

และกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	 มีลักษณะเป็น 

กำรด�ำเนินกำรในเชิงรับ	 ดังน้ัน	 หำกขำดกำรประชำสัมพันธ์ท่ีทั่วถึงแล้วย่อมส่งผลให้ผู้ได้รับควำม 

เดือดร้อนหรือเสียหำยไม่ทรำบว่ำควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำยของตนจะได้รับกำรช่วยเหลือ

เยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์อย่ำงไร	 รวมทั้งกำรเกิดควำมหวำดกลัวต่ออิทธิพลและกำรคุกคำม 

โดยเจ้ำหน้ำที่อีกประกำรหนึ่ง	ที่ท�ำให้กำรเสนอและกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมระเบียบดังกล่ำว

ไม่อำจสัมฤทธิ์ผลได้เท่ำที่ควร	

	 	 	 	 2)	 กำรด�ำเนนิกำรในรปูแบบคณะกรรมกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์และคณะกรรมกำร

จดักำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	ยงัไม่เหมำะสม	กล่ำวคอื	กำรท่ีระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรี

ว่ำด้วย	กำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทุกข์ฯ	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจดักำรเรือ่งรำวร้องทกุข์ซึง่เป็นกรรมกำร

ในระดับนโยบำยและมจี�ำนวนกรรมกำรค่อนข้ำงมำกเป็นผูว้นิจิฉยัเรือ่งร้องทกุข์ทีไ่ม่อยูใ่นอ�ำนำจหน้ำที่

ของส่วนรำชกำรใดน้ัน	 อำจท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำส�ำหรับกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์ 

ให้แก่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยได้	นอกจำกนี้	กำรก�ำหนดให้คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำว

ร้องทกุข์ประจ�ำกระทรวงฯ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรทีส่่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวง	ท�ำหน้ำที่

เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงนั้นเอง	 ก็อำจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย

หรือควำมเป็นกลำงในกำรวินิจฉัยได้	 จึงควรที่จะมีกำรแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำท่ี

ของคณะกรรมกำรดังกล่ำวให้เหมำะสมยิ่งขึ้น	

	 	 	 	 3)	 สภำพบังคบัและผลผกูพนัของกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตร	ีกำรสัง่กำร 

ของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้อง

ทุกข์ฯ	 มีลักษณะเป็นกำรสั่งกำรภำยในขององค์กรฝ่ำยบริหำรให้ด�ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์หรือคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	

ที่อำศัยอ�ำนำจตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเท่ำนั้น	 จึงอำจมีประเด็นปัญหำในเร่ืองสภำพบังคับ

และผลผูกพันของกำรสั่งกำรได้	 ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรอ้ำงว่ำได้ปฏิบัติงำนโดยอำศัย

อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติต่ำง	ๆ	

  6.2 ข้อเสนอแนะ 

	 	 	 	 เมื่อได้พิจำรณำศึกษำและวิเครำะห์แนวควำมคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 องค์กรที่มีหน้ำ

ที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอและกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ตำมระเบียบ 
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ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	 และสภำพปัญหำของกำรใช้บังคับระเบียบ

ดังกล่ำวแล้ว	 เห็นควรมีข้อเสนอแนะเพื่อให้กำรเสนอและกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ภำยในองค์กร

ฝ่ำยบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 กรณีท่ีสทิธเิสนอเรือ่งรำวร้องทกุข์ยงัไม่ทัว่ถงึและไม่มมีำตรฐำนเดียวกนันัน้	ส่วนหนึง่	

มำจำกกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิดังกล่ำวไม่มำกเท่ำที่ควร	 ประกอบกับ 

กำรท่ีมทีัง้องค์กรฝ่ำยนติบิญัญติั	องค์กรฝ่ำยตลุำกำร	และองค์กรตำมรัฐธรรมนูญ	เข้ำมำท�ำหน้ำทีรั่บรอง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ร่วมกับองค์กรฝ่ำยบริหำรด้วย	ท�ำให้

ลักษณะของเรื่องรำวร้องทุกข์และวิธีกำรพิจำรณำมีควำมซ�้ำซ้อนกันและยำกแก่กำรท�ำควำมเข้ำใจ 

ของประชำชน	 ดังนั้น	 จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่องค์กรของรัฐดังกล่ำวโดยเฉพำะองค์กรฝ่ำยบริหำร 

จะต้องประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำใจและตระหนักถึงสิทธิเสนอเร่ืองรำวร้องทุกข์ของตน	 และ 

ด�ำเนินกำรเชิงรุกเพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยของประชำชนให้มำกขึ้น	 ทั้งนี้	 

เพื่อเป็นกำรให้หลักประกันว่ำสิทธิเสนอเร่ืองรำวร้องทุกข์ของประชำชนน้ันได้รับกำรรับรองและ

คุ้มครองอย่ำงแท้จริง	

	 	 	 	 2)	 กรณีที่กำรด�ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์และ 

คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	 ยังไม่เหมำะสมนั้น	 โดยที่คณะกรรมกำร

วินิจฉัยร้องทุกข์ซ่ึงเป็นกรรมกำรในระดับนโยบำยและมีจ�ำนวนกรรมกำรค่อนข้ำงมำกและยังเป็น 

ผู้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดด้วย	 ซ่ึงอำจท�ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ

ส�ำหรับกำรช่วยเหลือเยียวยำหรือปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยได้	จึงควร

แก้ไขเพิม่เตมิอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรวนิจิฉัยร้องทกุข์โดยแยกเป็นคณะกรรมกำรซ่ึงท�ำหน้ำที่

ด้ำนนโยบำยต่ำงหำก	 และให้มีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งท�ำหน้ำที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เป็นกำร

เฉพำะดังเช่นระบบของคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	

พ.ศ.	2522	

	 	 	 	 ส�ำหรับกรณีคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	 ซึ่งประกอบด้วย

กรรมกำรทีส่่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวง	ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผู้วนิจิฉัยเร่ืองร้องทกุข์ของส่วนรำชกำร

ภำยในกระทรวงนั้นเอง	ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อำจมีประเด็นเกี่ยวกับส่วนได้เสียหรือควำมเป็นกลำงใน

กำรวนิจิฉยั	ดงันัน้	จงึควรแก้ไขเพิม่เตมิองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจัดกำรเร่ืองรำวร้องทกุข์ประจ�ำ

กระทรวงฯ	ให้มีจ�ำนวนกรรมกำรโดยต�ำแหน่งและจ�ำนวนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน	

	 	 	 	 3)	 กรณีประเดน็สภำพบังคบัและผลผกูพันของกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี

นั้น	 แม้ว่ำคณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์มีรองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร	และ 

คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ประจ�ำกระทรวงฯ	 มีปลัดกระทรวงเป็นประธำนกรรมกำร
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กต็ำม	แต่เนือ่งจำกสถำนะทำงกฎหมำยของระเบยีบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นเพียงกฎหมำยล�ำดับรอง

เท่ำนั้น	สภำพบังคับทำงกฎหมำยจึงท�ำได้เพียงแค่มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ำยบริหำร	ได้แก่	นำยกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งกำรเท่ำนั้น	 กรณี	 จึงอำจมีประเด็นปัญหำในเรื่องสภำพบังคับและผลผูกพัน 

ของกำรสั่งกำรได้ในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำท่ีหรือส่วนรำชกำรอ้ำงว่ำได้ปฏิบัติงำนโดยอำศัยอ�ำนำจตำม 

พระรำชบัญญัติ	 ดังนั้น	 จึงควรยกฐำนะระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องรำว 

ร้องทุกข์ฯ	 เป็นพระรำชบัญญัติ	 เพื่อท�ำให้ล�ำดับศักด์ของกฎหมำยฉบับนี้มีสภำพบังคับมำกกว่ำ 

กำรเป็นระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตร	ีและยงัสำมำรถก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ทีจ่�ำเป็นเพ่ิมเติมส�ำหรับ 

กำรเสนอและกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ได้	 เช่น	 กำรก�ำหนดสภำพบังคับและ	 ผลผูกพันของ 

กำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	และบทก�ำหนดโทษ	เป็นต้น	

	 	 	 	 อย่ำงไรก็ดี	 มีข้อสังเกตว่ำ	 สิทธิเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ในระบบกฎหมำยไทยมีกฎหมำย	

หลำยฉบับได้บัญญัติวิธีกำรใช้สิทธิดังกล่ำวไว้	 เช่น	 กรณีที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ�ำนำจหน้ำที่พิจำรณำ

และสอบสวนหำข้อเท็จจริงตำมค�ำร้องเรียนในกรณีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือปฏิบัตินอกเหนือ

อ�ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำยว่ำด้วยผูต้รวจกำรแผ่นดิน	หรอืกรณทีีค่ณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแห่งชำติ 

มีอ�ำนำจหน้ำท่ีตรวจสอบและรำยงำนกำรกระท�ำหรือกำรละเลยกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิด 

สิทธิมนุษยชน	ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ	หรือกรณีกำรร้องทุกข์ของ 

ผู้บริโภคท่ีได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค	เป็นต้น	ดังนัน้	กำรยกฐำนะระเบยีบส�ำนกันำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ฯ	เป็นพระรำชบัญญัติ	จึงควรต้องก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำเป็นกฎหมำยพิเศษ 

ที่ก�ำหนดลักษณะของเรื่องรำว	 ร้องทุกข์	 รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอและกำรจัดกำรเร่ืองรำว 

ร้องทุกข์ในองค์กรฝ่ำยบริหำรเท่ำนั้น	 ท้ังน้ี	 เพ่ือไม่ให้ซ�้ำซ้อนกับบทบัญญัติแห่งกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 

อยู่แล้ว
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วันชัย ศรีนวลนัด*

โทษประหารชีวิต : หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน 

1. บทน�า 

	 	 โทษประหารชีวิต	 เป็นโทษทางอาญาชนิดหนึ่งในจ�านวน	 5	 ชนิด	 ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	18	ได้แก่	ประหารชีวิต	จ�าคุก	กักขัง	ปรับ	และริบทรัพย์สิน	กล่าวได้ว่าโทษ

ประหารชีวิตเป็นโทษท่ีมีความรุนแรงสูงสุด	 เพราะถึงขั้นท�าลายล้างชีวิตของบุคคล	 ดังนั้น	 ตามหลัก

ดุลภาพ	 หรือหลักสัดส่วนระหว่างพฤติการณ์ความร้ายแรงของความผิดที่กระท�ากับโทษท่ีจะได้รับ 

จึงต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกันตามทฤษฎีเหตุและผล	 เมื่อเป็นดังนี้โทษประหารชีวิตจึงต้อง

ใช้กับผู้ประกอบอาชญากรรมประเภทร้ายแรงอุกฉกรรจ์มหันตโทษ	 หรือการกระท�าอย่างเหี้ยมโหด	

ทารุณ	ไร้มนุษยธรรม	ตามทฤษฎีการลงโทษ	เพื่อแก้แค้นทดแทน	(Retribution	Theory)	หรือทฤษฎี

การลงโทษให้สาสมกบัความผดิ	(Instinct	Theory)	อนัเป็นการช่วยชดเชยเยยีวยาความรูส้กึเคยีดแค้น

ของผู้เสียหาย	

	 	 ตามหลักอาชญาวทิยา	วตัถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญามหีลายประการ	และหลายทฤษฎี	

ทั้งในด้านผู้กระท�าความผิดด้านผู้เสียหาย	และด้านสังคมส่วนรวม	เช่น	

	 	 -	 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน	(Retribution	Theory)	

	 	 -		 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่	(Deterrence	Theory)	

	 	 -		 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันอาชญากรรม	(Prevention	Theory)	

	 	 -		 ทฤษฎีการลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระท�าความผิด	(Incapacitation	Theory)	

	 	 -		 ทฤษฎกีารลงโทษเพือ่แก้ไขปรบัปรงุผูก้ระท�าความผดิ	(Reformation	หรอื	Rehabilitation	

Theory)	

	 	 สรุปกล่าวได้ว่า	การลงโทษประหารชีวิตจะเป็นตามหลัก	4	ทฤษฎีแรก	ดังกล่าวข้างต้น	

2. ความเป็นมาของโทษประหารชีวิต 

	 	 เป็นที่แน่ชัดว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการกระท�าต่อชีวิตของผู้ประกอบอาชญากรรม 

ให้สิ้นสลายไป	 ในสมัยดั้งเดิมยุคโบราณใช้วิธีการตัดศีรษะ	 ของไทยเรียกว่า	 “กุดหัว”	 บางสังคม 
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ใช้วิธีการอื่น	เช่น	ตรึงกางเขน	เช่น	กรณีพระเยซูคริสต์	ถ่วงน�้าในทะเล	ฝังทั้งเป็น	เสียบทะลุร่างกาย	

ทุบตีจนเสียชีวิต	ใช้การดื่มยาพิษ	เช่น	กรณีโซเครตีส	ปราชญ์ชาวกรีก	การแขวนคอ	ปาด้วยก้อนหิน	

นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า	และการตัดศีรษะ	โดยวิธี	กิโยติน	(Guillotine)	ในฝรั่งเศส	ฯลฯ	

	 	 จะเห็นได้ว่าวิธีการประหารชีวิตในอดีตมีความรุนแรง	โหดร้าย	ทารุณ	และทรมานผู้ถูกลงโทษ	

แต่ปัจจุบันนี้	มีวิวัฒนาการลดความรุนแรงลงมาก	โดยใช้วิธีฉีดสารพิษเข้าร่างกาย	ซึ่งประเทศไทยน�า

มาใช้เมื่อปี	พ.ศ.2546	เป็นต้นมา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	19	วรรคสอง	

  2.1 แนวคิดของนักปราชญ์เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 

	 	 	 	 มีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตไว้	 

ซึ่งมีทั้งผู้ท่ีเห็นด้วยและผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกับการลงโทษนี้	 ดังจะขอยกเอาความคิดเห็นของบางท่านมา

แสดงไว้	ดังนี้	

    (1) เซ็นท์ โธมัส อะเควนาส (Saint Thomas Aquinas) 

	 	 	 	 	 	 เป็นนักบวชในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิคให้ความเห็นว่า	 เป็นความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งท่ีจะต้องลงโทษประหารชีวิตแก่ผู้กระท�าความผิดอุกฉกรรจ์	 เพราะพระเจ้าได้มอบอ�านาจให้

กับรัฐเพื่อลงโทษผู้กระท�าความผิดได้เฉพาะในเหตุส�าคัญ	2	ประการ	คือ	

	 	 	 	 	 	 ประการที่หนึ่ง	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระบัญชาของพระเป็นเจ้า	 เพ่ือความ

ยุติธรรม	เพราะเมื่อผู้ใดท�าให้ผู้อื่นต้องตายไป	เขาก็ควรถูกลงโทษถึงตายเช่นเดียวกัน	

	 	 	 	 	 	 ประการที่สอง	เพื่อรักษาและปกป้องสังคมให้พ้นจากการกระท�าความผิดที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต	

    (2) ญัง จาคส์ รุสโซ (Jean Jecques Rousseau) 

	 	 	 	 	 	 ให้ความเห็นว่าควรมีโทษประหารชีวิตอยู่ต่อไป	เพื่อใช้กับผู้กระท�าความผิดอุกฉกรรจ์	

โดยเฉพาะกับผู้กระท�าความผิดที่ได้รับสมญานามว่า	 “social	monster”	 เพราะบุคคลประเภทนี้ 

เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม	 ดังนั้น	 สังคมจึงควรปฏิบัติต่อเขาได้เสมือนหนึ่งว่าเขานั้นคือ 

สัตว์ร้าย	

    (3) ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) 

	 	 	 	 	 	 เป็นแพทย์ทหารชาวอิตาเลี่ยน	 เนื่องจากท่านได้คลุกคลีอยู่กับทหารเป็นเวลานาน	 

จึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่า	ทหารที่ชอบกระท�าความผิดอยู่เสมอนั้น	มักเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย	

เช่น	มคีวามจขุองมันสมองน้อย	ช่วงแขนยาวผดิปกต	ิผมดก	ตาเหล่	ถนดัซ้าย	มคีวามรูส้กึด้านและอดทน

มากกว่าบุคคลธรรมดา	Lombroso	ได้แบ่งแยกอาชญากรไว้เป็น	3	ประเภทด้วยกัน	คือ	อาชญากร 

โดยก�าเนิด	อาชญากรจิตไม่ปกติ	และอาชญากรที่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบันดาลให้ผันแปรไป	

_16-0497(210-223)P3.indd   211 6/17/59 BE   3:52 PM



วันชัย ศรีนวลนัด

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559212

	 	 	 	 	 	 Lombroso	 เชื่อว่าพวกอาชญากรโดยก�าเนิดนี้เป็นพวกที่ได้รับความชั่วร้ายมาทาง

สายเลือด	 โอกาสท่ีจะปรับปรุงหรือแก้ไขอาชญากรโดยก�าเนิดให้กลับตัวเป็นคนดีนั้นมีอยู่น้อยมาก	 

ดังน้ัน	 ถ้าพวกนี้กระท�าตนเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมข้ึนเมื่อใด	 ก็ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดด้วยการ 

ประหารชีวิต	

    (4) ราฟาเอล กาโรฟาโล (Raffaele Garofalo) 

	 	 	 	 	 	 เป็นนกัปราชญ์ชาวอติาเลีย่น	ให้ความเหน็ว่า	ในเมือ่สังคมก�าลังตกอยูใ่นภาวะอนัตราย	

ก็จ�าเป็นอยูเ่องทีส่งัคมนัน้จะต้องป้องกนัตนเองอย่างเข้มแขง็	ดงันัน้	ถ้ามผีูใ้ดกระท�าความผดิอกุฉกรรจ์

ขึน้	สมาชกิของสงัคมนัน้จงึไม่ควรเหน็อกเหน็ใจผู้กระท�าความผิด	การลงโทษประหารชวีติแก่ผู้กระท�า

ความผิดให้ออกไปจากสังคมได้อย่างเด็ดขาดแล้ว	 นับว่าเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระท�าความผิดนั้น 

มีโอกาสได้ถ่ายทอดความชั่วร้ายทางสายโลหิตไปยังลูกหลานในสังคม	

	 	 	 	 	 	 แนวความคดิของนกัปราชญ์	4	ท่านนี	้เป็นไปในแนวสนบัสนนุการลงโทษประหารชวีติ	 

ส่วนแนวความคิดของนักปราชญ์อีก	 3	 ท่านต่อไปน้ี	 เป็นไปในทางคัดค้านการลงโทษประหารชีวิต	 

โดยให้เหตุผลไว้	คือ	

    (5) ซีซาร์ เบคาเรีย (Cesare Beccaria) 

	 	 	 	 	 	 เป็นนักปราชญ์ชาวอิตาเลี่ยน	 ให้ความเห็นว่า	 ในภาวะท่ีบ้านเมืองสงบสุขนั้น	 รัฐจะ

ลงโทษประหารชีวิตได้ก็ต่อเมื่อการลงโทษประหารชีวิตนั้น	 เป็นเพียงวิธีเดียวท่ีจะยับยั้งการกระท�า 

ความผิดของประชาชนคนอื่น	ๆ	ได้	

    (6) เบนจามิน รัช (Benjamin Rush) 

	 	 	 	 	 	 เป็นผู้ท่ีเริ่มคัดค้านการลงโทษประหารชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง 

เป็นคนแรก	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตเอาไว้ว่า	 การลงโทษประหารชีวิตนั้นนอกจากจะ 

ไม่สามารถยบัยัง้อาชญากรรมได้แล้ว	ยงัมผีลเป็นการเพิม่อาชญากรรมทีร้่ายแรงขึน้ไปอกี	เพราะการที่

รฐัลงโทษประหารชวีติแก่ผูก้ระท�าความผดิอกุฉกรรจ์นัน้	กเ็ท่ากบัรัฐนัน้เองเป็นผู้ก่อให้เกดิอาชญากรรม

ที่อุกฉกรรจ์เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสมอไป	

    (7) ฮูโก อะดัม เบดัว (Hugo Adam Bedau) 

	 	 	 	 	 	 ให้ความเห็นว่า	 แม้ข้ออ้างของฝ่ายท่ีนิยมโทษประหารชีวิตท่ีว่า	 รัฐมีอ�านาจลงโทษ

ประหารชีวิตแก่ผู้กระท�าความผิดนั้น	 คนผู้นั้นไม่มีความเป็นภัยต่อไปอีกแล้ว	 เพราะเขาตกอยู่ใน

สภาพของนักโทษที่ถูกควบคุมตัวอย่างเข้มแข็ง	 จึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องลงโทษเขาจนถึงขั้นประหารชีวิต	 

เพียงเพราะเหตุว่าเขาผู้นั้นเคยกระท�าตนเป็นภัยต่อสังคมมาก่อน	

	 	 	 	 	 	 Bedau	 ยังมีความเห็นอีกว่า	 ถ้าเกิดความผิดพลาดจนถึงขั้นลงโทษผู้บริสุทธ์ิแล้ว	 

การลงโทษจ�าคกุกย็งัดกีว่าการลงโทษประหารชวีติ	เพราะยงัให้โอกาสนักโทษได้มีชวีติอยู	่ดงันัน้	จงึควร 

ยกเลิกโทษประหารชีวิตนี้เสีย	เพื่อป้องกันผู้บริสุทธิ์มิให้ต้องได้รับโทษอันร้ายแรงโดยไม่มีทางแก้ไข	
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  2.2 การลงโทษประหารชีวิตของประเทศไทย 

	 	 	 	 เท่าที่มีหลักฐานสามารถค้นคว้าอ้างอิงได้	 ขอเริ่มต้นกล่าวถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา	 และ 

กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 โดยในยุคดังกล่าวจะเน้นที่ความผิดฐานกบฏ	 และความผิดต่อความม่ันคง

ของรัฐ	 เป็นส�าคัญ	 ดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวง	 ลักษณะกฎอัยการศึก	 คือการกระท�าทรยศ 

ต่อองค์พระมหากษัตริย์	 และเป็นกบฏต่อบ้านเมือง	 จะถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีการทรมาน 

ต่าง	ๆ 	เช่น	ตดัศรีษะด้วยดาบ	หรือ	กดุหวั	โดยใช้เพชฌฆาต	3	คน	ดาบ	1	ดาบ	2	และดาบ	3	หรือส�าเร็จ

โทษด้วยท่อนไม้จันทน์	(ดูกฎหมายตราสามดวง	มาตรา	176	และกฎหมายลักษณะอาญา	ร.ศ.	127)	

	 	 	 	 ต่อมาปี	 พ.ศ.2477	 มีการแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา	 ร.ศ.127	 ยกเลิกวิธีการตัดศีรษะ	

และใช้ปืนยิงแทน	 โดยใช้วิธีนี้ประหารชีวิตเป็นครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 12	 กันยายน	 พ.ศ.2478	 และใช้ 

เรื่อยมาจนปี	พ.ศ.2546	

	 	 	 	 หลังจากนั้น	เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.2546	ได้มี	พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา	(ฉบับที่	16)	พ.ศ.2546	ออกใช้บังคับเปลี่ยนวิธีการลงโทษ	การประหารชีวิตจากเดิม 

ที่ใช้ปืนยิงเป็นวิธีฉีดด้วยยา	หรือสารพิษให้ตาย	ท�าให้การทรมาน	ทารุณ	โหดร้ายลดลง		

	 	 	 	 เหตุผลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประหารชีวิตจากใช้ปืนยิงมาเป็นใช้วิธีฉีดยา	 หรือ 

สารพิษให้ตาย	 เมื่อปี	 พ.ศ.2546	 เนื่องจากมีเสียงเรียกร้องจากสังคมโลก	ประกอบกับประเทศไทย 

เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 เมื่อปี	 พ.ศ.2491	 และเข้าร่วมมีพันธกรณีผูกพัน 

ต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง	 และสิทธิทางการเมือง	 (International	 

Covenant	on	Civil,	 and	Political	 Rights)	 (ICCPR)	 เมื่อวันที่	 30	มกราคม	2540	ซึ่งมีข้อห้าม

การลงโทษด้วยวิธีโหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 ต�่าช้า	 ประกอบกับสังคมไทยมีความเจริญพัฒนายอมรับ 

หลักเรื่องสิทธิมนุษยชน	 ศักดิ์ศรีความเป ็นมนุษย ์ 	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 4	 บัญญัติให้การรับรอง	 คุ้มครองเร่ืองนี้ไว ้

อย่างแจ้งชัด	จึงเป็นผลให้รัฐบาลและรัฐสภาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	19	เปลี่ยนวิธีการ 

ลงโทษประหารชีวิตตามแนวทางดังกล่าว	และใช้วิธีนี้ตลอดมาจนปัจจุบัน	(ส.ค.2557)	

  2.3 กฎหมายอาญาของประเทศไทยที่มีโทษประหารชีวิต ปัจจุบันมี ดังนี้ 

	 	 	 	 (1)	 	 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร	 ต่อองค์พระมหากษัตริย ์ฯ	 

มาตรา	107	–	111	

	 	 	 	 (2)	 	 ความผดิต่อความมัน่คงของรฐั	ภายในและภายนอกราชอาณาจกัร	มาตรา	113,	119,	 

121,	122,	124,	127	และมาตรา	129	

	 	 	 	 (3)			 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ	มาตรา	132	

	 	 	 	 (4)			 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย	มาตรา	135/1	

	 	 	 	 (5)			 ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	มาตรา	148,	149	
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	 	 	 	 (6)			 ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	มาตรา	201,	202	

	 	 	 	 (7)			 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน	มาตรา	218,	224	

	 	 	 	 (8)			 ความผิดเกี่ยวกับเพศ	มาตรา	277	ทวิ,	277	ตรี,	280	

	 	 	 	 (9)			 ความผิดต่อชีวิต	มาตรา	288,	289	

	 	 	 	 (10)		ความผิดต่อเสรีภาพ	มาตรา	312	ทวิ,	313,	314	

	 	 	 	 (11)	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	มาตรา	339,	339	ทวิ,	340,	340	ทวิ	

	 	 	 	 (12)	พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.2552	มาตรา	65,	66,	93	6	

  2.4 ข้อห้าม หรือข้อจ�ากัดของโทษประหารชีวิต ตามกฎหมายประเทศไทยปัจจุบัน 

	 	 	 	 กรณีผู้กระท�าความผิดที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	ห้ามใช้โทษประหารชีวิต	โดยถือเอาวันกระท�า

ความผิดเป็นเกณฑ์	 ไม่ค�านึงว่าจะถูกจับกุมเม่ือใด	 หรือศาลจะมีค�าพิพากษาเมื่อใด	 ตามประมวล

กฎหมายอาญา	มาตรา	18	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	16)	พ.ศ.2546	

	 	 	 	 กรณีหญงิมคีรรภ์	ให้รอไว้จนพ้นก�าหนดสามปีนับแต่คลอดบตุร	แล้วให้ลดโทษประหารชวีติ

ลงเหลือจ�าคุกตลอดชีวิต	 เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	247	วรรคสอง	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	25)	พ.ศ.2550	

  2.5 ทิศทางของนานาประเทศเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 

	 	 	 	 ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิต	 ปี	 2555	 ของ	 

แอมเนสตี้	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ประเทศไทย	 (Amnesty	 International)	 สรุปได้ว่าประเทศต่าง	 ๆ 

ในโลกมีทิศทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

	 	 	 	 (1)	 ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท	 มีจ�านวน	

97	ประเทศ	เช่น	กัมพูชา	ฟิลิปปินส์	แอลเบเนีย	ออสเตรเลีย	แคนาดา	เนปาล	ฝรั่งเศส	เป็นต้น	

	 	 	 	 (2)	 ประเทศซึ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่านั้น	 มีจ�านวน	 

8	ประเทศ	เช่น	โบลิเวีย	บราซิล	เปรู	เป็นต้น	

	 	 	 	 (3)		ประเทศซึง่ยกเลกิโทษประหารชวีติในทางปฏบัิติ	มจี�านวน	35	ประเทศ	เช่น	แอลจีเรีย	

พม่า	ลาว	บรูไน	เกาหลีใต้	ศรีลังกา	เคนยา	เป็นต้น	ประเทศเหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับ

อาชญากรรมทั่วไป	เช่น	ฆาตกรรม	แต่อาจถือได้ว่า	ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	เนื่องจาก

ได้ระงับการใช้โทษประหารชีวิตในช่วง	 10	ปีที่ผ่านมา	และยังเชื่อได้ว่ามีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัต ิ

ที่จะไม่ลงโทษประหารชีวิต	

	 	 	 	 (4)	 ประเทศซึง่ยงัคงใช้การลงโทษประหารชวีติ	มจี�านวน	58	ประเทศ	เช่น	จนี	อนิเดยี	อริกั	

อิหร่าน	ญี่ปุ่น	คิวบา	เวียดนาม	สหรัฐอเมริกา	สิงคโปร์	ไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	เป็นต้น	ประเทศ 

เหล่านี้ยังคงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตส�าหรับอาชญากรรมทั่วไป	
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	 	 	 	 จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่า	 มีประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางกฎหมายและ 

ในทางปฏบัิติ	จ�านวน	140	ประเทศ	ส�าหรบัประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	มกีมัพชูาและฟิลิปปินส์

ที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท	ส่วนลาว	พม่า	บรูไน	ได้ยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตในทางปฏิบัติ	ส่วนไทย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และเวียดนาม	ยังคงมีและใช้โทษ

ประหารชีวิตอยู่	

3. หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน 

	 	 แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนได้มีมาเป็นเวลา

นานมากนับพันปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

คุม้ครองมนษุย์ทกุคนให้สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่าง

สันติสุข	ส่วนค�าว่า	“	สิทธิมนุษยชน	”	นั้น	เป็นค�า 

ที่นิยามข้ึนใหม่ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	

โดยมีพัฒนาการแต่ละยุคสมัยสรุปได้	ดังนี้	

  3.1 ยคุกรกี-โรมนั	เป็นยคุทีเ่ชือ่ถือในอ�านาจ

เหนือธรรมชาติ	 เช่น	 ผีสางเทวดา	 มนุษย์ยังคง 

เชื่อถือเทพต่าง	ๆ 	เช่น	เชื่อว่าเทพ	Zeus	ท�าให้มนุษย์มีความรู้สึก	หิริโอตตัปปะ	มีความละอายต่อบาป	 

ดังนั้น	 มนุษย์จึงมีความสามารถรู้จักผิดชอบชั่วดี	 และสามารถปกครองบ้านเมืองได้เอง	 บ้านเมืองก็มี

ความสงบสุข	เพราะมนุษย์ในยุคนั้นเชื่อถือเทพเจ้า	Zeus	เมื่อเวลาผ่านไป	ขณะที่กรีกมีความรุ่งเรือง

มากขึ้น	 ความเชื่อถือในเทพเจ้าท่ีมีอยู่แต่เดิมเปลี่ยนแปลงไป	 เกิดการปกครองอย่างไม่เป็นธรรม	 

มีการกดขี่ข่มเหงอย่างมาก	 มีการแบ่งแยกชนชั้นของคนในสังคมอย่างชัดเจน	 เกิดระบบอภิสิทธิ์ชน	 

และระบบทาส	 ซึ่งเป็นระบบท่ีโหดร้ายทารุณ	 กดขี่ข่มเหง	 กีดกันแบ่งชนชั้น	 เช่น	 ผู้ชายชาวเอเธนส์

เท่านั้นท่ีสามารถออกเสียงทางการเมืองได้	 หากเป็นหญิงหรือเป็นทาส	 หญิงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง 

ในทางการเมือง	เป็นต้น	

	 	 	 	 เมือ่เกดิสถานการณ์เช่นนี	้กลุ่มนกัปราชญ์หลายคนในยคุนัน้	ทนไม่ได้กบัความไม่เท่าเทยีม

ทีเ่กดิขึน้	จงึพยายามอ้าง	“กฎธรรมชาต”ิ	เป็นหลกัเพือ่ต่อต้านการปกครองของผูม้อี�านาจ	นกัปราชญ์ทีม่ี 

ชื่อเสียงในยุคนั้น	 เช่น	 เพลโต	 อริสโตเติล	 และ	 ซิเซโร	 โดยมีแนวคิดใช้เหตุผล	 และความชอบธรรม 

ตามหลักธรรมชาติ	 ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน	 และมีสิทธิบางประการที่ติดตัวมา 

ตั้งแต่เกิด	 ไม่สามารถโอน	 หรือล่วงละเมิดได้	 เช่น	 สิทธิในชีวิต	 สิทธิในร่างกาย	 และสิทธิในความ 

เสมอภาพ	เป็นต้น	
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	 	 	 	 ในช่วงเวลานัน้มกีารออกกฎหมายเพือ่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากข้ึน	โดยเร่ิมจาก 

ความเสมอภาคทางทรัพย์สิน	 กฎหมายลายลักษณ์อักษรท่ีส�าคัญได้แก่	 กฎหมาย	 12	 โต๊ะ	 ซ่ึงเป็น

กฎหมายที่วางอยู่บนหลักของกฎหมายธรรมชาติ	 และรับรองสิทธิของพลเมืองโรมัน	 ไม่ว่าจะเป็น

ชายหรือหญิง	 (แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงทาส)	 จึงถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่แสดงให้เห็นถึง 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

  3.2 ยุคกลาง	 อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 5	ถึงคริสต์ศตวรรษที่	 15	 เกิดขึ้นหลังจากยุค	กรีก-

โรมันเริ่มเสื่อมลง	ช่วงเวลานั้นมีการขยายอิทธิพลของคริสต์ศาสนาเข้ามาในจักรวรรดิโรมัน	และต่อมา 

จักรพรรดิ์คอนสแตนตินได้รับเอาคริสต์ศาสนาเข้าเป็นศาสนาประจ�าชาติ	 ยุคกลางนี้เป็นยุคท่ีมี 

ความเจริญทางด้านคริสต์ศาสนาสูงสุด	 และมีอิทธิพลครอบคลุมเป็นระยะเวลายาวนาน	 โดยแบ่ง

โครงสร้างสังคมออกเป็นระดับต่าง	ๆ	ได้แก่	พระมีหน้าที่ด้านศาสนา	ผู้ปกครอง	และขุนนางมีหน้าที่

ด้านปกครองผู้ใช้แรงงาน	ยคุกลางน้ีมีความเช่ือทีว่่าพระเจ้าเป็นผูส้ร้างโลก	แต่ทีโ่ลกวุน่วายเพราะมนษุย์

ไม่เชื่อฟังพระเจ้า	ทางรอดที่มีอยู่	คือ	การเชื่อฟังพระเจ้า	(Jesus)	และปฏิบัติตามค�าสอนของพระองค์	

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้มีการก�าหนดผู้แทนของพระเจ้าในทางโลก	 คือ	 พระสันตะปาปา	 (Pope)	 ถือเป็น 

ผู้แทนที่ได้รับมอบอ�านาจจากพระเจ้ามาคอยดูแลมนุษยโลกให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	

	 	 	 	 นักปราชญ์ที่มีบทบาทส�าคัญในยุคนี้	ได้แก่	นักบุญออกุสติน	(Saint	Augustine)	มีแนวคิด

ว่าสังคมมีอาณาจักรอยู่	2	ประเภท	ได้แก่	อาณาจักรทางโลก	(รัฐ)	และศาสนจักรของพระเจ้า	ทั้งสอง

ส่วนนี้แยกออกจากกัน	แต่ศาสนจักรของพระเจ้ามีอ�านาจเหนือกว่าฝ่ายอาณาจักร	(รัฐ)	ดังนั้น	มนุษย์

จ�าเป็นต้องท�าหน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยในสงัคม	และพระซึง่ถอืว่ารบัอ�านาจโดยตรงจากพระเจ้า	

จงึเป็นผูท้ีม่บีรรดาศกัดิส์งูกว่าประชาชนทัว่ไป	ดงันัน้	จงึสรปุได้ว่า	ยคุกลางเป็นยคุทีศ่าสน-จกัรมอี�านาจ	

แต่มอบหมายอ�านาจให้ฝ่ายอาณาจักรท�าหน้าที่ปกครองภายใต้เจตจ�านงของพระเจ้า	

  3.3 ยุคสมัยใหม่ หลังจากที่ประชาชนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนจักรมาเป็นเวลาช้านาน	 

ในช่วงปลายของยุคกลางได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน	 เช่น	 เกิดการแยกตัวระหว่างฝ่าย

ศาสนจักรโรมันคาทอลิกออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ขึ้นกับฝ่ายศาสนจักรโรมันคาทอลิก 

อีกต่อไป	 จากน้ันสังคมเริ่มมีการรวมตัวเป็น	 “รัฐ”	 ต่างๆ	 เกิดขึ้น	 และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 

ส่งผลให้รัฐมีความชอบธรรมการปกครองมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ได้เกิดปัญหาระหว่างรัฐกับประชาชน

ผู้ถูกปกครอง	กล่าวคือ	รัฐต้องการอ�านาจเด็ดขาดในการปกครอง	ส่วนประชาชนก็เรียกร้องสิทธิและ

เสรีภาพ	 เพราะเห็นว่าการปกครองที่เป็นอยู่ขณะนั้นด�าเนินไปอย่างไม่เป็นธรรม	 ขาดการตรวจสอบ	

ท�าให้เกิดแนวความคิดด้านการปกครองรูปแบบใหม่	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 แนวความคิดของ	 John	 Locke	

นักปราชญ์ชาวอังกฤษ	 ซึ่งเป็นบิดาประชาธิปไตย	 และบิดาแห่งสิทธิมนุษยชน	 John	 Locke	 เป็น 

ผู้ที่มีแนวคิดว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจงดงาม	มีสิทธิเสรีภาพ	แต่สังคมที่มนุษย์อยู่เป็นสังคมที่ขาดระเบียบ	

_16-0497(210-223)P3.indd   216 6/17/59 BE   3:52 PM



โทษประหารชีวิต : หลักคิดด้านสิทธิมนุษยชน 

217วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

และเห็นว่ารัฐไม่ได้อยู่เหนือประชาชน	แต่มีข้อผูกพันกันระหว่างรัฐกับประชาชน	ที่เรียกว่า	 “สัญญา

ประชาคม”	 โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติต่อกันเพื่อความสงบสุขของสังคม	มนุษย์จ�าเป็นต้อง

สละสิทธิบางประการ	เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	ในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องถูกจ�ากัดการใช้

อ�านาจเพื่อป้องกันมิให้ล่วงละเมิดประชาชนจนเกินขอบเขต	โดยยึดถือหลักส�าคัญ	5	ประการ	ได้แก่	

	 	 	 	 (1)	 มนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน	

	 	 	 	 (2)		ผู้จะมาปกครองต้องเป็นผู้ที่มาจากความเห็นชอบจาก	ประชาชนส่วนใหญ่	

	 	 	 	 (3)		เม่ือผู้ปกครองได้อ�านาจปกครองแล้ว	 จะต้องใช้อ�านาจเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ	

และเสรีภาพของประชาชนเป็นส�าคัญ	

	 	 	 	 (4)	 หากผูป้กครองใช้อ�านาจไม่ชอบธรรม	กส็ามารถยกเลิกสัญญาประชาคมน้ันโดยถอดถอน

ผู้น�าออกจากต�าแหน่งได้	

	 	 	 	 (5)	 การใช้อ�านาจของผู้ปกครอง	ต้องตรวจสอบ	ควบคุมได้	

	 	 	 	 ต่อมา	มองเตสกเิออร์	(Charles	de	Montesqieu)	นกัปราชญ์ชาวฝรัง่เศส	ได้เสนอแนวคดิ

เกี่ยวกับการแบ่งแยกอ�านาจออกเป็น	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 อ�านาจบริหาร	 อ�านาจนิติบัญญัติ	 และอ�านาจ

ตุลาการ	และเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในเวลาต่อมาถึงปัจจุบัน	

  3.4 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

	 	 	 	 จากที่กล่าวถึงยุคสมัยต่าง	 ๆ	 3	 ยุคสมัย	 แสดงให้เห็นว่าในแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนาการ

ด้านสิทธิมนุษยชนตลอดมา	เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ถกูข่มเหง	บบีบงัคบั	ล่วงล�า้สทิธิ	์กจ็ะต้องลุกข้ึนมาเรียกร้อง	และรัฐเองกต้็องพยายามตอบสนอง	ให้การ

ปกป้องและคุ้มครองสิทธิของคนเหล่านั้น	 เพื่อความสงบสุขของสังคมในภาพรวม	 จึงเป็นที่มาของ 

หลักสิทธิมนุษยชน	อย่างเป็นรูปธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ผ่านพ้นไป	

และพัฒนามาเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	

ประกาศใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่	 10	 ธันวาคม	พ.ศ.2491	 เป็นต้นมา	 และได้รับการยอมรับจากประเทศ 

ต่าง	ๆ	จ�านวนมาก	รวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งให้การรับรองเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซีย	

	 	 	 	 เนือ่งจากสถานะภาพของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	เป็นเพยีงเอกสารแถลงการณ์	

หรือเอกสารแสดงเจตจ�านงค์ของกลุ่มประเทศมหาอ�านาจผู้ชนะสงครามโลกคร้ังที่	 2	 ที่ส�าคัญได้แก่	

สหรัฐอเมริกา	 อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 รัฐเซีย	 และ	 จีน	 ได้รวมตัวกันเป็นสหประชาชาติ	 ประกาศปฏิญญา

สากล	ฯ	นี้ออกมา	มิได้มีสถานะที่ผูกพันรัฐทางกฎหมาย	แต่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศต่าง	ๆ	 

ยอมรับที่จะให้การเคารพจนอาจถึงขั้นเป็นกฎหมายจารีต	 (customary	 law)	 ปฏิญญาสากล	 ฯ	 

ฉบับน้ี	 ประกอบด้วยส่วนแรกเป็นอารัมภบท	 และบทบัญญัติ	 30	 มาตรา	 ที่ก�าหนดสิทธิมนุษยชน	

ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับไม่ว่าชายหรือหญิง	 โดยไม่มี
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การเลือกปฏิบัติ	 สิทธิในการมีชีวิตอยู่	 เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล	 สิทธิที่จะได้รับ

มาตรฐานในการด�ารงชีวิตอย่างเพียงพอ	 สิทธิในการแสวงหาและได้ที่พักพิงในประเทศอื่นเพื่อหนีภัย

การประหัตประหาร	สิทธิในการมีเสรีภาพที่จะแสดงความเห็น	สิทธิในการศึกษา	เสรีภาพในความคิด

มโนธรรมและศาสนา	สิทธิในเสรีภาพจากการถูกทรมานและการกระท�าที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	

	 	 	 	 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า	ปฏิญญาสากล	ฯ	ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย	จึงไม่มีผลในเชิงบังคับ

ให้ต้องปฏบิตั	ิแต่เพือ่มใิห้หลกัการเรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นเพียงแค่อดุมการณ์	จึงได้มกีารยกร่างตราสาร

เก่ียวกับเรื่องต่าง	 ๆ	 ด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น	 เพ่ือให้รัฐทั้งหลายยอมรับพันธกรณีโดยการเข้าเป็นภาคี	 

ในลักษณะอนุสัญญา	หรือกติการะหว่างประเทศ	มีจ�านวนหลายฉบับ	หลายด้าน	ปัจจุบันประเทศไทย

ได้ยอมรับเข้าเป็นภาคีแล้ว	จ�านวน	7	ฉบับ	ได้แก่	

	 	 	 	 (1)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(	Convention	on	

the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women:	CEDAW)	มีผลใช้บังคับกับ

ประเทศไทยเมื่อวันที่	8	กันยายน	2528	

	 	 	 	 (2)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 (Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child:	 CRC)	 

มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	26	เมษายน	2535	11	

	 	 	 	 (3)		กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 

Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights:	 ICCPR)	 มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	 30	

มกราคม	2540	

	 	 	 	 (4)		กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	(International	

Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	ICESCR)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	

เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2542	

	 	 	 	 (5)		อนุสัญญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกประตบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ	(International	

Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination:	ICERD)	มีผลใช้บังคับ

กับประเทศไทยเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2546	

	 	 	 	 (6)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 

ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ายีศักดิ์ศรี	(Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	

Degrading	Treatment	or	Punishment:	CAT)	มผีลใช้บงัคบักบัประเทศไทยเมือ่วนัท่ี	1	พฤศจกิายน	

2550	

	 	 	 	 (7)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	

Disabilities)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2551	
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	 	 	 	 โดยแต่ละฉบับ	 รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม	 และต้องรายงานการปฏิบัติ 

ให้กับคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญานั้น	 ๆ	 เพ่ือพิจารณาว่า	 ประเทศไทยได้ด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามพันธกรณีทั้ง	 7	 ฉบับ	 หรือไม่	 มีปัญหา	 หรืออุปสรรคใด	 และจะมีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอย่างไร	ในขณะเดียวกันก็ถูกติดตามโดยกลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	

เพือ่พจิารณาสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ	Universal	Periodic	Review	 

(UPR)	 ซึ่งประเทศไทยต้องท�ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยส่งให้คณะมนตรี 

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 (Human	Rights	 Council)	 (HRC.)	 ทุกปี	 และการประชุม	UPR.	 

ทีน่ครเจนวีาเมือ่เดือน	มนีาคม	2555	มข้ีอเสนอแนะให้ประเทศไทยรบัมาด�าเนนิการ	รวมทัง้สิน้	134	ข้อ	 

ในจ�านวนนี้มีประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย	

	 	 	 	 นอกจากนี้ยังมีอนุสัญญาอีก	 2	 ฉบับ	 อยู่ในขั้นตอนที่ประเทศไทยถูกเรียกร้องให้เข้าเป็น

ภาคี	คือ	(1)	อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	และ	(2)	อนุสัญญา

ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว		

	 	 	 	 อน่ึง	 นอกจากอนุสัญญา	 และกติการะหว่างประเทศ	 7	 ฉบับ	 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 

ยังมีอนุสัญญาอ่ืน	 ๆ	 ของสหประชาชาติ	 เร่ืองอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ	 

ซึ่งประเทศไทยยังมิได้เข้าไปผูกพัน	เช่น	

      ● 	 อนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย	

      ● 	 อนุสัญญาการห้ามค้าทาส	

      ● 	 อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์	

      ● 	 อนุสัญญาว่าด้วยสถานะคนไร้รัฐ	

      ● 	 อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการปฏิบัติต่อเชลยและผู้บาดเจ็บในการ 

สู้รบ	รวมถึงการปฏิบัติต่อนักโทษ	และการคุ้มครองพลเรือน	หรือมักเรียกว่ากฎหมายมนุษยธรรม	

      ● 	 อนุสัญญาต่างๆ	ในการคุ้มครองแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	

	 	 	 	 อนุสัญญา	และกติการะหว่างประเทศเหล่านี้	มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ	ดังนั้น	

เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	และมีพันธกรณีผูกพันแล้ว	ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ	หรือ

ข้อก�าหนดต่าง	ๆ 	และจะถูกเฝ้าติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ 	และกระบวนการ	UPR.	

ของคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งประชาติ	ส�าหรับเร่ืองท่ีเกีย่วกบั	สิทธมินษุยชน	และโทษประหารชีวติ	

จะมีส�านักงานข้าหลวงใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท�าหน้าที่เฝ้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของ

ประเทศต่าง	ๆ	ทั้งวิธีการรับรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี	และวิธีส่งคณะเจ้าหน้าที่

ออกไปติดตามดูแลในพื้นที่ตามโอกาส	และเวลาที่เหมาะสม	
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  3.5 พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

	 	 	 	 ถ้าจะกล่าวว่า	 สิทธิมนุษยชน	 เป็นวลีใหม่ส�าหรับสังคมไทยก็คงไม่ผิดจากความจริง	 

เพราะค�าว่า	 สิทธิมนุษยชน	 เพิ่งจะเริ่มมีบัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 เมื่อ	 

พ.ศ.	2540	นี้เอง	ได้แก่	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	199	,	200	และ

พระราชบญัญัตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	โดยท่ีก่อนหน้านีจ้ะไม่มกีฎหมายฉบบั

ใด	ๆ 	บญัญตัถิงึถ้อยค�านีไ้ว้	จะมกีแ็ต่ค�าว่า	สทิธ	ิเสรีภาพ	และความเสมอภาค	เท่านัน้	แม้ว่าประเทศไทย 

จะมพัีนธกรณเีป็นภาคผีกูพนักบัอนุสญัญาระหว่างประเทศหลายฉบบักต็าม	แต่ถ้าพจิารณาด้านเนือ้หา

ของเรื่องสิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 ย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน

นั่นเอง	

	 	 	 	 ผลจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	ประกอบกับปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	 

และพนัธกรณตีามสนธสิญัญา	อนสุญัญา	กตกิาระหว่างประเทศ	ดงักล่าว	เป็นแรงกระตุน้	และผลกัดนั 

ที่ส�าคัญท�าให้สังคมไทยเกิดความต่ืนตัว	 เรียกร้องเรื่อง	 “สิทธิมนุษยชน”	 ซึ่งรวมถึงสิทธิเสรีภาพ	 

โดยถือว่าเป็นสาระส�าคัญที่อยู่ควบคู่กับบุคคลทุกคน	และมีกลไกรับรอง	ปกป้อง	คุ้มครอง	การด�ารง 

คงอยูอ่ย่างครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกตดัทอนรดิรอน	หรอืถกูละเมดิ	ดังทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	 2550	มาตรา	 27	บัญญัติไว้ว่า	 “สิทธิ	 และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง	

โดยปริยาย	 หรือโดยค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง	 และผูกพันรัฐสภา	 

คณะรัฐมนตรี	ศาล	รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 

ทัง้ปวง”	มาตรา	82	บญัญตัไิว้ว่า	“	รฐัต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมอืกบันานาประเทศ	และ

พงึถอืปฏิบตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค	ตลอดจนต้องปฏิบตัติามสนธสิญัญาด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทย

เป็นภาคี	รวมทั้งพันธกรณีที่ได้กระท�าไว้กับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ”	

	 	 	 	 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	27	และ	

มาตรา	82	ดังกล่าว	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	ซึ่งใช้บังคับ

เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2557	มาตรา	4	มีบทบัญญัติให้การรับรอง	คุ้มครองการปฏิบัติตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยมอียูเ่ดมิด้วย	ดงันัน้	จึงกล่าวได้ว่าแม้ประเทศไทยจะมกีารเปล่ียนแปลง

อ�านาจทางการเมืองในลักษณะพิเศษ	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2557	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ยังคง

ให้ความคุม้ครองหลกัสทิธมินษุยชนไว้เช่นเดมิทกุประการ	ได้แก่การปฏบิติัตามพันธกรณขีองอนสัุญญา

ทั้ง	5	ฉบับ	และกติการะหว่างประเทศ	2	ฉบับ	
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4. การก�าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของประเทศไทย 

	 	 โดยที่ประเทศไทย	มีการลงโทษประหารชีวิต	ใช้กับผู้กระท�าความผิดอาญามาตั้งแต่ยุคโบราณ

ตลอดมานับร้อย	 ๆ	 ปี	 ด้วยวิธีต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา	 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 และ

ได้เปลี่ยนจากวิธีการใช้ดาบตัดศีรษะเป็นใช้ปืนยิงเมื่อปี	 พ.ศ.2477	 ต่อมาปี	 พ.ศ.2546	 เปล่ียนเป็น 

วิธีฉีดด้วยยา	หรือสารพิษให้ตาย	จนกระทั่งปัจจุบัน	ในขณะเดียวกันมีเสียงเรียกร้องจากองค์การด้าน

สิทธิมนุษยชนจากต่างประเทศ	ให้ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต	โดยมีเหตุผลว่า	โทษประหาร

ชีวิตขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน	 การจะได้ค�าตอบส�าหรับข้อเรียกร้องดังกล่าว	 ควรจะต้องพิจารณา	 

2	ประเด็น	คือ	

  4.1 ปัจจัยด้านหลักสิทธิมนุษยชน 

    (1) ปัจจัยภายนอก 

	 	 	 	 	 	 (1.1)	 พันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญ	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -		กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง	(ICCPR)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	6	(1)	ก�าหนดไว้ว่ามนษุยชนทุกคนมสีทิธทิีจ่ะมชีวีติมาแต่ก�าเนดิ	(right	to	

life)	จะต้องไม่ถูกท�าให้เสียชีวิตโดยอ�าเภอใจ	(arbitrarily	deprived	of	life)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	 6	 (2)	 โทษประหารชีวิตจะท�าได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมาย

(most	serious	crimes)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	7	การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือต�่าช้า	จะกระท�ามิได้	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	(CAT)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อ	 16	 รัฐจะต้องป้องกันมิให้มีการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ายี

ศักดิ์ศรี	

	 	 	 	 	 	 (1.2)	 ข้อเรียกร้องจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(Human	Rights	

Council)	(HRC.)	ให้ประเทศไทยระงับใช้	หรือยกเลิกโทษประหารชีวิต	

	 	 	 	 	 	 (1.3)	 ข้อเรียกร้องจากองค์การนิรโทษกรรมสากล	 (Amnesty	 International)	 ให้

ประเทศไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต	และเปลี่ยนเป็นจ�าคุกตลอดชีวิต	

    (2) ปัจจัยภายใน 

	 	 	 	 	 	 (2.1)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ทุกฉบับให้การรับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	สิทธิเสรีภาพของบุคคล	

	 	 	 	 	 	 (2.2)		แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.2552	–	2556)	ก�าหนดให้ยกเลิก

โทษประหารชีวิต	โดยเปลี่ยนเป็นจ�าคุกตลอดชีวิต	ภายในปี	พ.ศ.2556	
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	 	 	 	 	 	 (2.3)	 ร่างแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.2557	–	2561)	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง

น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา	 ก�าหนดให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต	 โดยเปลี่ยนเป็นจ�าคุกตลอดชีวิต	

ภายในปี	พ.ศ.2561	

	 	 	 	 	 	 (2.4)	 ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 มีมติ	 6:1	 เสียง	 

เมือ่วนัที	่16	ตลุาคม	2556	ให้ยกเลกิโทษประหารชวีติและไม่ควรก�าหนดโทษประหารชวีติในความผิด 

ฐานอื่นเพิ่มขึ้นอีก	

	 	 	 	 	 	 (2.5)	 เสยีงเรยีกร้องจากสงัคม	และนกัการเมอืงบางกลุ่ม	เสนอให้ลงโทษประหารชวีติ

กับอาชญากรรมร้ายแรงอย่างจริงจัง	และควรรีบประหารโดยเร็วหลังจากศาลตัดสิน	

	 	 	 	 	 	 (2.6)	 ท่าทีของรัฐบาลไทย	 เมื่อปี	 2550,	 2551	 ประเทศไทยเคยออกเสียงคัดค้าน	 

การพักใช้โทษประหารชีวิต	 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	 ต่อมาปี	 พ.ศ.2553,	 2555	

ประเทศไทย	 เปลี่ยนท่าทีเป็น	 งดออกเสียง	 และเดือน	 ธันวาคม	 2557	 จะมีการประชุมเรื่องนี้อีก	 

จึงต้องติดตามท่าทีของรัฐบาลไทยว่าจะไปในทิศทางใด	

  4.2 แนวทางเลือกการก�าหนดยุทธศาสตร์ 

	 	 	 	 เมือ่พจิารณาถงึปัจจยัภายนอก	และปัจจยัภายในด้านหลกัสทิธมินษุยชน	กบัโทษประหารชวีติ 

ดังกล่าวในข้อ	4.1	แล้ว	มีข้อเสนอว่ารัฐบาลของประเทศไทย	ควรจะต้องก�าหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ

เรื่องโทษประหารชีวิต	 ให้มีความชัดเจนว่าจะก้าวไปในทิศทางใด	 การหยุดนิ่งเงียบอยู่จุดเดิมจะเป็น

ครหาของประชาคมโลก	และก่อปัญหาให้กบัหน่วยระดบัปฏบิตัโิดยเฉพาะอย่างยิง่กระบวนการยตุธิรรม	

และกรมราชทัณฑ์	 รวมถึงกระบวนการอภัยโทษ	 จึงมีข้อเสนอแนวทางเลือกเพ่ือยุทธศาสตร์เก่ียวกับ

โทษประหารชีวิต	โดยมีความเข้มข้นจากน้อยไปหามาก	ดังนี้	

	 	 	 	 (1)	 ประกาศนโยบายของฝ่ายบริหาร	 ให้พักใช้โทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญา 

บางประเภท	

	 	 	 	 (2)	 ประกาศนโยบายของฝ่ายบริหาร	ส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท	

	 	 	 	 (3)		ออกกฎหมายยกเลกิโทษประหารชวีติ	ส�าหรับความผิดอาญาบางประเภท	โดยเปล่ียน

เป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	

	 	 	 	 (4)	 ออกกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอาญาทุกประเภท	 โดยเปล่ียน

เป็นโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	

	 	 	 	 (5)	 ก�าหนดเงือ่นไขการลดโทษจ�าคกุตลอดชวีติให้เกดิความเหมาะสมกบัความร้ายแรงของ

ความผิดที่กระท�า	

	 	 การด�าเนินยุทธศาสตร์	 ตามข้อ	1	–	5	ข้างต้น	ควรมีขั้นตอน	และกรอบเวลาอย่างเหมาะสม	

เชื่อมโยงสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดของสังคม	 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ	์ และไม่เป็น 

การก้าวก่าย	หรือกระทบอ�านาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการ	ซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ�านาจอธิปไตย	
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

  5.1 สรุป 

	 	 	 	 (1)	 โทษประหารชีวิตเป็นโทษทางอาญาทีร่นุแรงทีส่ดุ	เพราะถงึขัน้ท�าลายล้างชวีติผูก้ระท�า

ความผิด	 ซึ่งมีใช้ทั่วโลกมาตั้งแต่ยุคดึกด�าบรรพ์	 วิธีประหารชีวิตมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ทุบตี	 แขวนคอ	 

นั่งเก้าอี้ไฟฟ้า	ตัดศีรษะด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ใช้ปืนยิง	และฉีดสารพิษเข้าร่างกาย	

	 	 	 	 (2)		การลงโทษประหารชวีติ	เป็นความคดิตามทฤษฎอีาชญาวทิยา	3	ทฤษฎ	ีคอื	เพือ่แก้แค้น

ทดแทน	(Retribution),	เพื่อข่มขู่	(Deterrence)	และเพื่อตัดโอกาสการกระท�าผิด	(Incapucitation)	

	 	 	 	 (3)	 ข้อมูลล่าสุด	เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2554	ประเทศต่าง	ๆ	ในโลก	จ�านวนทั้งหมด	

198	ประเทศ	มีแนวทางเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต	โดยสรุป	ดังนี้	

	 	 	 	 	 	 97	ประเทศ	ยกเลิก	โทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท	

	 	 	 	 	 	 	8	ประเทศ	ยกเลิก	โทษประหารส�าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปเท่านั้น	

	 	 	 	 	 	 35	ประเทศ	ยกเลิก	โทษประหารในทางปฏิบัติ	

	 	 	 	 	 	 58	ประเทศ	ยังคงบทลงโทษประหาร	รวมทั้งประเทศไทยด้วย	

	 	 	 	 (4)	 ในทวีปยุโรปทุกประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตหมดแล้ว	 ยกเว้น	 เบลารุส	 เพียง 

ประเทศเดียวที่ยังมีโทษประหารชีวิต	และข้อมูลล่าสุดได้ประหารชีวิตไป	2	ราย	เมื่อปี	พ.ศ.2554	

	 	 	 	 (5)	 ส�าหรับสหรัฐอเมริกา	 ข้อมูลปี	 2556	 ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว	 18	 มลรัฐ	 

คงเหลือ	32	มลรัฐ	ที่ยังมีโทษประหารชีวิต	และเมื่อปี	พ.ศ.2555	สนับสนุนให้มีโทษประหารชีวิตต่อไป	

	 	 	 	 (6)	 ประเทศจีน	มีสถิติลงโทษประหารชีวิตมากที่สุดในโลก	เมื่อปี	พ.ศ.2554	ถัดลงไป	คือ	

อิหร่าน	และอิรัก	ตามล�าดับ	

  5.2 ข้อเสนอแนะ 

	 	 	 	 เอกสารทางวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้	ขอเสนอแนะไว้	2	ประการ	คือ	

	 	 	 	 (1)	 ตามหลักสิทธิมนุษยชน	 สิทธิการมีชีวิตเป็นสิทธิ์ของมนุษย์	 การลงโทษประหารชีวิต

จึงเป็นการปฏิเสธสิทธิ์การมีชีวิต	และขัดกับหลักของทุกศาสนา	แต่มีข้อคิดค�านึงที่ไม่ควรมองข้าม	คือ	

มนุษย์ผูจ้ะอ้างสทิธิก์ารมชีีวติ	จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ	์และอยูใ่นศีลธรรมตามหลักศาสนาเท่านัน้	อาชญากร

ร้ายแรงถือได้ว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์	 และฝ่าฝืนหลักศาสนา	 จึงต้องพิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม	่ 

ที่สังคมจะยินยอมให้เขาอ้างสิทธิ์การมีชีวิตได้	เพราะเขามีข้อแตกต่างกับมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ทั่วไป	

	 	 	 	 (2)	 ตามข้อเรียกร้องเกีย่วกบัโทษประหารชวีติ	ถงึเวลาทีร่ฐับาลของประเทศไทยจะต้องเร่ง

ก�าหนดยุทธศาสตร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายใด	โดยมีแนวทางเลือกที่เสนอไว้ในข้อ	4.2	

และควรมีกรอบเวลาไว้อย่างมีล�าดับ	 และมีขั้นตอน	 เพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมท้ังภายในประเทศ	

และสากลระหว่างประเทศด้วย
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*	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 2	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

ศรีราชา เจริญพาณิช*

สิทธิชุมชน : สิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม

	 	 สทิธมินษุยชนเป็นสทิธข้ัินพืน้ฐานท่ีมนษุย์ทกุคนพึงมโีดยเสมอภาคกัน	เพือ่ด�ารงชวีติอยูไ่ด้อย่าง

มีศักดิ์ศรีโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเชื่อทางการเมือง	

หรือความเชื่อในทางอื่นใด	หรือพื้นเพทางสังคม	ทรัพย์สิน	ก�าเนิด	หรือสถานะที่ได้รับการรับรองตาม

กฎหมายหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั้น	 มีอยู่มากมาย

แปรไปตามความต้องการของมนุษย์ที่จะให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ	 และส�าหรับกลุ่มคนที่อยู ่

ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็กหรือชุมชนนั้น	 ย่อมมีความต้องการความคุ้มครองจากรัฐและสามารถ

สร้างพลังของชุมชนในการต่อรองกับรัฐเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิทธิในการเลือกอนาคตของชุมชนเอง	 การใช ้

ประโยชน์และปกปักรักษาทรัพยากรของชุมชน	 ที่เรียกว่า	 “สิทธิชุมชน”	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 

สิทธิมนุษยชน

	 	 ปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ	 เรามักจะให้ความสนใจปัญหาสิทธ ิ

มนุษยชนในทางการเมือง	แต่ที่จริงแล้ว	ยังมีปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมและ

การท�ามาหาเลีย้งชีพอืน่ๆ	ทีเ่ป็นสาระส�าคญัของการด�ารงชีพ	ซ่ึงไม่ควรละเลย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหา

สิทธิในการใช้ที่ดินของเกษตรกรที่ยากจน	ซึ่งจะน�าเสนอในบทความนี้

1. หลักการส�าคัญและลักษณะของสิทธิชุมชน

  1.1 หลักการส�าคัญของสิทธิชุมชน

   1) สิทธิชุมชน คือ	 ข้อตกลง	 กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีพัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการ

ทรัพยากร	 การจัดการทางเศรษฐกิจ	 สังคมและอื่น	 ๆ	 โดยกลุ่มคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางสังคม

ร่วมกัน	มวีฒันธรรมร่วมกนัจ�าเป็นทีต้่องจดัร่วมกนั	โดยชมุชนได้สร้างข้อตกลงหรอืกตกิาในการจดัการ

ทรัพยากรเศรษฐกิจ	สังคม	ข้อตกลงอาจเป็นลายลักษณ์อักษร	หรือกฎจารีตประเพณี	ซึ่งข้อตกลงเป็น

เรื่องของการเรียนรู้	 การต่อสู้	 ต่อรองท้ังภายในระหว่างชุมชนหรือภายนอกชุมชน	 ข้อตกลงร่วมจึงม ี

การปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกจิการเมอืงและสงัคม	สทิธชิมุชนจงึมขีอบเขตกว้าง	ยดืหยุน่	

ปรับเปลี่ยนได้
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   2) สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบเชิงซ้อน	 หมายถึง	 ภายใต้ข้อตกลงจัดการร่วมกันของชุมชน 

จะมีสิทธิหลายประเภทแต่สัมพันธ์กัน	 เช่น	สิทธิการครอบครอง	สิทธิการใช้	สิทธิการจัดการ	ซึ่งสิทธิ

แต่ละประเภท	 มีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ	 และการซ้อนของสิทธิมีหลายระดับ	 ทั้งรูปแบบสิทธิ

และเจ้าของสิทธิ	 เช่น	 บางเงื่อนไข	 สิทธิการเป็นเจ้าของทรัพยากรบางประเภทอาจเป็นของรัฐ	 หรือ 

ของบุคคลในชุมชน	แต่ชุมชนมีสิทธิในการใช้	และสิทธิการจัดการ

   3) สทิธชุิมชนมลีกัษณะเน้นการมส่ีวนร่วม หมายถงึ	การให้ภายนอกเข้ามาร่วมสนบัสนนุ

ตั้งแต่ระดับท้องถ่ินสาธารณะและรัฐ	 สิทธิชุมชนไม่ใช่สิทธิความเป็นเจ้าของแบบเบ็ดเสร็จ	 เช่น	 สิทธิ 

รัฐที่เป็นเจ้าของใช้สิทธิตนเองกีดกันภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิง	 เห็นได้จากกิจกรรมการ

จดัการป่าชุมชน	กลุม่ออมทรัพย์	เศรษฐกจิชมุชน	หรอืการฟ้ืนฟอูตัลกัษณ์ของท้องถิน่	ล้วนเป็นกจิกรรม 

ที่ต้องการการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่น		ประชาสังคมและรัฐ	ซึ่งชุมชนก็ได้สร้างเงื่อนไข	กติกาที่มี

การควบคุมจากภายนอกเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน	กล่าวได้ว่า	 สิทธิชุมชนให้ความส�าคัญแก ่

ผู้ที่อยู่กินดูแลทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก	 คนภายนอกจะมาอ้างสิทธิเพ่ือ

คณุภาพชวีติทีด่ขีองชมุชนเมอืง	มาอยูเ่หนอืการมชีีวติรอดของชมุชนไม่ได้	ท�าให้การมส่ีวนร่วมลดหลัน่

กันไปตามความจ�าเป็นพื้นฐานชีวิตและสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 โดยทั่วไปสิทธิชุมชนมักมีลักษณะการมี

ส่วนร่วมจากภายนอกมากกว่าการกดีกนั	โดยหลกัการส�าคญัของ	“การมส่ีวนร่วม”	กค็อื	เป้าหมายของ

สทิธชิมุชน	มใิช่เพือ่ประโยชน์เฉพาะส่วนของชมุชนเท่านัน้	แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วย

   4) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักพื้นฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความ 

เป็นธรรม	 เห็นได้จากการจัดการป่า	 การจัดการน�้า	 ต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมเข้าถึงทรัพยากร	

และได้รับการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม	 การที่ชุมชนจะอยู่รอดได้ก็ต้องอยู่บนฐานทรัพยากร 

ที่ยั่งยืน	 การบริโภคให้หมดไปเป็นการท�าลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง	 ซ่ึงอุดมการณ์สิทธิชุมชนจะ 

มุ่งประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากร

   5) สิทธิชุมชนบนเนื้อหาที่หลากหลาย	 ชุมชนจ�านวนมากได้อาศัยทุนทางสังคมของตน

สร้างระบบในการจัดการตนเอง	 เพื่อปรับสัมพันธภาพทางอ�านาจหลายรูปแบบ	 เช่น	สิทธิการจัดการ

ทรัพยากร	สิทธิในที่อยู่อาศัย	สิทธิสตรี	เศรษฐกิจชุมชน	เป็นต้น

   6) สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคล่ือนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า สิทธิชุมชนเป็น 

การต่อสู้	 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ประชาธิปไตย	หรือสังคมที่เคารพความ

หลากหลายหรือมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มต่างๆ	 ในสังคมให้ได้มีเสรีภาพของตนเองใน

การก�าหนดกติกาของวิถีชีวิต	เศรษฐกิจ	ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน	ทั้งนี้	อยู่บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมด้วย	 รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้มีเสรีภาพในการก�าหนด 
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กฎ	กตกิา	ระบบสทิธกิารจดัการทรพัยากร	เศรษฐกจิ	วถิชีวีติวฒันธรรมของตนเอง	และมกีลไกสนับสนนุ

ความเข้มแข็งของชุมชน1

  1.2 ลักษณะของสิทธิชุมชน

	 	 	 1)	 อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน	เป็นอุดมการณ์เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

	 	 	 2)	 กระบวนการในการเกดิขึน้ของสิทธชิมุชนในแต่ละประเภท	ไม่ได้เกดิจากความสัมพันธ์

ในเชิงพันธะสัญญา	หากแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในของชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่ทดลอง

เรียนรู	้สัง่สมขึน้มาเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างสงัคมในระดบัชมุชน	และในหลายๆ	กรณทีีม่กีารเลยีนแบบ 

ประสบการณ์	และท�าให้เกิดขึ้นซ�้าๆ	ในทางความคิด

	 	 	 3)		ตั้งอยู่บนส�านึกและความรับรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นหลัก	 ดังนั้น	 จึงมักจะไม่ปรากฏ 

ในรูปของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 	 4)		กลไกในการบงัคบัเป็นไปโดยอาศยัวธิกีารของแต่ละชมุชน	ผ่านทางระบบความสมัพนัธ์

ในด้านต่างๆ	ที่มีอยู่ในชุมชน

	 	 	 5)		สทิธชิมุชนเป็นความพยายามของชมุชน	ทีจ่ะจดัความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิของชมุชน

ให้สอดคล้องกับการกระท�าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้	และมีทางเลือก

	 	 	 6)		สิทธิชุมชนเป็นสิทธิท่ีมีเงื่อนไข	 ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด	 ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมดที่มีอยู่ 

ในชุมชน

	 	 	 7)		สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชน	ที่เกลี่ยทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	และ

ให้โอกาสกับสมาชิกของชุมชน2 

2. สภาพปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม

	 	 ปัญหาสิทธิใหญ่ๆ	 ท่ีราษฎรประสบและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยตนเองนั้น	 ส่วนใหญ่เรียกได้ว่า 

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	(Basic	Rights)	อันประกอบไปด้วย

	 	 1)	 สิทธิในการด�ารงชีพ	 (Subsistence	 Rights)	 เช่น	 การท�ามาหากิน	 การเลี้ยงดูครอบครัว	 

ไปถึงการปฏิบัติกิจตามความเชื่อทางศาสนาหรือผีบรรพบุรุษและประเพณีธรรมเนียมของแต่ละกลุ่ม	

ไปถึงการศึกษาและ

1	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ,	2555,	หน้า	20-24.
2	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	25-26.
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	 	 2)		 สิทธิในความปลอดภัย	 (Security	Rights)	คือ	การมีหลักประกันขั้นพื้นฐานในการมีชีวิต

ตามสมควรอย่างปลอดภยั	มหีลกัประกนัในการครอบครองทรพัย์สนิและผลผลติของตนเอง	การได้รบั 

ความยุติธรรม	 ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและไม่ถูกคุกคามท�าร้ายจากคนอื่นๆ	 รวมทั้งจาก 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เป็นต้น

	 	 สิทธิพื้นฐานเหล่านี้	 มีวัตถุประสงค์ในการปกป้องคนที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้	 ไม่ว่าจาก

ความอ่อนแอไม่สมบูรณ์ทางกายภาพหรือความต�่าต้อยทางฐานะสังคม	 จนไม่อาจเอาชนะอุปสรรค 

ได้ด้วยตนเอง	 ในขณะเดียวกันสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ก็ท�าหน้าที่ควบคุมก�ากับไม่ให้คนที่แข็งแรงและ 

ความเหนอืกว่าทัง้ทางร่างกายและทางสงัคม	หรือแม้แต่บคุคลหรือหน่วยงานภาครัฐเอง	ไปเอาเปรียบ

และท�าร้ายคนที่มีสถานะทางสังคมด้อยกว่ามากจนเกินไป3	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาเปรียบคน 

ในชุมชนเกษตรกรรม

	 	 ในชุมชนเกษตรกรรมนั้น	 มีปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานและมีความซับซ้อนประการหนึ่ง	 คือ	

ปัญหาสทิธใินท่ีดนิและเอกสารสทิธท่ีิดนิ	โดยเป็นกรณท่ีีชมุชนอยู่อาศยัในท่ีดินน้ันมาเป็นเวลายาวนาน		

บางชมุชนอยูใ่นเขตป่าก่อนทีจ่ะมปีระกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ	บางชมุชนได้รับผลกระทบจากโครงการ

ของรัฐ	 ชุมชนหลายแห่งจึงได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถพึ่งกลไกของรัฐได้	 เพราะถึงแม้ว่า 

ชาวบ้านได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นเป็นเวลานาน	 แต่ชาวบ้านก็ไม่มีเอกสารสิทธิที่จะอ้างความเป็น

เจ้าของได้	เมื่อแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้	ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ	จากรัฐ	ชุมชนจึงต้องคิดหา 

วธิแีก้ปัญหาภายในชมุชนเอง4	อาจเป็นการรวมกลุ่มเรียกร้อง	หรือต่อรองกบัภาครัฐ	ท้ังนีจ้ากการศกึษา

พบว่า	สภาพปัญหาลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในชุมชนเกษตรกรรมในต่างประเทศด้วย	ปรากฏตัวอย่าง

คือ	การเรียกร้องของเกษตรกรในประเทศบราซิล5 

	 	 ในประเทศบราซลิมขีบวนการแรงงานไร้ทีดิ่น	หรือ	MST	มาจากภาษาโปรตุเกสว่า	‘Movimento	

dos	TraballhadoresruraisSem	Terra’	(Movement	of	Landless	Rural	Workers)	เรียกตัวเอง

ว่าขบวนการคนจนในชนบท	เพราะมมีวลชนประกอบด้วย	“ชาวนายากจน”	ซึง่เป็นเกษตรกรรายย่อย

ที่ท�าการเกษตรบนผืนดิน	แต่มีที่ไม่พอท�ากิน	“ชาวนาไร้ที่ดิน”	ซึ่งหลุดจากที่ดินเนื่องจากปัญหาของ

ระบบการผลติและการตลาด	“แรงงานรบัจ้างในชนบท”	ซึง่รบัจ้างอยูใ่นไร่ขนาดใหญ่ทีป่ลกูพชืเชงิเดีย่ว

เพื่อการส่งออก	แรงงานในฟาร์มปศุสัตว์	รวมถึงคนที่ล้มละลายจากภาคเกษตรและไปเป็นคนจนเมือง	

คนไร้บ้าน	ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่	เช่น	โครงการเขื่อน

3	 ธเนศ	อาภรณ์สุวรรณ,	ก�าเนิดและความเป็นมาของสิทธิมนุษยชน,	กรุงเทพมหานคร:	ส�านักพิมพ์คบไฟ,	2549.
4	 อิทธิพล	ศรีเสาวลักษณ์	และคณะ,	โครงการศึกษาระบบสิทธิในที่ดินของชุมชนที่เหมาะสม,	2550.
5	 กรรณิการ์	 กิจติเวชกุล,	 Global	 Report,	 กรุงเทพมหานคร:	 ส�านักพิมพ์	 Way	 of	 Book,	 พิมพ์ครั้งที่	 2,	 2557,	 
	 หน้า	229-231.
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	 	 ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของ	MST	 เริ่มต้นขึ้นในปี	 ค.ศ.	 1979	 โดยใช้การบุกยึดท่ีดินและ 

การตั้งถิ่นฐานชุมชนทางเลือกเป็นยุทธศาสตร์หลัก	 บรรดาผู้น�าขบวนการจะกระตุ้นให้เกิดการ

เคลื่อนไหวต่อสู้	และลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งที่เห็นว่าเป็นอันตราย	เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า	เรียนรู้ที่จะสร้าง

สิ่งนั้นด้วยตัวเอง	 ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง	 และสภาพชีวิตความเป็นอยู่	 ดังบทกวีหนึ่งของ 

ชาว	MST	ที่เปรียบว่า	 การใช้คีมตัดสายลวดจะท�าให้เกิดเสียงดังรุนแรง	 และสูญเสียสภาพเดิม	 เช่น 

การต่อสูด้้วยความรวดเรว็และรนุแรงเพือ่เปลีย่นแปลงไปสูอ่กีสภาพหนึง่	การตดัลวดเป็นสญัลกัษณ์หนึง่

ของการบุกเข้าไปยึดที่ดินและทลาย	“รั้วล้อม”	ของเจ้าที่ดินที่ด�ารงอยู่อย่างยาวนานในประวัติศาสตร์

ของบราซิล

	 	 ขบวนการ	MST	ได้ใช้นัยยะแห่งรัฐธรรมนูญ	ที่รัฐสามารถน�าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาปฏิรูป

ให้ประชาชนได้	 โดยกฎหมายท่ีออกในสมัยประธานาธิบดีคาร์โดโซ	 ในปลายทศวรรษ	 1987	 ระบุว่า	

ที่ดินที่จะท�าการเวนคืนเพื่อปฏิรูปได้นั้น	 จะต้องมีการเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	 2	 ปี	

(กฎหมายนีอ้อกจากแรงกดดนัจากปัญหาทีด่นิในบราซิล	แต่รัฐบาลไม่เคยน�าเอามาปฏบิติัจริง	ส�าหรับ

ประธานาธบิดคีาร์โดโซ	(1995-1998)	เป็น	“ซ้ายเก่า”	เจ้าส�านกัทฤษฎพีึง่พา	–Dependency	Theory	

ที่เมื่อก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งในที่สุดก็ใช้ทหารสังหารหมู่ประชาชน	 และฆ่าผู้น�าชาวบ้านมากถึง	 163	 คน)	

หากแคมป์ใดสามารถต้านทานการขับไล่จากต�ารวจและฝ่ายเจ้าของที่ได้ถึง	2	ปี	โอกาสที่จะเจรจากับ

ส�านักงานปฏิรูปที่ดินก็จะมีมากขึ้น

	 	 ทั้งนี้	 MST	 ได้ให้ทุนสมาชิกไปเรียนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยเอกชน	 เพื่อจะได้มาช่วยงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	เนื่องจากมีการตั้งแคมป์ยึดที่ดิน	จะมีคดีเกิดขึ้นกับผู้น�าเฉลี่ยแคมป์ละ	2-3	คดี	

ซึง่ทาง	MST	จะประสานทนายความเข้าช่วยเหลอืมทีัง้ทนายความทีท่�างานกับ	MST	โดยตรง	รวมไปถงึ 

ทนายความจากกลุ่มคาทอลิกฝ่ายซ้าย	และสภาทนายความ	ส�าหรับวิธีการต่อสู้นั้นใช้หลักข้อเท็จจริง 

ที่ว่า	 MST	 ไม่ได้ท�าผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เนื่องจากการเข้ายึดที่ดินเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า	 

ทีด่นิผืนน้ันไม่ได้ถกูท�าประโยชน์เชงิสงัคม	นอกจากนีย้งัไม่ใช่การบกุรกุ	เพราะการบกุรกุคอืการกระท�า

ของปัจเจกบคุคลทีบ่กุเข้าไปในทีด่นิหรอืเคหสถานของผู้อืน่	เพ่ือหวงัประโยชน์ส่วนบคุคล	แต่การยดึที่ 

ของ	MST	 เป็นการเข้ายึดของคนจ�านวนมากที่ไร้ที่ท�ากิน	 และท�าไปเพ่ือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 

ที่ต ้องการปฏิรูปที่ดิน	 ในประเด็นนี้	 ศาลสูงสุดของบราซิลเคยมีบรรทัดฐานค�าตัดสินแล้วว่า	

“กระบวนการยึดที่ดินไม่ใช่เป็นการก่ออาชญากรรม”

	 	 การอ้างอิงรัฐธรรมนูญและตีความกฎหมายตามนิยามของผู้ถูกกดขี่ถือเป็นกลยุทธ์การต่อสู ้

ที่น่าสนใจของขบวน	 MST	 ที่ไม่ปล่อยให้ชนชั้นน�าและเจ้าท่ีดินใช้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมมา 

เอารัดเอาเปรียบคนจนแต่ฝ่ายเดียว
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	 	 ส�าหรับปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น	เกิดจากสาเหตุหลักดังนี้

	 	 1)	 ระบบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและการประกาศเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือ 

ป่าสงวนแห่งชาติ

	 	 	 เมื่อประเทศไทยได้น�าระบบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาใช้นั้น	ปรากฏปัญหาความชัดเจน

ของการแบ่งพืน้ทีใ่นส่วนทีด่นิทีซ่ึง่หวงกันไว้ส�าหรับสาธารณประโยชน์	กบัส่วนทีใ่ห้ประชาชนถอืครอง	

โดยประมวลกฎหมายที่ดินเริ่มบังคับใช้วันที่	 1	 ธันวาคม	 2497	 ระบุว่าที่ดินทุกแห่งที่ไม่มีผู้ถือครอง

กรรมสิทธิ์	 (มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน)	 ให้ถือเป็นพื้นที่ป่าของรัฐ	อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากระบบการ

สือ่สารในขณะนัน้ยงัไม่ก้าวหน้าดงัเช่นทกุวนันี	้ท�าให้มคีวามบกพร่องของกระบวนการการออกหนงัสอื

แสดงสทิธิในทีด่นิของรฐั	การจดัการทีด่นิตามกฎหมายจงึไม่เกดิประสทิธภิาพ6	เช่น	มทีีด่นิจ�านวนมาก 

ที่ชาวบ้านครอบครองและใช้ประโยชน์มานานแล้วต้ังแต่สมัยปู่ยาตายาย	 แต่ตกส�ารวจและยังไม่ได้

รับหนังสือแสดงสิทธิ	 มีประชาชนจ�านวนมากที่ตกหล่นจากการได้หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	 ทั้งที่มี 

หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน	ส.ค.1	 ให้แก่ประชาชน	และเมื่อต้องด�าเนิการขอหนังสือแสดง

สิทธิในที่ดินภายหลัง	 ก็ต้องใช้การยืนยันโดยบุคคล	 ซ่ึงย่อมมีปัญหาตามมาว่าบุคคลที่จะยืนยันให้ 

ได้นั้นไม่มีชีวิตอยู่	หรือหลงลืมเหตุการณ์ในอดีตไปแล้ว

	 	 	 ทั้งนี้ในปี	 พ.ศ.	 2551	 ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	 

(ฉบับที่	 11)	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับความบกพร่องในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน 

โดยในมาตรา	 8	 ก�าหนดให้ผู้ครอบครองและท�าประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดิน 

บงัคับใช้คอื	วนัที	่1	ธนัวาคม	2497	โดยมหีลกัฐานการแจ้งการครอบครองทีด่นิ	(ส.ค.1)	และยงัไม่ได้ยืน่

ค�าขอออกโฉนดทีด่ิน	หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน	์ให้รบีน�า	ส.ค.	1	มายื่นค�าขอออกโฉนดที่ดิน	

หรือหนังสือรับรองการท�าประโยชน์	(น.ส.	3,	น.ส.	3	ก.)	ภายใน	2	ปี	นับจาก	พ.ร.บ.	ฉบับนี้ใช้บังคับ	 

โดยสิ้นก�าหนดให้ยื่นค�าขอวันที่	6	กุมภาพันธ์	2553	ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีประมวลกฎหมายที่ดิน 

มาแล้วนานถึงห้าสบิกว่าปีแต่กย็งัมผีูท่ี้ตกหล่นไม่ได้รบัโฉนดแสดงกรรมสิทธิใ์นทีด่นิทีต่นครอบครองอยู่	

การส�ารวจและการรวบรวมยอดคงเหลอื	ส.ค.	1	ทัว่ประเทศ	โดยกรมทีดิ่น	เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	2552	พบว่า 

มี	ส.ค.	1	คงเหลือ	929,731	แปลงโดยพื้นที่ที่ยังมี	ส.ค.	1	คงเหลือมากที่สุด	คือ	จังหวัดสุรินทร์	จาก	 

11	มีนาคม	2551	มียอดคงเหลือ	118,346	แปลง	ณ	วันที่	11	ธันวาคม	2552	เหลือ	30,564	แปลง7 

6	 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย,	รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	กระบวนการปฏิรูปที่ดินและจัดการที่ดินอย่าง 
	 ยั่งยืนโดยประชาชน,	2553,	www.thailanddreform.net.
7	 “6	ก.พ.	ปิดประตูเปลี่ยน	ส.ค.	1	เป็นโฉนด	คาดค�าขอทะลุ	5	แสนแปลงทั่วประเทศ”,	ประชาชาติธุรกิจ,	7	มกราคม	2553.
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จากข้อมูลที่ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า	 กรมที่ดินเคยส�ารวจจ�านวน	 ส.ค.1	 ที่ยังคงมิได้ออกหนังสือ

แสดงสิทธิในที่ดินนั้น	 มีประมาณ	 200,000	 กว่าราย	 แต่ยอดคงเหลือในปัจจุบันท่ีมีอีกประมาณ	 

2-3	เท่าตัวนั้น	 เกิดจากความผิดพลาดของกรมที่ดินที่มิได้เวนคืนเอกสารส.ค.	1	ไว้	จึงท�าให้มีการน�า	 

ส.ค.	 1	 ที่ออกหนังสือแสดงสิทธิไปแล้ว	 กลับไปอ้างสิทธิใหม่อีกครั้ง	 เนื่องจากในส.ค.1	 นั้นเองมิได ้

มีการจัดแจงพิกัดเฉพาะ	 เพียงแต่อ้างถึงท่ีดินข้างเคียง	 และบางแห่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นที่ดินที่ใคร 

ครอบครองอยู่	มีแต่เพียงระบุว่าเป็นที่สาธารณะ	จึงท�าให้มีการสวม	ส.ค.1	มาออกหนังสือแสดงสิทธิ

อีกครั้งได้

	 	 	 นอกจากกรณีการออกโฉนดท่ีดินแล้ว	 การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน 

แห่งชาตซิึง่โดยส่วนใหญ่ท�าในช่วง	พ.ศ.	2504	–	2515	กไ็ด้ท�าให้เกดิความขดัแย้งในการอ้างสทิธิเหนอื 

ทีด่นิในหลายกรณ	ีการประกาศเขตอทุยานและป่าสงวน	ด�าเนนิการโดยการก�าหนดแนวเขตลงบนแผนที่

ทหารอตัราส่วน	1:50,000	โดยไม่ได้มกีารเดนิส�ารวจจรงิ	เนือ่งจากขาดแคลนบคุคลากรและงบประมาณ

ประกอบกับขนาดพื้นท่ีท่ีกว้างใหญ่	 การส�ารวจพ้ืนที่จริงจึงท�าไม่ได้เต็มที่	 และแผนที่ที่ใช้ก�าหนด 

แนวเขตนัน้	เป็นแผนทีท่ี่ท�าขึน้มาในช่วง	พ.ศ.	2500		-	2505	โดยการช่วยเหลอืของกองทพัสหรัฐอเมรกิา	

ต่อมาในช่วงปี	 พ.ศ.	 2530	 จึงได้พบว่าประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ป่าสงวนได้ถูกใช้ท�าการเกษตร 

อยู่แล้ว	 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐตลอดมาจนถึงปัจจุบัน8 

กล่าวคือ	เกษตรกรถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเขตอุทยานหรือป่าสงวน	ทั้งๆ	ที่การประกาศเขตพื้นที่อุทยาน

หรือป่าสงวนไปบกุรุกทีด่นิท�ากนิของเกษตรกรซึง่เป็นผู้ดูแลรักษาป่าตามวิถชีวีติทีต้่องอาศยัท�ามาหากนิ

ร่วมกบัธรรมชาตมิาตลอดทัง้ชวีติ	และโอกาสทีจ่ะขอเพิกถอนการประกาศนัน้	ยงัเป็นไปได้ยากอกีด้วย9

	 	 2)	 ระบบสิทธิเด็ดขาดเหนือที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 	 จุดเริ่มต้นของการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินเอกชนนั้น	 เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี	 5	 อันเนื่อง 

มาจาก	3	ปัจจัย		ได้แก่	1)	แรงผลกัดนัของปัจจยัภายนอกคือการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่างประเทศ 

มีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยหลังจากการท�าสนธิสัญญาบาวริงกับตะวันตกในปี	พ.ศ.	2398	 

ท�าให้มีความต้องการขยายพื้นท่ีการเกษตร	 2)	 กรณีพิพาทเรื่องที่ดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีการ 

ขดุคลองเพือ่ขยายการผลติเพือ่การค้า	ซึง่ท�าให้ทีด่นิทีร่บัน�า้จากคลองตกเป็นกรรมสทิธิข์องคนบางกลุม่

เท่านัน้	และ	3)	การบรหิารทีด่นิของรฐัทีย่งัไม่เป็นระบบ	ด้วยปัจจยัเหล่านีท้�าให้จ�าเป็นต้องมกีารจดัท�า 

หลักฐานในการแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ชัดเจน

8	 โปรดดู	“ประกาศเขตอุทยานทับที่ดินท�ากิน”	มรสุมอีกระลอกที่	อ.นบพิต�า	จ.นครศรีธรรมราช,	ASTV	ผู้จัดการออนไลน์, 
		 23	มกราคม	2555,	http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9550000009944.
9	 สงกรานต์	ป้องบุญจันทร์,	“ความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการฟ้องเพิกถอนเขตอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ:	ศึกษาจาก 
	 แนวค�าพพิากษาศาลปกครอง”,	มลูนธินิติธิรรมสิง่แวดล้อม,	2556,	http://enlawfoundation”org/newweb/?p=1633.
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	 	 	 การบัญญตัเิรือ่งสทิธใินระบบกฎหมายไทย	เป็นการเปลีย่นแปลงจากการยดึถือเอาสทิธติาม

การครอบครองท�าประโยชน์	(Occupancy)	มายดึเอาสทิธกิารเป็นเจ้าของ	(Ownership)	ซึง่เป็นแนวคิด

ทีรั่บมาจากประเทศตะวนัตก	เช่น	สาธารณรัฐฝร่ังเศส	จึงมกีารต้ังข้อสังเกตว่ากฎหมายทีก่�าหนดระบอบ

กรรมสทิธิใ์นทรพัยากรนัน้มกัมาจากรฐัท่ีอยูภ่ายใต้อทิธพิลของชนชัน้น�าไม่ใช่ฉันทานมุติัของประชาชน

หรอืเกดิจากการมส่ีวนร่วมของประชาชน10	ต่างจากระบบสทิธทิีใ่ช้ในประเทศ	Common	Law	ซึง่ทีด่นิ

เป็นของรัฐทั้งหมด	 ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่เอกชน	 แต่เป็นสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ตามที่รัฐอนุญาต	ซึ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่มีข้อจ�ากัด	ก็จะใกล้เคียงกรรมสิทธิ์	(Ownership)	

ในระบบประมวลกฎหมาย	(Civil	Law)

	 	 	 	 ในด้านหน่ึง	การบรหิารจดัการท่ีดนิด้วยระบบกรรมสทิธิเ์อกชนส่งเสริมให้มีการขยายการ

ผลิตในภาคการเกษตรเพราะกระตุ้นให้มีการลงทุนท�าการผลิตในท่ีดินของตนเองและสามารถใช้ที่ดิน

นั้นเป็นหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทุนการผลิต	แต่ในอีกด้านหนึ่ง	ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนเอื้อให้กระบวนการ

ท�าให้ที่ดินกลายเป็นสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ที่ดินมีโอกาสตกอยู่ในมือของผู้มีอ�านาจ

ทางเศรษฐกิจมากกว่าคนยากคนจนที่ต้องการที่ดินท�ากิน

	 	 	 	 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าระบบกรรมสิทธิ์เอกชนไม่ได้มีรากฐานมาจากระบบจารีตประเพณ	ี

ขณะที่ในทางปฏิบัติยังมีแนวทางการจัดการที่ดินด้วยระบบสิทธิอื่นๆ	 อีกมากมายที่ไม่ได้รับ 

การรับรองตามกฎหมาย	 แต่เป็นระบบที่ชุมชนท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนรวม	 (Common	 property)	 หรือบางกรณีเรียกว่าสิทธิชุมชน	 ซึ่งยึกหลักสิทธิ

การใช้	 (Usufruct	 right)	 เป็นหลักมากกว่าสิทธิการเป็นเจ้าของ	กล่าวคือ	 ให้สิทธิการครอบครองแก ่

ผูใ้ช้ประโยชน์จากทีด่นิ	โดยไม่ได้ให้สทิธิการเป็นเจ้าของแก่ผู้ทีไ่ม่ได้ท�าประโยชน์ในทีดิ่นเหนอืทีดิ่นนัน้	

และ/หรอื	ให้สทิธแิก่สมาชกิชมุชนทีร่่วมดูแลรกัษาทรพัยากรส่วนรวมในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร	แต่มิได้ให้สิทธิครอบครองแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

	 	 	 	 ถึงแม้ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	(บรรพ	4	หมวด	3)	จะกล่าวถึงกรรมสิทธิ์

รวมไว้	 แต่ก็มิได้ก้าวพ้นกรอบของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล	 เพราะกรรมสิทธ์ิรวมดังกล่าวหมายถึง 

การรวมกันของปัจเจกบุคคลในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหนึ่งๆ	 โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม 

มีสิทธิแบ่งทรัพย์นั้นออกมาได้	 ดังนั้นกรรมสิทธิ์รวมในท่ีนี้จึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคล	 ไม่ใช่

ชุมชน11 

10	 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย,	เรื่องเดียวกัน
11	 สนุ	ีไชยรส	และศยามล	ไกยรูวงศ์,	เสยีงจากประชาชน	การต่อสู้เพือ่สทิธใินทีด่นิ	กรณร้ีองเรยีน	2545-2551	“ทีดิ่นเอกชน” 
	 กรุงเทพฯ:	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,	2551,	หน้า	45.
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	 	 	 ระบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบันซ่ึงยึดหลักกรรมสิทธิ์เอกชนและ

กรรมสิทธิ์ของรัฐท�าให้เกิดปัญหาหลายประการ	ดังต่อไปนี้

	 	 	 1)	 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่ากลายเป็นผู้บุกรุกป่า	ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

	 	 	 	 	 โดยสภาพของความเป็นจรงิ	ประชาชนได้อาศยัอยูใ่นป่ามาเป็นเวลายาวนาน	ก่อนจะมี

การออกกฎหมายให้สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์แก่ประชาชน	ตามบรรพ	4	แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์	ซึ่งประกาศใช้เมื่อ	พ.ศ.	2473	ต่อมาเมื่อมีการออกกฎหมายหวงกันที่ให้เป็นของรัฐ

และหวงกันที่ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติ	ในปี	พ.ศ.	2504	และป่าสงวนแห่งชาติในปี	พ.ศ.	2507	โดยออก

ประกาศคลุมพื้นที่ทั้งหมดเป็นเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนไปก่อน	แล้วจึงกันที่ดินบริเวณที่ประชาชน

อาศยัอยูอ่อกในภายหลงั	แต่ในทางปฏบิตักิม็ไิด้มกีารกันออกไป	เพราะต้องส�ารวจและท�าเคร่ืองหมาย

เขตอทุยานแห่งชาตแิละเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิซึง่ต้องใช้เงนิงบประมาณจ�านวนมาก	เมือ่ไม่มกีารแสดง

เขตที่ชัดเจนตามกฎหมาย	 จึงเกิดข้อพิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือท่ีดินของรัฐ	 รัฐยอมรับเฉพาะสิทธิ 

ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายที่มีเอกสารสิทธิที่ออกโดยหน่วยงานราชการเป็นหลักฐานยืนยัน	 ซ่ึง

ได้แก่	น.ส.3	น.ส.3	ก.	โฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามโครงการที่รัฐจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน	

เช่น	น.ค.3	(นคิมสร้างตนเอง)	หรอื	กสน.5	(นคิมสหกรณ์)	นอกนัน้กป็ฏเิสธสิทธ	ิโดยไม่ได้พิจารณาจาก

ความเป็นจรงิว่า	พลวตัการเปลีย่นแปลงการบกุเบกิและการครอบครองทีด่นิของประชาชนเป็นไปตาม

นโยบายการพฒันาประเทศมายาวนาน12	งานศกึษาของอานนัท์	กาญจนพันธุ	์และมิง่สรรพ์	ขาวสะอาด	

ชี้ว่า	 การบุกเบิกท่ีดินท�ากินในเขตป่าของภาคเหนือที่ท�าให้พื้นที่ป่าลดลงถึง	 13.96	 ล้านไร่	 ระหว่าง

ปี	 2516	 –	 2531	 มีสาเหตุมาจากนโยบายรัฐ	 เช่น	 การสัมปทานท�าไม้	 การขยายตัวของพืชพาณิชย์	 

การเปลี่ยนแปลงความคาดหมายเกี่ยวกับรายได้และการใช้ท่ีดิน	 และมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเป็นต้น13 

	 	 	 2)	 กรรมสิทธิ์ในที่ดินของเอกชน	ท�าให้ที่ดินหลุดมือจากคนจน

	 	 	 	 	 การใช้ระบบกรรมสทิธิใ์นทีด่นิของเอกชน	เป็นไปตามแนวทางของระบบเศรษฐกจิแบบ

เสรีนิยมใหม่	ที่มุ่งแปลงทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสินค้าเพื่อให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้คล่องตัว	โดย

เชื่อว่ากลไกตลาดจะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรมีความเป็นธรรมด้วยกระบวนการแข่งขันอย่างเสรี	

และอ้างว่าการให้กรรมสิทธิ์แก่เอกชน	 (หรือการแปลงที่ดินให้เป็นทุน)	 นั้นจะช่วยให้เกษตรกรและ 

ผู้ท�าการผลิตอื่นๆ	สามารถเพิ่มทุนได้โดยการใช้เอกสารสิทธิ์เป็นหลักประกันเงินกู้	ซึ่งจะส่งผลต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

12	 สุนี	ไชยรส	และศยามล	ไกยูรวงศ์,	2551,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	74.
13	 อานันท์	กาญจนพันธุ์	และมิ่งขวัญ	ขาวสะอาด,	2538,	อ้างใน	สุนี	และศยามล,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	75.
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	 	 	 	 	 ในทางกลับกัน	 งานศึกษาของอานันท์	 กาญจนพันธุ์	 ชี้ว่าการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน

ให้ชาวบ้านนั้นแทนที่จะช่วยสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดิน	 กลับเป็นตัวเร่งให้ชาวบ้านขาย

ที่ดิน	เพราะที่ดินมีราคาสูงขึ้น	ขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	ชาวบ้านใช้โฉนดที่ดินเพื่อเป็น 

หลักประกันส�าหรับสินเช่ือตามอุดมคติของการออกโฉนดที่ต้องการให้ชาวบ้านมีความสามารถในการ

เพ่ิมทุนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิต	 ในความเป็นจริงพบว่าชาวบ้านกลับไม่ได้น�าเงินที่ได้ไปใช้ใน

การปรับปรุงการผลิตเสมอไป	 แต่ส่วนใหญ่น�าไปลงทุนนอกภาคการเกษตรซ่ึงมีผลตอบแทนมากกว่า

หรือน�าไปให้กู้ต่อ14	ในท�านองเดียวกัน	งานศึกษาของ	Ritchie	ชี้ว่าการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน

เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้คนภายนอกเข้าถึงตลาดที่ดินในท้องถิ่นได้	 ส่งผลให้ตลาดที่ดินในหมู่บ้าน 

ไม่ผูกติดอยู่กับท้องถิ่นอีกต่อไป	 แต่ต้องโยงอยู่กับตลาดในระดับชาติและระดับสากล	 ตัวอย่างเช่น	 

การเก็งก�าไรที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่	ก็ได้ส่งผลให้ชาวไร่ชาวนาเข้าถึงที่ดินได้ยากล�าบากมากขึ้น15

3. การใช้สิทธิชุมชนในการแก้ปัญหาสิทธิในที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม

	 	 เครือข่ายการปฏิรูปท่ีดินแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางและทดลองการปฏิบัติการ	 เพื่อ

แก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน	 ประกอบด้วย	 1)	 การปรับทิศทางการจัดการทรัพยากรท่ีดินในสังคมไทย	 

2)	การผลกัดนันโยบายรบัรองสทิธทิีดิ่นของประชาชนในทีดิ่นรัฐ	3)	การมีมาตรการภาษเีพ่ือควบคมุการ 

กระจุกตัวของท่ีดิน	 และ	 4)	 การใช้ระบบกรรมสิทธ์ิแบบใหม่ภายใต้หลักสิทธิชุมชน	 โดยในที่นี้จะน�า

สาระส�าคัญของการใช้ระบบกรรมสิทธิ์แบบใหม่ภายใต้หลักสิทธิชุมชน	มากล่าวอย่างละเอียด16

	 	 ปัญหาการกระจกุตวัของทีด่นิทีเ่กิดจากการซ้ือขายเปล่ียนแปลงมอืท่ีดิน	เป็นไปโดยเสรีและเกดิ

การกว้านซือ้ท่ีดนิเพ่ือเกง็ก�าไร	ท�าให้การครอบครอง	เปลีย่นมอื	และใช้ประโยชน์ทีดิ่น	ไร้การตรวจสอบ

ควบคุมโดยภาครัฐ	หรือองค์กรภาคประชาสังคม

	 	 ชุมชนที่มีบทเรียนการสูญเสียที่ดินอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว	 จึงเห็นความส�าคัญว่าจะต้องมี

การใช้ระบบสทิธเิหนอืทีด่นิแบบใหม่	แต่ได้รับการรับรองตามหลักสิทธชิมุชนท่ีบญัญติัไว้ในรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	66	แล้ว	ซึ่งมีสาระส�าคัญว่าชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิที่

จะดูแล	รักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนได้

14 อานันท์	กาญจนพันธ์ุ,	บริบททางสังคมของการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินของรัฐที่อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่,	2532
15		มูลนิธิสถาบันที่ดิน,	2544,	หน้า	3-33.
16		เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย,	เรื่องเดียวกัน.
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  3.1 ระบบโฉนดชุมชนกับกรรมสิทธิที่ดินชุมชน

	 	 	 ระบบโฉนดชมุชนทีน่�ามาทดลองใช้	โดยให้บทบาทแก่องค์กรชมุชนในการจัดการสิทธแิละ

ควบคุมการใช้ที่ดิน	 มีการวางกฎเกณฑ์กติการ่วมของชุมชนที่มีลักษณะก้าวหน้าและท้าทายระบบ

กรรมสทิธิแ์บบปัจเจกหลายประการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การไปให้พ้นจากแนวคดิแบบทุนนยิมท่ีจัดการ

ที่ดินในฐานะสินค้า	ไปสู่เป้าหมายของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ฯธรรมและการช่วยเหลือ

แบง่ปนัใหก้บักลุม่คนที่ยากไร้กว่า	ดงัตวัอยา่งจากการก�าหนดเป้าหมาย	กติกา	และเงือ่นไขการใช้ที่ดนิ

และทรัพยากรของชุมชนต่อไปนี้

   ก) เป้าหมายองค์กรชุมชน

	 	 	 	 	 1.	 เพื่อพิทักษ์สิทธิเกษตรกร	ปกป้องพื้นที่ชุมชน	และสิทธิที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย

ของสมาชิกชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย

	 	 	 	 	 2.	 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ประเพณี	 ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม	 รวมท้ัง

การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 3.		เพื่อสร้างอธิปไตยทางอาหาร	 เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรี	 และคุณค่าความเป็นมนุษย์	 

ตลอดจนสามารถเลี้ยงชุมชนและสังคม

	 	 	 	 	 4.		เพื่อร่วมก�าหนดนโยบาย	 แผนพัฒนา	 โครงการและกฎหมายต่าง	 ๆ	 โดยอยู่บน 

พื้นฐานการเคารพสิทธิชุมชน	ตามรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 5.	 ร่วมพัฒนาองค์กรภาคประชาชนให้สามารถก�าหนดอนาคตตนเอง

    ข) การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในชุมชน

	 	 	 	 	 1.	 สมาชิกทุกคนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่โฉนดชุมชน 

อย่างจริงจัง	ห้ามปล่อยทิ้งร้าง

	 	 	 	 	 2.		การเปลี่ยนมือที่ดินท�าได้สองวิธีเท่านั้น	คือ	(1)	ยกให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน	

(2)	ขายสิทธิคืนสู่กลุ่ม	แต่ทั้งนี้ต้องน�าเรื่องเข้าปรึกษาคณะกรรมการที่ดินของชุมชน

	 	 	 	 	 3.		องค์กรชุมชนจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ทรัพยากรทั้งหมด	ทั้งที่ดินที่ปัจเจกบุคคล	และ

ทรัพยากรที่สมาชิกชุมชนใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต	ได้แก่	สายน�้า	ป่าบริเวณสายน�้า	ป่าที่ชุมชน

ใช้ประโยชน์	และเส้นทาง

	 	 	 	 	 4.	 ถ้าต้องการใช้ไม้ในพื้นที่ชุมชน	ต้องแจ้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

	 	 	 	 	 5.		การใช้ไม้	ให้ใช้ไม้ในสวนของตนเองก่อน

	 	 	 	 	 6.	 ให้ก่อเสาบ้านก่อนแปรรูปไม้

	 	 	 	 	 7.		ให้แจ้งความกว้างยาวของบ้านและจ�านวนไม้ที่จะใช้

	 	 	 	 	 8.		ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้บริเวณเขตแดนที่ดิน
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   ค) การเกษตร

	 	 	 	 	 1.	 เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง	เพื่อพึ่งพาตนเองและลดต้นทุนการผลิต

	 	 	 	 	 2.		ลด	ละ	เลิกการใช้สารเคมี	เพื่อรักษาระบบนิเวศ

	 	 	 	 	 3.		ใช้แรงงานคนให้มากที่สุด	แทนการใช้เครื่องจักร

	 	 	 	 	 4.		ให้เว้นไม้ใหญ่ในสวนไว้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน

   ง)  การแบ่งปัน จัดสรรผลประโยชน์ในชุมชน

	 	 	 	 	 1.	 ท่ีดินในแปลงโฉนดชุมชนที่ถูกขาย	 (ให้คนในชุมชน)	 จะถูกหักส่วนแบ่งรายได้ 

เข้ากองกลางตามอตัราทีก่�าหนดร่วมกนั	เพ่ือน�าเงินไปใช้ในกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในการจัดการทีดิ่นของกลุ่ม

	 	 	 	 	 2.		ผลผลติจากแปลงรวม	จะน�าไปขายเพ่ือเป็นทุนส�าหรับจัดเป็นสวสัดิการให้กบัสมาชิก	

และเพื่อการท�างานขับเคลื่อนของกลุ่ม

   จ)  ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎกติกา

   ผู้ละเมิดข้อตกลงชุมชน จะถูกยึดที่ดินคืนสู่กลุ่ม และกลุ่มจะไม่อนุญาตให้ท�าประโยชน์

ในที่ดินแปลงนั้นอีกต่อไป

	 	 	 ย่อมเห็นได้ว่าระบบสิทธิเหนือที่ดินแบบใหม่ได้วางเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากที่ดินและ

ทรัพยากรอย่างเข้มงวด	 สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกแต่ละคนจึงได้มาพร้อมกับหน้าที่ที่จะ

ต้องเคารพกฎกตกิาร่วมของคนในชมุชน	ทัง้นี	้กเ็พือ่ประโยชน์ในการอยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุของสมาชกิ 

ทุกคนในองค์กรชุมชน	 และที่ส�าคัญเพื่อปกป้องรักษาท่ีดินของคนในชุมชนให้ตกทอดไปสู่ลูกหลาน	

เป็นพื้นที่ท�าการเกษตร	 สร้างอาหารหล่อเลี้ยงและสร้างรายได้ให้กับคนที่ขาดแคลน	 โดยที่ไม่ต้อง

ถูกขายเปลี่ยนมือครั้งแล้วครั้งเล่าไปสู่คนภายนอกชุมชน	 ดังบทเรียนของชุมชนที่ผ่านมา	 จึงเป็นการ

พัฒนาระบบการถือครองท่ีดินท่ีประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์	 ที่ดินในระบบโฉนดชุมชนจึงยังคง

อยู่กับชุมชนตลอดไป	โดยยังไม่เปลี่ยนมือไปยังบุคคลภายนอกชุมชน	จึงกลายเป็นระบบที่สร้างความ

มั่นคงให้แก่คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรผู้ยากไร้นั่นเอง	ที่จะมีวิถีชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

  3.2 ระบบธนาคารที่ดินเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อย

	 	 	 ปฏเิสธไม่ได้ว่าสาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้ปัญหาทีด่นิกระจกุตวั	คอืการสญูเสยีทีด่นิ

ของเกษตรกรอนัเนือ่งมาจากความล้มเหลวของอาชพีเกษตรกร	โดยเฉพาะวกิฤติการณ์ด้านหนีส้นิและ

การล้มละลายของเกษตรกรรายย่อยทัว่ประเทศในรอบสามสบิปีทีผ่่านมา	ชมุชนทีป่ฏริปูทีด่นิจงึจดัต้ัง

กองทุนธนาคารที่ดิน	 เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่ประสบ

ความล้มเหลวจากการผลิต
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	 	 	 กองทุนธนาคารที่ดิน	มีเป้าหมายหลัก	ๆ	สองประการ	ได้แก่	เพื่อจัดหาและซื้อที่ดินให้กับ

เกษตรกรไร้ที่ดินและคนยากจนในชุมชน	และเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตและการตลาดให้เกษตรกร

รายย่อยอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

	 	 	 ทีผ่่านมาธนาคารทีด่นิของชมุชนได้สนบัสนนุเงินกูใ้ห้สมาชกิน�าเงินไปซ้ือปัจจัยการผลิตและ

ลงทนุท�าการผลติ	รวมไปถงึการดแูลคุม้ครองสทิธ	ิและสวสัดกิารของเกษตรกรรายย่อย	นยัหนึง่เพือ่ให้

เกษตรกรรายย่อยสามารถอยูร่อดได้ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั	และทีส่�าคญัคือสามารถรกัษาทีด่นิของ

ตนเองไว้ได้โดยไม่ต้องน�าไปขายใช้หนี้ให้คนภายนอก

	 	 	 ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ	 ได้ปรากฏความพยายามในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้วย

ระบบธนาคารที่ดิน	 โดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน	 (องค์การ

มหาชน)	 พ.ศ.	 2554	 ซึ่งมีเหตุผลประกอบการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา	 ระบุว่า	 “ปัญหาการ

ขาดแคลนที่ดินท�ากินและการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน	 เป็นปัญหา

ส�าคัญของประเทศท่ีมีมานาน	 ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน	 รวมทั้ง

ปัญหาการเก็งก�าไรในที่ดิน	 เป็นเหตุให้ที่ดินถูกท้ิงร้าง	 ไม่ท�าประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่	

และสูญเสียพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับท�าเกษตรกรรม	 ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ก�าหนดให้รฐัต้อง

กระจายการถอืครองท่ีดนิอย่างเป็นธรรม	และด�าเนนิการให้เกษตรกรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิเพ่ือ

ประกอบเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง	แต่โดยท่ีในปัจจบัุนยงัไม่มอีงค์กรหรือสถาบนัการเงินใดรบัผดิชอบให้

มีการใช้ประโยชน์ในทีด่นิอย่างเหมาะสมและสนบัสนนุทางการเงนิแก่การปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	

สมควรจดัตัง้สถาบนับรหิารจดัการธนาคารทีด่นิในรูปแบบองค์การมหาชน	เพ่ือแก้ไขปัญหาและด�าเนนิ

การเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างอิสระ	คล่องตัว	และมีประสิทธิภาพ”

	 	 	 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนั้น	ประกอบด้วย

	 	 	 (1)	 ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองท่ีดินท่ีเป็นธรรมและยั่งยืน	 และมีการ

ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม	และจัดตั้งธนาคารที่ดิน

	 	 	 (2)		รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับ

เจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์	หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่

	 	 	 (3)	 ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินของรัฐ	 และด�าเนินการให้ได้มา

ซึ่งที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า	 เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้

ประโยชน์อย่างทั่งถึง	รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

	 	 	 (4)	 สนบัสนนุให้ชมุชนมกีารบรหิารจัดการท่ีดินร่วมกนั	ท้ังท่ีดินท�ากนิและท่ีดินส�าหรับการ

อยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน

	 	 	 (5)	 ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ไขปัญหาทีด่นิของเกษตรกรและผูย้ากจน
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	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 จนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏผลงานท่ีเป็นรูปธรรมของสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน	(องค์การมหาชน)	ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีเหตุให้ยุบเลิกสถาบันดังกล่าวในอนาคต17

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 ยังมีเกษตรกรรายย่อยอีกเป็นจ�านวนมากท่ีไม่มีท่ีดินท�ากิน	 จึงเกิด

การบุกรุกที่ป่าอยู่ในหลายจุดเพื่อเข้าท�ากิน	 โดยรัฐไม่อาจจะดูแลจัดสรรที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชน 

ผูย้ากไร้ได้อย่างทัว่ถงึ	เนือ่งจากไม่มรีะบบข้อมลูทีดิ่นทีค่รอบคลุมท้ังประเทศ	จึงไม่อาจทราบได้ว่าผู้ใด

ครอบครองท่ีดินไว้มากน้อยเพียงใด	 การแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมประชาชนที่ไม่มีที่ท�ากินเข้ามาอยู่

ในแหล่งเดียวกัน	 โดยมีการจัดที่ดินแปลงหนึ่งให้ประชาชนได้อยู่อาศัยท�ากินและใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

โดยไม่ต้องค�านึงถึงเรื่องการให้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ก็จะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ได้เป็นอย่างดี	เพราะการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนในรูปแบบการให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน	ก็อาจจะเกิดปัญหา

ในภายหลัง	 เพราะประชาชนผู้ยากไร้เหล่านั้น	 เมื่อมีปัญหาทางด้านการเงินก็คงจะน�าที่ดินไปขาย	 

แล้วก็จะไปหาทางบกุรกุทีด่นิทีป่่าใหม่	หมุนเวยีนไปคร้ังแล้วคร้ังเล่าโดยไม่จบส้ิน	ป่าไม้ก็จะยิง่ถกูท�าลาย 

ลงเรื่อย	 ๆ	 การเน้นเรื่องจัดที่ดินเพื่อชุมชน	 จึงเป็นทางแก้ปัญหาเรื่องบุกรุกป่าและสิทธิในที่ดินของ

ชุมชนเกษตรกรรมได้ดียิ่งในรูปแบบหนึ่ง	เพราะเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของป่าและย่อมเป็นเจ้าของสิทธิใน

ทีด่นิชมุชน	กย่็อมต้องช่วยกนัดแูลรกัษาป่ามใิห้คนภายนอกเข้ามาบกุรกุทีด่นิของชมุชน	จงึจะได้ผลทาง

อ้อมคือมีชุมชนมาดูแลรักษาป่า	ท�าให้เกิดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

17	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2554	มาตรา	40	ระบุว่า	“มาตรา	40	 
	 ให้สถาบันเป็นอันยุบเลิกเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
	 (1)	มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะท�านองเดียวกับธนาคารที่ดิน
	 (2)	พ้นก�าหนดระยะเวลาห้าปีนบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีานีม้ผีลใช้บงัคบัแม้จะยงัมไิด้มกีารจดัตัง้ธนาคารทีดิ่นหรอืองค์กร 
	 อื่นตาม	(1)	ก็ตาม
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครอง

สิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

บทนํา

	 	 ศาลรัฐธรรมนูญถือเปนองคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาท่ีในการมุงรับรองและคุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ	 และกฎหมายที่บัญญัติไว	 แมในปจจุบันจะมี 

การประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ	 ฉบับท่ี	 11/2557	 ขอ	 1.	 กําหนดใหรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 สิ้นสุดลง	 แตท้ังนี้ในขอ	 4.	 ไดกําหนดใหศาลท้ังหลายคงมี 

อํานาจดําเนินการพิจารณา	 และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย	 และประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติตอไป	 นั่นยอมแสดงใหเห็นวา	 คณะรักษาความสงบแหงชาติ	 (คสช.)	 ยังคงเห็นความ

สาํคญัตอบทบาทและภารกจิของศาลรฐัธรรมนญู	แมในสถานการณปจจุบนัท่ีภารกจิและอาํนาจหนาท่ี 

ของศาลรฐัธรรมนญูจะยงัไมมคีวามชดัเจน	และสทิธเิสรภีาพของประชาชนจะถกูจาํกัดไวตามประกาศ

กฎอัยการศึก	 และประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับตาง	 ๆ	 ก็ตาม	 แตทั้งนี้	 เมื่อยอนดู 

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญที่แสดงออกผานคําวินิจฉัยในอดีตพบวา	 ในหลายคําวินิจฉัยไดใหการ

รับรองและคุ มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวมากมายในหลายดาน	 อาทิเชน	 คําวินิจฉัย 

ศาลรัฐธรรมนูญที่	 21/2546	 (การสรางความเสมอภาคของหญิงมีสามี	 ในการมีสิทธิที่จะใชชื่อสกุล

ของตนเอง)	คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	11/2549	(การคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน 

บนทางหลวง)	 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 12/2552	 (การคุมครองเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ของผูขายอาหารยามค่ําคืน)	 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	 15/2555	 (การสรางความเสมอภาคของ

บุคคลในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการ	 แมผูสมัครจะมีกายพิการ)	 เปนตน	 

แตถึงกระนั้นในบรรดาการรับรองและคุ มครองสิทธิของประชาชนในดานตาง	 ๆ	 ยังคงมีสิทธิ 

อีกประเภทหนึ่งที่เรียกวา	 “สิทธิของจําเลยในกระบวนยุติธรรม”	 อันถือเปนหลักเกณฑประการหนึ่ง 

ทีอ่ยูภายใตหลกัสทิธิมนุษยชน	(Human	Rights)	กม็คีวามสาํคญัไมยิง่หยอนไปกวากนั	โดยสทิธปิระเภทนี้ 

มีขอบเขตที่กวางขวางกวาสิทธิประเภทอ่ืน	 ไมวาจะเปนสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย	

หลักสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์	สิทธิในการตอสูคดี	เปนตน

*	 ประธานกรรมการกลุมบริษัทชัยโย	ทริปเป้ล	 เอ,	 ผูเขารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 
	 รุนที่	2	ของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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1	 สรุศกัดิ	์	ลขิสทิธิว์ฒันากลุ.	“(ม.ป.ป.) กระบวนยตุธิรรมทางอาญา”.	[Online],	available	URL:	http://www.oja.go.th. 
	 (Accessed,	May	26,	2014)
2 ชาติ	 ชัยเดชสุริยะ.	 “มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”,  
	 (กรุงเทพมหานคร:	สํานักพิมพวิญูชน,	2549),	หนา	1.

	 	 ดวยเหตุนี้	 ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสิทธิประเภทนี้วามีพัฒนาการความเปนมาทั้งใน

ระดับสากล	 และในประเทศไทยอยางไร	 และศาลรัฐธรรมนูญไดเขามามีบทบาทในการรับรองและ

คุมครองสิทธิประเภทนี้	 หรือไม	 และหากมีการรับรองและคุมครองจะมีความสอดคลองกับระดับ

สากลแคไหนเพียงไร	 เพื่อที่จะไดเกิดองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ 

ศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกลาว	 อันอาจจะเกิดประโยชนตอผูอานท่ีจะนําไปศึกษาและตอยอดทาง 

วิชาการตอไป

 

1. การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

  1.1 ความสําคัญของสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 ถือเปนจุดเร่ิมตนของสิทธิความเปนมนุษยที่ติดตัวมา

ตั้งแตเกิดของทุกคน	ซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะสิทธิเทานั้น	แตยังหมายความรวมถึงอิสรภาพ	เสรีภาพ	และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย	 ดังนั้น	 หากจะกลาวถึงความสําคัญของสิทธิจึงหลีกเล่ียงไมไดที่จะตอง

พิจารณาถึงหลักเกณฑตามสิทธิมนุษยชน	 โดยหากพิจารณาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม	

พบวา1	กระบวนการยตุธิรรมประกอบดวยการใชอาํนาจหนาทีข่องรฐั	อนัอยูในกรอบของกระบวนการ

ตามกฎหมายในการคนหาและตรวจสอบใหไดความจริง	 เพื่อใหเกิดความยุติธรรม	รวมถึงการลงโทษ

เพือ่เปนการเยยีวยาทางจติใจใหกบัผูเสยีหายและคูขนานไปกบัการปรบัปรงุแกไขผูกระทาํความผดิดวย	

ดงันัน้	มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิในกระบวนการยติุธรรม	จึงเปนความสัมพันธระหวาง

หลักเกณฑหรือมาตรฐานทางกฎหมายในเรื่องสิทธิความเปนมนุษย	 และการใชอํานาจหนาที่ของรัฐ2  

จนอาจกลาวไดวา	 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมมีความสัมพันธอันไมอาจหลีกเล่ียงได	 

โดยหากประเทศใดปราศจากการเคารพตอหลักเกณฑทางสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมแลว	

ยอมไมอาจเรียกไดวาเปนกระบวนการยุติธรรมที่สมบูรณ	 คงอาจเรียกไดเพียงกระบวนการดําเนินคดี

เทานั้น	 ดังนี้	 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม	 จึงเปนหลักประกันและวิธีการเพ่ือนําไปสูความ 

ถูกตองชอบธรรมของสังคม	 ในมิติหนึ่งอาจกลาวไดวา	 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเปน 

รมเงาหนึง่ของหลกันติธิรรม	(Rule	of	Law)	และการปกครองระบอบประชาธิปไตย	โดยหลักนติิธรรม 

เปนหลักการจัดการสังคมใหเปนไปดวยความชอบธรรมตามกฎหมาย	 และยึดถือกฎหมายเปนสําคัญ	

สวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิ	 เสรีภาพ	 และความ 

เสมอภาคเทาเทียมกัน	 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจึงเปนเร่ืองท่ีแสดงใหเห็นถึงระดับแหง
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ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และระดับของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของประชาชน 

ในสังคมนั้น

	 	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมจึงเปนสิ่งปลุกเราและเกื้อหนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

ของประเทศ	โดยแตละประเทศพยายามสรางสรรคและพัฒนามาตรการคุมครองสิทธิในกระบวนการ 

ยุติธรรมอยางตอเนื่อง	 เพื่อใหการปฏิบัติในเรื่องที่กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนไป 

อยางมีคุณภาพมากที่สุด	 เชน	 ในยุคปจจุบันที่การพัฒนาคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนยุติธรรม

มีการขยายขอบเขตจากในอดีตที่มุงหมายเพียงการวางกรอบการใชอํานาจรัฐไมใหไปรุกลํ้าสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลเทานั้น		กลับกลายเปนวารัฐยังจะตองชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนที่เขามาเกี่ยวของ

กับกระบวนการยุติธรรมไมวาในฐานะผูถูกกลาวหา	ผูกระทําความผิด	ผูตองโทษ	ผูเสียหายหรือพยาน	

โดยตองมกีารจาํแนกระดบัและกลุมของการกระทาํความผดิเพือ่ใหการปฏบิตัเิปนไปอยางเหมาะสมกับ

แตละระดับความผิดและประเภทของผูกระทําความผิดเปนสําคัญ

  1.2 พัฒนาการของการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 แนวคิดในอดีตถือวารัฐเปนผูทรงอํานาจทางสังคม	 และแสดงออกผานการใชอํานาจตอ	

ประชาชน	 การใชอํานาจรัฐจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนตองมีเพ่ือใหสังคมสามารถตอสูกับ

อาชญากรได	 ขณะเดียวกันการใชอํานาจรัฐที่มีมากเกินไปก็ยอมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน	 โดยเฉพาะในเรื่องทางอาญาซึ่งโดยสภาพยอมมีการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ 

ประชาชนอยูแลว	 ดังน้ัน	 เมื่อบุคคลใดตองเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมวา

จะอยูในฐานะใด	 อาทิเชน	 ผูตองสงสัย	 ผูถูกกลาวหา	 ผูกระทําความผิด	 ผูตองโทษ	 ผูเสียหาย	 หรือ

พยาน	 ลวนมีโอกาสที่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น	 จะถูกกระทบไปในทางที่ไมชอบธรรมอยูเสมอ	

รัฐจึงจําเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ มครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม	 

โดยเริ่มมีการกําหนดหลักเกณฑการใชอํานาจของรัฐวาตองเปนไปโดยถูกตองตามหลักนิติธรรม	

และอยูในขอบเขตท่ีพอสมควร	 และสามารถตรวจสอบได	 สําหรับประเทศไทยนั้น	 เร่ิมเกิดมีขึ้น 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	(รัชกาลที่	5)	ที่จําตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของศาลจากเดิมที่ใชระบบจารีตนครบาลไปเปนศาลตามแบบอยางของประเทศทางตะวันตก	 เพื่อจะ	

ใหประเทศทางตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลบีบคั้นราชอาณาจักรสยามในขณะนั้นยอมรับ	 และนําไปสูการ

ยกเลกิสทิธิสภาพนอกอาณาเขตทีร่าชอาณาจักรสยามเสยีเปรยีบอยู	อยางไรกต็าม	การรบัรปูแบบของ

กระบวนการยุติธรรมตามแบบอยางของประเทศทางตะวันตกมาใชเปนไปในลักษณะครึ่ง	ๆ		กลาง	ๆ		

แตไมไดตระหนกัถงึเรือ่งสทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุธิรรมซึง่เปนจติวญิญาณของกระบวนการยตุิ

ธรรมแตประการใด	 ดวยเหตุน้ี	 วิวัฒนาการของการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ในชวงแรก	ๆ 	ของประเทศไทย	จึงมีลักษณะคอยเปนคอยไป	โดยประเทศทางตะวันตกที่ลาอาณานิคม
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ในยุคนั้นมักยกเปนขออางเสมอวา	 ระบบกฎหมายของประเทศไทยเปนระบบกฎหมายที่ทารุณ 

โหดราย	 และไมเปนธรรม	 เพราะมีการใชวิธีทรมานรางกาย	 เชน	 บีบขมับ	 ตอกเล็บ	 เพื่อบังคับให 

ผูตองหาใหการรับสารภาพ	หรือใหดํานํ้า	ลุยไฟ	เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง	ซึ่งหากผูนั้นทนได 

ก็จะไดรับการยอมรับวาเปนผูบริสุทธิ์จริง	แตหากทนไมไดก็จะถือวาเปนผูกระทําความผิดและจะตอง

ถกูพพิากษาลงโทษตอไป	อนัมสีวนคลายคลึงกนักบัระบบไตสวนแบบโบราณของประเทศทางตะวนัตก	 

เพียงแตระบบไตสวนของประเทศทางตะวันตกไดมีการพัฒนาไปในทางท่ีคุ มครองสิทธิของ 

ผูถูกกลาวหา	โดยมีการวางหลักวาผูถูกกลาวหาพึงไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวา

จะมีการพิสูจนไดวาผูนั้นกระทําความผิดจริง	 แตของประเทศไทยในสมัยนั้นกลับถือหลักวา	 ผูถูก

กลาวหาจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําผิดจนกวาจะพิสูจนตนเองไดวาเปนผูบริสุทธิ์	 ดังที่ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไดทรงกลาววา	“ในครั้งนั้นผูตองหาเปนความอาญาแลวไดความเดือดรอน 

อยางที่สุดเพราะในขั้นตอนถูกจับขังกอนเสมอ	 กวาจะมีการพิจารณาก็นานมากกวาทุกวันนี้	 และ 

ในเวลาพิจารณานั้นถือกันวาใครตองหาแลวตองเปนผูรายอยูแลว	 ตบตีเฆี่ยนจะเอาหลักฐานใหได 

จากตัวคนท่ีตองหานั้นเอง	 ถ าคนนั้น	 นําพยานมาสืบความบริสุทธิ์ของตนไดก็รอดไป	 คือ 

ผูตองหาเปนผูสืบ	 ตระลาการครั้งนั้นไมไดลดหยอนการขมเข้ียวใหราษฎรบางเลย	 เห็นจะเปนเพราะ

เวลานั้นตระลาการอยูในอํานาจเจาพักพันเมือง	 เจาบานพันเมืองเคี่ยวเข็ญผูพิพากษาตระลาการตอ

ลงไป	จนเอาผูรายใหไดเพือ่เอาหนาตอนายตอขึน้ไป	ผูพิพากษาตระลาการจึงกลายเปนโจทกเองชาํระ

ความแกตวัจาํเลย”	ระบบกฎหมายดงักลาว	ทาํใหประเทศทางตะวนัตกยกเปนขออางไมยอมใหบคุคล

ในสังกัดประเทศของตนข้ึนศาลไทย	 หรือท่ีเรียกวาเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต	 จนตองมีการปฏิรูป

ระบบศาลตามแนวทางของประเทศทางตะวันตกขนานใหญในรัชสมัยรัชกาลที่	5

	 	 	 ในยคุตอมา	เริม่มกีารยกรางประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาขึน้	โดยนาํแบบอยาง	

มาจากระบบกฎหมายแบบ	Civil	Law	และไดตรวจแกเสรจ็ในป	พ.ศ.		2462	โดยเริม่มบีทบญัญตัใินการ	

คุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ	อาทิเชน	การจับ	ขัง	จําคุก	หรือคนในที่รโหฐาน

หาตัวคนหรือสิ่งของ	 ตองมีหมายอาญาสําหรับการนั้น	 สิทธินําคดีอาญามาฟองยอมระงับไป	 เมื่อม ี

คําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง	 ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่วาบุคคลไมพึงไดรับ

ความเดือดรอนจากการกระทําผิดที่ถูกกลาวหาอันเดียวกันนั้นซําถึงสองครั้ง	 หรือพนักงานสอบสวน 

ตองแจงขอหาใหผู ตองหาไดทราบ	 และตองบอกใหผู ตองหาไดทราบกอนวาถอยคําที่ผู ตองหา

กลาวนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานยันเขาในการพิจารณาได	 เมื่อผูตองหาเต็มใจใหการอยางใด

ก็ใหจดจําคําใหการไว	 ถาผูตองหาไมเต็มใจใหการเลย	 ก็ใหบันทึกไว	 หรือขอหามไมใหพนักงาน

สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด	 ๆ	 ซึ่งเปนการลอลวง	 ขูเข็ญ	 หรือ	 ใหสัญญากับผูตองหา	 เพื่อจูงใจ 

ใหเขาใหการอยางใด	 ๆ	 ในเร่ืองที่ตองหานั้น	 มีการกําหนดระยะเวลาควบคุมตัวผูตองหาท่ีแนนอน	 
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โดยมีศาลเปนผูตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการควบคุมตัวนั้น	 อันเปนการปองกันมิให 

เจาพนักงานหนวงเหนี่ยวเวลาในการควบคุมตัวผูตองหาโดยอําเภอใจ	หากแตจะตองมีการดําเนินการ 

ทางคดีตามกําหนดเวลาและมีเหตุผลซึ่งจะตองอธิบายได	 เปนตน	 หลังจากนั้น	 เม่ือมาถึงยุคกอน	 

มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ภายหลังจากมีการบังคับ

ใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว	 50	 ป	 ไดเริ่มมีความเคลื่อนไหวสําคัญที่แมจะไมได 

สงผลเปลี่ยนแปลง	 ตอระบบการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในทันที	 แตก็

ถือไดวาเปนสัญญาณของการวางพื้นฐานการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	 โดยมีความเห็นวาปญหา 

ตาง	 ๆ	 ที่เกิดข้ึนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย	สวนหนึ่งเกิดจากระบบที่วางไว 

ยังขาดความสมบูรณและมีปญหาในเชิงโครงสรางเปนสําคัญ	 การแกไขกฎหมายเพียงถอยคําและ 

รายละเอียดของบางมาตราท่ีมีการดําเนินการมาแลวหลายคร้ัง	 ไมทําใหเกิดการพัฒนาระบบ 

อยางแทจริงได	 คณะกรรมการจึงไดจัดทํารางแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ขึ้นในตนป	พ.ศ.	2533		โดยวางหลักเกณฑสําคัญหลายประการ3	เชน	เปลี่ยนจากการใหอํานาจตํารวจ

และพนักงานฝายปกครองในการออกหมายจับและหมายคนไปเปนใหศาลเปนผูดําเนินการ	 หรือ 

การจํากัดเหตุในการจับโดยไมมีหมายตามมาตรา	 78	 ใหแคบลง	 โดยใหเหลือ	 เฉพาะกรณีที่มีความ

เรงดวนและจาํเปน	อีกท้ังใหยกเลกิอํานาจของพนกังานฝายปกครองหรอืตาํรวจชัน้ผูใหญทีเ่ดมิสามารถ

จับกุมบุคคลไดโดยไมตองมีหมาย	 และลดระยะเวลาการควบคุมตัวจากเดิมที่กฎหมายกําหนดไว	 

48	 ชั่วโมง	 ตามแตกรณีไปเปน	 24	 ชั่วโมง	 ตามลําดับ	 ซึ่งตอมาแนวทางดังกลาวไดถูกพัฒนาขึ้น

อยางเปนรูปธรรมภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540

  1.3 การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมระดับสากล

   1.3.1 มหากฎบัตรแมคนาคาตา

	 	 	 	 	 	 	 เมื่อพิจารณามหากฎบัตรแมคนาคาตา	 (Magna	 Carta)	 พบวา	 ไดมีบทบัญญัติ

ในการคุมครองสิทธิของบุคคลไวเปนการทั่วไป	 โดยกําหนดวา	 “บุคคลจะไมถูกจับกุมคุมขัง	 บังคับ 

ใหออกจากที่ดินของตนและจะตองไมถูกถือวาเปนพวกนอกกฎหมาย	 เนรเทศ	 หรือกระทําโดย 

วิธีอ่ืนใด	เวนแตจะไดเปนไปตามคาํพพิากษาของศาลทีช่อบดวยกฎหมาย	และกฎหมายของประเทศ”4  

นอกจากนี้	 ยังไดกําหนดหลักเกณฑในการฟองคดีระหวางเอกชนดวยกันวาจะตองไมกระทํา 

ในศาลของกษัตริย	 แตใหกระทําในศาลธรรมดา	 และกําหนดคุณสมบัติของผูพิพากษา	 ตํารวจ	 

ขาราชการ	ตาํแหนงเจาเมอืงและขาราชการวาจะตองแตงต้ังจากบคุคลซ่ึงมคีวามรูทางกฎหมายเพือ่ให 

3	 กติตพิงษ	กติยิารกัษ,“การแกไขปรบัปรงุประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา กาวสําคญัของการพฒันาระบบการ 
 ยุติธรรมทางอาญาของไทย.”,	วารสารกฎหมาย,	ปที่	13,	ฉบับที่	3.	หนา	37-48.
4	 วิษณุ	เครืองาม,	“กฎหมายรัฐธรรมนูญ”,	(กรุงเทพมหานคร:	สํานักพิมพนิติบรรณาการ,	2530),	หนา	110-126.
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สามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางแทจริง	 อันแสดงใหเห็นถึงหลักเกณฑมาตรฐานที่เริ่มนํามาใช 

บังคับใหเกิดความเปนธรรม	 อีกทั้งยังมีความตอนหนึ่ง	 กลาววา	 “การออกหมายจับกุมบุคคลโดย

ปราศจากพยานหลักฐานโดยชอบในการยืนยันความผิดของบุคคล	นั้นจะกระทํามิได	และจะตองไมมี

บคุคลใดถกูจาํคกุหรอืลงโทษใด	ๆ 	เวนแตจะเปนไปโดยคาํพพิากษาทีช่อบดวยกฎหมาย	และเปนไปตาม

หลกัเกณฑของกฎหมายนัน้”	อนัถอืไดวาเปนบทบญัญติัทีเ่ร่ิมคุมครองสิทธ	ิของจําเลยในกระบวนการ

ยุติธรรมอยางชัดแจง

   1.3.2 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ ค.ศ. 1689

	 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ	 ค.ศ.	 1689	 (English	 Bill	 of	 Rights)	 หรือที่ม ี

ชื่อเต็มวา	 พระราชบัญญัติประกาศสิทธิและเสรีภาพของพสกนิกรและการสืบราชสันตติวงศ	 (An	

Act	 Declaring	 the	 Rights	 and	 Liberties	 of	 the	 Subject	 and	 Settling	 the	 Succession	

of	 the	 Crown)	 เปนพระราชบัญญัติที่รัฐสภาแหงอังกฤษประกาศใชในป	 ค.ศ.	 1689	 ซึ่งถือกันวา 

เปนกฎหมายหนึ่งที่เปนรากฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษที่นอกเหนือไปจาก 

มหากฎบัตร	 โดยสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองสิทธิพ้ืนฐานของประชาชน

และจํากัดอํานาจของกษัตริย	รวมถึงการกําหนดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ	อาทิเชน	 

พระมหากษัตริยจะทรงใชอํานาจงดใชกฎหมาย	 หรือใชกฎหมายโดยมิไดรับความยินยอมจาก 

รัฐสภาไมได	 ประชาชนมีสิทธิที่จะรองทุกขตอพระมหากษัตริยได	 และหากมีการจํากัดเสรีภาพและ 

การดําเนินคดีฐานรองทุกขถือเปนการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมาย	การเรียกรองประกันตัวจําเลย 

มากเกินไปหรือการกําหนดคาปรับมากเกินไปหรือการลงโทษอยางทารุณ	 โหดราย	 และผิดธรรมชาต ิ

ยอมเปนสิง่ทีไ่มพงึกระทาํ	การปรบัและรบิทรพัยของบคุคลกอนมคีาํพพิากษาเปนการกระทาํทีไ่มชอบ

ดวยกฎหมายและเปนโมฆะ	เปนตน

   1.3.3  รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1787

	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร 

ที่เกาแกที่สุดในโลกและเปนตนแบบในการยกรางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง	ๆ 	โดยมีแนวคิดมาจาก 

โธมสั	เจฟ	เฟอรสนั	(Thomas	Jefferson)	โดยหากพิจารณาโครงสรางของรฐัธรรมนญูจะประกอบดวย	

7	มาตรา	และในสวนของการคุมครองสทิธใินกระบวนการยติุธรรม	พบวาไดมกีารรับรองและคุมครอง

สิทธิของผูตองหา	จําเลย	และผูตองโทษไววา	หามมิใหรัฐสภางดใชหมายของศาลที่สั่งใหเจาพนักงาน 

สงตัวผูถูกคุมขังไปศาล	 พิจารณาวาการกักขังนั้นชอบดวยกฎหมายหรือไม	 ทั้งนี้	 มาจากหลักที่วา

บุคคลถูกจําคุกไมได	 เวนเสียแตไดมีคําพิพากษาของศาล	หากมีการกักขังท่ีไมชอบศาลจะออกหมาย 

ปลอยตัวใหบุคคลน้ันเปนอิสระโดยทันที	 ซ่ึงหมายปลอยตัวดังกลาวเรียกวา	 หมายเฮเปสคอรปส	

(Writ	of	Habeas	Corpus)	อีกทั้งยังไดบัญญัติ	รับรองสิทธิของบุคคลเกี่ยวกับการออกกฎหมายไววา	 
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การออกกฎหมายลงโทษผูกระทําความผิดโดยมิไดมี	การพิจารณาคดีในศาล	(Bill	of	Attainder)	หรือ

ออกกฎหมายที่มีผลยอนหลัง	 (ex	post	 facto	 law)	จะกระทํามิได	และการพิจารณาคดีทุกเรื่องให 

กระทําโดยคณะลูกขุน	 (jury)	 เวนแตกรณีที่รัฐสภาลงมติกลาวโทษ	 และตองพิจารณาคดีในมลรัฐ 

ที่ไดกระทําความผิดนั้น	 หากมิไดกระทําผิดในมลรัฐใดก็ใหพิจารณา	ณ	 สถานที่ที่กระทําความผิดนั้น	

หรือตามที่รัฐสภาจะไดกําหนดโดยกฎหมายหามมิใหลงโทษผูใดฐานกบฏ	 เวนเสียแตในคําใหการของ

พยานสองคนจะแสดงออกมาใหเห็นเดนชัดเชนนั้น	 หรือจําเลยสารภาพในศาลโดยเปดเผย	พลเมือง

ของแตละมลรัฐจะไดรับเอกสิทธิและความคุมกันในมลรัฐอื่น	 ๆ	 ดวย	 และหามมิใหศาลกลาวโทษ 

ที่ทารุณและผิดธรรมดาตอผูกระทําความผิด

	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี	้หากพจิารณาบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูทีเ่ปนการแกไขเพิม่เตมิ	จาํนวน

26	มาตรา	พบวา	มีการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่นาสนใจ	ดังปรากฏในมาตราตอไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 มาตรา	 5	 “บุคคลใดจะถูกพิจารณาในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรือคดีอาญา

อันไมปรารถนาอื่นใดไมได	 นอกจากคณะลูกขุนใหญจะไดแจงเปนลายลักษณอักษร	 หรือชี้ขาดเปน 

ลายลักษณอักษรใหพิจารณาคดีนั้นแลว	 ทั้งนี้	 ยกเวนคดีท่ีเกิดขึ้นในกองทัพบก	 กองทัพเรือ	 หรือ 

ในกําลังพลอาสาสมัครที่เขาประจําการในยามที่มีสงคราม	หรือมีความไมสงบเกิดขึ้น	และบุคคลจะถูก

พิพากษาหรือ	 ลงโทษในความผิดอันเดียวกันซํ้าอีกไมได	 หรือจะถูกบังคับใหใหการเปนภัยแกตนเอง 

ในคดีอาญาใด	ๆ	ไมได	หรือจะถูกจํากัดสิทธิในชีวิต	เสรีภาพ		และทรัพยสิน	โดยไมตองกระบวนการ

ความแหงกฎหมายไมได	 และทรัพยสินของบุคคลใดจะนําไปใชเพื่อสาธารณประโยชนโดยไมมี 

คาทดแทนอันชอบธรรมไมได”5

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 มาตรา	 6	 “ในการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงใหจําเลยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไดรับ

การพิจารณาคดีอยางรวดเร็วและเปดเผย	 โดยคณะลูกขุนที่ไมมีอคติของมลรัฐและเขตที่ความผิด 

ทางอาญาน้ันไดเกดิขึน้	ซึง่เปนเขตทีก่ฎหมายกาํหนดไวแนนอนลวงหนาแลว	และจะไดรบัแจงใหทราบ

ถึงลักษณะและเหตุที่กลาวหาท่ีจะมีการสืบพยานโจทกตอหนา	 ที่จะมีวิธีการบังคับพยานฝายที่ตน 

มาเบิกความ	และที่จะใหมีทนายวาความตางคดีให”6

	 	 	 	 	 	 	 (3)	 มาตรา	 8	 “จะกําหนดคาประกันเกินควร	 หรือปรับเกินควรไมได	 และ 

การลงโทษที่รายแรงทารุณ	หรือผิดปกติวิสัยจะกระทํามิได”7

5	 See	 in	 details	 [Online].Available	URL:http://www.thailaws.com/law/thaiacts/e_constitution012.pdf. 
	 (Accessed,May	26,2014)
6	 Loc.cit.
7	 Ibit.,16.
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   1.3.4 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948

	 	 	 	 	 	 	 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	

Rights)	ถือเปนหลักเกณฑมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดรวมกันจัดทําขึ้น	เมื่อวันที่		10		

ธันวาคม	พ.ศ.	2491	(ค.ศ.	1948)	เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก	ทั้งนี้		

ประเทศไทย	 เปน	 1	 ใน	 48	 ประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงรวมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติ	 (สมัยสามัญ)	 สมัยที่	 3	 ซึ่งจัดขึ้น	ณ	 กรุงปารีส	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 โดยหาก

พจิารณาหลกัเกณฑของ	ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน	ทัง้	30	ขอ	พบวามหีลักเกณฑทีเ่กีย่วของ

กับสิทธิของจําเลย	ในกระบวนการยุติธรรมอยูหลายประการ	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 มนษุยทัง้ปวงเกดิมามอีสิระและเสมอภาคกนัในศกัดิศ์รแีละสทิธมีิเหตผุลและ	

มโนธรรม	และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ	(ขอ	1)

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่กําหนดไวในปฏิญญานี้	 โดย	

ปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใด	อาทิ	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมือง

หรือ	ทางอื่น	พื้นเพทางชาติหรือสังคม	ทรัพยสิน	การเกิดหรือสถานะอื่น	นอกเหนือจากนี้	จะไมมีการ 

แบงแยกใด	 บนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง	 ทางกฎหมาย	 หรือทางการระหวางประเทศของ

ประเทศ	 หรือดินแดนท่ีบุคคลสังกัด	 ไมวาดินแดนน้ีจะเปนเอกราช	 อยูในความพิทักษ	 มิไดปกครอง

ตนเอง	หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอื่นใด	(ขอ	2)

	 	 	 	 	 	 	 (3)	 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต	เสรีภาพ	และความมั่นคงแหงบุคคล	(ขอ	3)

	 	 	 	 	 	 	 (4)	 บุคคลใดจะถูกกระทําการทรมาน	 หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย	

ไรมนุษยธรรม	หรือยํ่ายีศักดิ์ศรีไมได	(ขอ	5)

	 	 	 	 	 	 	 (5)	 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของ 

กฎหมายเทาเทยีมกัน	โดยปราศจากการเลือกปฏบิติัใด	ทุกคนมสิีทธท่ีิจะไดรับความคุมครองเทาเทียมกนั 

จากการเลือกปฏิบัติใด	 อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้	 และจากการยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติ	 

ดังกลาว	(ขอ	7)

	 	 	 	 	 	 	 (6)	 ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดรบัการเยยีวยาอนัมปีระสทิธผิลจากศาลทีม่อีาํนาจแหงรฐั

ตอการกระทําอันลวงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน	ซึ่งตนไดรับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	(ขอ	8)

	 	 	 	 	 	 	 (7)	 บุคคลใดจะถูกจับกุม	กักขัง	หรือเนรเทศตามอําเภอใจไมได	(ขอ	9)

	 	 	 	 	 	 	 (8)	 ทุกคนยอมมีสิทธิในความเสมอภาคอยางเต็มที่ในการไดรับการพิจารณาคด ี

ที่เปนธรรม	และเปดเผยจากศาลที่อิสระและไมลําเอียงในการพิจารณากําหนดสิทธิและหนาที่ของตน

และขอกลาวหาอาญาใดตอตน	(ขอ	10)
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	 	 	 	 	 	 	 (9)	 ทุกคนที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดทางอาญา	มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไว	

กอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนไดวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีที่เปดเผย	ซึ่งตนไดรับ	

หลักประกันที่จําเปนทั้งปวงสําหรับการตอสูคดี	(ขอ	11	(1))

	 	 	 	 	 	 	 (10)	บุคคลใดจะถูกตัดสินวามีความผิดทางอาญาใด	อันเนื่องจากการกระทําหรือ	

ละเวนใด	 อันมิไดถือวาเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายแหงชาติหรือกฎหมายระหวางประเทศ	 

ในขณะที่ไดกระทําการน้ันไมได	 และจะกําหนดโทษที่หนักกวาที่บังคับใชในขณะที่ไดกระทําความผิด

ทางอาญานั้น	ไมได	(ขอ	12)

   1.3.5 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966

	 	 	 	 	 	 	 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 

Covenant	on	Civil	and	Political	Rights)	(ICCPR)	ถือเปนสนธิสัญญาพหุภาคี	ซึ่งสมัชชาใหญแหง

สหประชาชาติไดใหการรับรอง	 เมื่อวันท่ี	 16	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2509	 และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่	 23	

มีนาคม	 พ.ศ.	 2519	 โดยสนธิสัญญานี้ใหคํามั่นสัญญาวารัฐภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 

การเมืองของบุคคลทุกคน	 โดยประเทศไทยเขาเปนภาคีของสนธิสัญญานี้	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 

พ.ศ.	2539	และมีผลบังคับใช	 เมื่อวันที่	29	มกราคม	พ.ศ.	2540	โดยกติกาดังกลาวจะมีการบัญญัติ

หลักเกณฑตาง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไว	 รวม	 53	 ขอ	 โดยแยกออกเปน	 

3	สวน	คือ	สวนที่หนึ่ง	 เกี่ยวกับหลักการทั่วไปและพันธกรณีแหงรัฐภาคี	 (ขอ	1	-	ขอ	5)	สวนที่สอง 

เกี่ยวกับการรับรองสิทธิตาง	ๆ	(ขอ	6	-	ขอ	27)		และสวนที่สามเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อบังคับการ

ตามสิทธิที่รับรอง	(ขอ	28	-	ขอ	53)		ทั้งนี้	 	หากพิจารณามาตรการที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและ

เสรภีาพในกระบวนการยุตธิรรมในกตกิาดงักลาวจะปรากฏอยูในภาค	3	ซึง่มสีาระสาํคญัทีเ่กีย่วของดงันี้

	 	 	 	 	 	 	 1)	สิทธิในชีวิต	 กลาวคือ	 มีการรับรองสิทธิในชีวิตของบุคคลวาไมมีบุคคลใด	 

จะสามารถลวงละเมิดชีวิตของใครได	(ขอ	6	วรรคหนึ่ง)	โดยมีการบัญญัติในเรื่องสิทธิในกระบวนการ	

ยุติธรรม	 ดังนี้	 (1)	 การใชโทษประหารชีวิต	 กลาวคือ	 ในประเทศที่ยังไมไดยกเลิกโทษประหารชีวิต	

การลงโทษประหารชีวิตจะทําไดเฉพาะคดีอุกฉกรรจที่สุดตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะกระทําผิด	

แตตองไมขัดตอบทบัญญัติในกติกา	 ฯ	 ฉบับนี้	 และตออนุสัญญาวาดวยการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมการทําลายลางเผาพันธุ	 	 (Convention	on	the	Prevention	and	Punishment	of	

the	Crime	of	Genocide)	นอกจากนี้	 โทษประหารชีวิตจะใชก็ตอเมื่อมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดของ

ศาลที่มีอํานาจ	(ขอ	6	วรรคสอง)	(2)	การขอลดหยอนโทษประหารชีวิต	กลาวคือ	กติกา	ฯ	กําหนดให 

สิทธิผูตองคําพิพากษาใหประหารชีวิตท่ีจะขออภัยโทษ	 ลดหยอนผอนโทษตามคําพิพากษา	 หรือการ

นิรโทษกรรม	(ขอ	6	วรรคสี่)	(3)	ขอจํากัดการใชโทษประหารชีวิต	กลาวคือ	กติกา	ฯ	กําหนดหามมิให 

มีการประหารชีวิตในความผิดที่กระทําโดยบุคคลผูมีอายุตํ่ากวา	18	ป	และจะบังคับโทษประหารชีวิต 

ตอหญิงมีครรภไมได	(ขอ	6	วรรคหา	และวรรคหก)
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	 	 	 	 	 	 	 2)	สิทธิในความบริบูรณของรางกาย	 กลาวคือ	 กติกา	 ฯ	 รับรองสิทธิในความ	

บริบูรณของรางกายวาหามมิกระทําการทรมาน	หรือมีการลงโทษในลักษณะโหดราย	ผิดมนุษยธรรม	

หรือตํ่าชามิได	เพราะเปนการขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย	(ขอ	7)

	 	 	 	 	 	 	 3)	หลักประกันในการดําเนินคดีอาญา	 กลาวคือ	 กติกา	 ฯ	 ขอ	 14	 วรรคสาม	 ได	

บญัญตัใิหหลกัประกันข้ันต่ําแกบุคคลท่ีถกูกลาวหาวากระทาํผดิในการพจิารณาคดีในเรือ่งตาง	ๆ 		ไมวา

จะเปน	(1)	สิทธิที่จะทราบขอหา	กลาวคือ	ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิที่จะไดรับแจงสภาพและ 

ขอหาแหงความผดิท่ีถูกกลาวหาโดยพลนั	และโดยละเอียดในภาษาซ่ึงบคุคลนัน้เขาใจได	(2)	สทิธใินการ

ตอสูคด	ีกลาวคอื	ผูทีถ่กูกลาวหาวากระทําผิดมสิีทธจิะตอสูคดีอาญาไดอยางเสมอภาค	มเีวลาและไดรับ

ความสะดวก	เพยีงพอแกการเตรยีมการเพือ่ตอสูคด	ีและสามารถตดิตอกบัทนายความไดตามประสงค	

(3)	สิทธิในการ	ไดรับการดําเนินคดีอยางรวดเร็ว	กลาวคือ	ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับการ

พจิารณาโดยปราศจากความลาชาอยางไมเปนธรรม	(4)	สทิธทิีจ่ะไดรบัความชวยเหลอืดานทนายความ	

กลาวคือ	ผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานทนาย	และหากไมสามารถจัดหา

ทนายได	 รัฐตองจัดหาใหโดยไมคิดมูลคา	 (5)	 สิทธิที่ไดรับความชวยเหลือดานลาม	 กลาวคือ	 ผูที่ถูก 

กลาวหาวากระทําผิด	 มีสิทธิไดรับความชวยเหลือดานลามโดยไมคิดมูลคา	 หากไมอาจเขาใจหรือ 

พูดภาษาที่ใชในศาลได	 (6)	 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาตอหนาและซักถามพยาน	 กลาวคือ	 ผูที่ถูก

กลาวหาวากระทําผิดมีสิทธิไดรับการพิจารณาตอหนา	 รวมทั้งการซักถามพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน	

นอกจากนัน้ตนกม็สีทิธนิาํพยานฝายตนเพือ่ซักถาม	ในศาลได	(7)	สิทธทิีจ่ะใหการหรือไมกไ็ด	กลาวคอื	

ผูทีถ่กูกลาวหาวากระทาํผดิ	มสีทิธท่ีิจะใหการหรือไมกไ็ด	และไมถูกบงัคบัใหการทีเ่ปนปรปกษตอตนเอง

2. การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550

	 	 หากพิจารณาถึงเจตนารมณของการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ	 แหงราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 พบวามีหลักเกณฑที่มิไดแตกตางไปจาก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	โดยมีแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญ	คือ	หลักนิติธรรม		

(The	 Rule	 of	 Law)	 กระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย	 (due	 process	 of	 law)	 ความโปรงใส		

(Transparency)	 การตรวจสอบได	 (Accountability)	 และความถูกตองชอบธรรม	 (Integrity)8  

โดยแตเดิมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 จะมิไดจัดหมวดหมูเรื่องสิทธิ 

8 See	 in	 details	 [Online].Available	 URL:	 http://www.senate.go.th/committee2551/committee/files/ 
	 committee12/justice50.pdf.(Accessed,	May	26,2014)
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ในกระบวนการยุติธรรมไวโดยเฉพาะแตกระจัดกระจายอยูในมาตราตาง	 ๆ	 อาทิเชน	 มาตรา	 32		 

มาตรา	 33	 มาตรา	 237	 -	 มาตรา	 247	 ดังนี้	 เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช		2550		จงึไดนาํมาจัดหมวดหมู	เสียใหม	โดยบญัญติัในสวนที	่4	วาดวย

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	มาตรา	39	และมาตรา	40	และ	มีการปรับปรุงบทบัญญัติบางประการ

ใหไปบญัญตัริายละเอียดไวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	และกฎหมายทีเ่กีย่วของ	เพราะ

เห็นวา	การยงัคงบัญญตัไิวในรฐัธรรมนญูจะทาํใหการปรบัปรงุเพือ่เพิม่สทิธ	ิและเสรภีาพในกระบวนการ 

ยุติธรรมจะทําไดยาก	 แตไดบัญญัติสาระสําคัญของสิทธิพ้ืนฐานที่ประชาชนจะไดรับในกระบวนการ 

ยุติธรรมใหครบถวน	 รวมถึงการเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม	 (access	 to	 

justice)		ใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการยตุธิรรมไดสะดวก	รวดเร็ว	ทัว่ถงึ	และเปนธรรม	เพือ่

เปนหลกัประกนัแหงสทิธิ	โดยเฉพาะอยางยิง่	เดก็	เยาวชน	สตร	ีผูสงูอาย	ุจะมสีทิธไิดรบัความคุมครอง

ในการดาํเนนิกระบวนพจิารณาคดอียางเหมาะสม	โดยเฉพาะในคดทีีเ่กีย่วกับความรนุแรงทางเพศ	และ

จะตองมกีารตรากฎหมายเพือ่กําหนดรายละเอยีดในแตละเรือ่งตามขอบเขตทีก่าํหนดไว	ซ่ึงจะสามารถ	

ทําการปรับปรุงเรื่องการคุมครองประชาชนใหมีความเหมาะสมไดเมื่อมีเหตุการณเปลี่ยนแปลงไป	 

ตลอดจน	 เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยไดรับความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาคดีอาญา	 และเพื่อให 

คูความในคดีแพงมีสิทธิไดรับความเสมอภาคในการตอสูคดีมากข้ึน	 โดยสามารถพิจารณาสิทธิของ 

จําเลยในกระบวนการยุติธรรม	ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ไดดังนี้

  2.1 หลักสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์

	 	 	 สทิธทีิจ่ะไดรบัการสนันษิฐานไวกอนวาเปนผูบรสิทุธิ	์(Presumption	of	Innocence)	อาจ	

กลาวไดวา	เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น	กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเริ่มดําเนินขึ้นทันที	ซึ่ง

แตละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญากอนมีคําพิพากษาของศาลนั้น	 ยอมหลีกไมพนที่จะ

กระทบหรือละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 โดยเฉพาะตอผูถูกกลาวหา	อาทิเชน	การจับ	การคน		

การคุมขัง	การควบคุมตัว	 เปนตน	ดวยเหตุนี้	 เพื่อใหการใชอํานาจรัฐเปนไปดวยความรอบคอบ	และ

คาํนงึถงึหลกัเกณฑทางสทิธ	ิเสรภีาพ	และศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย	จงึมแีนวคดิในการสรางหลกัประกนั

เบื้องตนขึ้น	ที่เรียกวา	การกําหนดขอสันนิษฐานวาบุคคลทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคําพิพากษา

ของศาลถึงที่สุดวาบุคคลผูนั้นเปนผูกระทําผิด	 โดยหลักเกณฑดังกลาวถือเปนเครื่องมือทางกฎหมาย 

ทีส่าํคญัในการสรางหลกัประกนัใหเกดิขึน้แกผูถกูกลาวหา	อนัมาจากการตัง้สมมตฐิานวามนษุยทกุคน 

ไมใชอาชญากรโดยกําเนิด	 การที่เจาหนาที่ของรัฐจะทําการจับกุมและลงโทษบุคคลใด	 เพราะการ 

กระทาํอยางใดอยางหนึง่	การดาํเนนิการเชนนัน้จะตองมกีฎหมายบญัญตัไิวอยางชดัแจงวาการกระทาํ

นัน้เปนความผิด	และบญัญตัโิทษไว	ดงัปรากฏตามหลกัสุภาษติ	กฎหมายทีว่า	“ไมมีโทษ	ถาไมมกีฎหมาย 

กําหนด”	 (Nulla	 poena	 sine	 lege)	 ซึ่งหากพิจารณาตามระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษอาจ 
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ถือไดวาหลักเกณฑดังกลาวเปนสิทธิข้ันพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน	 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	

และถือเปนมูลฐานของสิทธิเสรีภาพและหลักนิติธรรม	 สวนตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

เห็นวา	 หลักประกันสําคัญในการคุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา	 จะประกอบดวย

หลักเกณฑอยางนอย	3		ประการ		ไดแก		สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์	(Right	

to	presumption	of	innocence)	สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยชอบธรรม	(Right	to	a	fair	trial)		

และสทิธทีิจ่ะไดรบัความชวยเหลอืทางคดี	(Right	to	assistance	of	counsel)9	สาํหรบัประเทศไทยนัน้	 

หลักเกณฑดังกลาวไดมีการรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	 วรรคสอง	ซึ่งบัญญัติวา	

“ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”	 อันสอดคลองกับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 227	 วรรคสอง	 ซึ่งบัญญัติวา	 “เมื่อมีความสงสัยตาม 

สมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม	 ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”	 ดวยเหตุนี้	 

การดาํเนนิกระบวนพจิารณาคดใีนทางอาญา	โจทกจงึมีภาระการพสิจูนทีจ่ะตองนาํสบืพยานหลกัฐานให 

รับฟงไดแนชัดวาจําเลยเปนผูกระทําผิด	เมื่อโจทกนําสืบไดเชนนั้นแลว	หากศาลเห็นวาการนําสืบของ

โจทกฟงไมไดชัดวาจําเลยเปนผูกระทําผิด	 ศาลก็พิพากษายกฟองไดเลยโดยไมตองวินิจฉัยพยานของ

โจทก	 แตถารับฟงได	 จําเลยจึงนําพยานเขาสืบหักลางพยานโจทก	 ซ่ึงจําเลยไมตองนําสืบถึงระดับ 

วาตนเปนผูบรสิทุธิ	์หรือพยานโจทกรับ	ฟงไมไดเสยีทเีดียว	จาํเลยเพยีงนาํสบืใหศาลเหน็วาพยานโจทก 

มีขอสงสัยตามสมควร	 (Reasonabledoubt)	 หากหักลางไดศาลก็จะพิพากษายกฟองโจทก	 

หากหักลางไมไดศาลจึงจะพิพากษาลงโทษจําเลย10

  2.2 การปฏิบัติตอจําเลยกอนมีคําพิพากษา

	 	 	 หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 39	 วรรคทาย	 ซึ่ง

บัญญัติวา	 “กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด	 จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น 

เสมอืนเปนผูกระทาํความผดิมไิด”	กลาวคอื	กอนทีศ่าลจะมคีาํพพิากษาอนัถงึทีส่ดุ	ซึง่คาํวา	“ถงึทีส่ดุ”	 

ในที่นี้	 หมายถึง	 คดีที่ศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในคดีนั้นไปแลว	

แตคูความมิไดใชสิทธิอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณ	จนลวงพนกําหนด 

ระยะเวลาอุทธรณหรือฎีกาแลว	 ผลแหงคดีที่ถึงที่สุดยอมตองเปนไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นตน 

ในกรณีที่มิไดใชสิทธิอุทธรณ	 หรือเปนไปตามคําพิพากษาศาลอุทธรณในกรณีที่มิไดใชสิทธิฎีกา 

9	 ชาติ	ชัยเดชสุริยะ,	“มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชน”,	 (กรุงเทพมหานคร:	 เดือนตุลาคม,	2549),	 
	 หนา	61-63.
10	 See	in	details	[Online].Available	URL:	http://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/econtent/lw427/108/con7. 
	 pdf.	(Accessed,	may	26,	2014)
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รวมทั้งในกรณีท่ีมีการใชสิทธิอุทธรณ	 และไดมีคําพิพากษาของศาลอุทธรณแลวโดยกฎหมายบัญญัติ

ใหคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอุทธรณใหเปนที่สุด	 ผลแหงคดีที่ถึงท่ีสุดยอมตองเปนไปตาม 

คําพิพากษาของศาลอุทธรณ	 และในกรณีท่ีใชสิทธิฎีกาและศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาในประเด็นแหง

คดีนั้น	 คดียอมถึงที่สุดไปตามที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัย	 ดังนั้น	 ในชวงระยะเวลาดังกลาวกอนที่ศาลจะม ี

คาํพพิากษาอนัถงึทีส่ดุจะปฏบิตัติอบคุคลนัน้เสมอืนเปนผูกระทาํผดิไมได	เชน	การนาํไปคมุขงัเกนิกวา

ความจําเปน	 การใสกุญแจมือ	 การตีตรวน	 การใชโซลาม	 เปนตน	 เนื่องดวยยอมตองถือวาบุคคลนั้น

เปนผูบรสิทุธิ	์และมสีถานะเฉกเชนประชาชนทัว่ไป	ทีมี่สิทธแิละเสรีภาพในดานตาง	ๆ 	ตามทีรั่ฐธรรมนญู

บัญญัติรับรองและคุมครองไว	เชน	เสรีภาพในการเดินทาง	เสรีภาพในชีวิตและรางกาย	เปนตน

  2.3 สิทธิในการตอสูคดี

	 	 	 หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ	มาตรา	40	(1)	(2)	(5)	และ	(6)	 

โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญในการตอสูคดีในท้ังชั้นพนักงานสอบสวน	 อัยการ	 และศาล	 ดังนี้	 (1)	 สิทธิ 

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	(2)	สิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงและ	

ตรวจเอกสารอยางเพียงพอ	 การเสนอขอเท็จจริง	 ขอโตแยง	 และพยานหลักฐานของตน	 (3)	 สิทธิใน

การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ	(4)	ผูเสียหาย	ผูตองหา	จําเลย	และพยานในคดีอาญา	มีสิทธิไดรับ

ความคุมครอง	และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ	สวนคาตอบแทน	คาทดแทน	และ

คาใชจายที่จําเปนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	และ	(5)	เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผูสูงอายุ	หรือผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ	 ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม	

แตยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

  2.4 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีโดยเปดเผย ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม

	 	 	 การพิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยเปนหลักเกณฑที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาหลักการ

สันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธ์ิ	 อีกทั้งยังเปนการสะทอนถึงความโปรงใสของศาลในการดําเนิน 

กระบวนพิจารณาตาง	 ๆ	 อันเปนหลักเกณฑที่สําคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย	

โดย	 “หลักการพิจารณาคดีโดย	 เปดเผย”	 นั้น	 หมายความวา	 การพิจารณา	 และสืบพยานในศาล	

ประชาชนทุกคนมีสิทธิเขาฟงได	 แมวาหองพิจารณาจะเล็กและจํานวนผูที่เขาไปฟงไดมีจํานวนจํากัด

ก็ตาม	 แตถาหองพิจารณาคับแคบมากจนผูฟงไมอาจจะรวมในการพิจารณาคดีได	 ดังนี้	 ตองถือวา 

การพิจารณาคดีนั้นขัดตอหลักเปดเผย	 ซึ่งหากพิจารณาในทวีปยุโรปนั้น	 พบวา	 การพิจารณาคดี 

โดยเปดเผยเร่ิมมีมาต้ังแตสมัยกรีก	 ซึ่งมักจะดําเนินกระบวนพิจารณาคดีเปดเผยแกสาธารณชนทั่วไป 

ในโรงมหรสพ	อาทเิชน	การพจิารณาคดโีสกราตสี	ในป	399	กอนครสิตกาล	กก็ระทาํตอหนาประชาชน 

ชาวเมืองเอเธนสคลายกบัการแสดง	หรอืในสมยัอาณาจกัรโรมัน	การแกขอกลาวหากก็ระทํากนักลางแจง 

ในสนามกฬีาโดยมผีูเขาชมจาํนวนมาก	อยางไรกต็าม	แมการพิจารณาคดีโดยเปดเผยดูจะเกีย่วของกบั 
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กฎหมายโรมัน	 แตก็มีขอมูลและหลักฐานยอมรับกันวาไดสงอิทธิพลตอหลักการหรือแนวคิด 

ของประเทศอังกฤษโดยในประเทศอังกฤษมีการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบลูกขุน	 (Jury)	 

และการพิจารณาคดีจะตองกระทําโดยเปดเผย	 แตในการเปดเผยนี้ก็มีปญหาเรื่องการรายงานขาว 

ทางหนังสือพิมพโทรทัศน	 หรือวิทยุ	 ซ่ึงเร่ืองน้ีมีหลักวา	 ส่ือมวลชนสามารถท่ีจะนําเสนอขาว 

การดําเนินกระบวนพิจารณาไดในขอเท็จจริงท่ีเก่ียวกับสาระสําคัญของคดี	 เชน	 ชื่อ	 ที่อยู	 	 อายุของ 

คูความหรือพยาน	 ช่ือศาล	 ช่ือของผูพิพากษาที่พิจารณา	ที่ปรึกษากฎหมาย	 คําฟอง	 หรือคําขอใหมี

การปลอยชั่วคราวหรือขอความชวยเหลือทนายความของรัฐ	 เปนตน	ซึ่งการรายงานขาวโดยละเอียด

จะกระทําไดเฉพาะกรณีศาลยกเวน	 ขอหามตามกฎหมาย	 หรือหลังจากจําเลยท้ังหมดไดรับการส่ัง 

ไมฟองโดยศาลสอบสวนแลว	 หรือในกรณีท่ีไมมีการดําเนินคดีในศาลตอไปหลังจากมีการจบ

กระบวนพิจารณาซึ่งตองมีคําฟอง	 (Trial	 on	 indictment)11	 สวนในสหรัฐอเมริกา	 ตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมฉบับที่	 6	 (The	 sixth	 amendment)	 บัญญัติวา	 “ในการดําเนินคดี

อาญาทั้งปวง	 จําเลยพึงมีสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีอยางรวดเร็วและเปดเผย	 โดยคณะลูกขุน 

ที่เปนกลางของรัฐและทองถิ่นที่ความผิดนั้นเกิดขึ้น	 กับจะตองไดรับแจงถึงเหตุผล	 และลักษณะของ

ขอกลาวหาที่ฟองตนนั้น	 กับพึงมีสิทธิเผชิญหนากับพยานท่ีใหการในทางยืนยันความผิดของตน”	 

ในขณะที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดบัญญัติไว ในกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลเยอรมัน

มาตรา	 169	 วา	 “การพิจารณาคดีรวมตลอดถึงการอานคําพิพากษาหรือคําสั่งตองกระทําโดย

เปดเผย	 การบันทึกเสียงและการถายทอดทางโทรทัศนหรือวิทยุ	 ตลอดจนการถายทอดเสียงและ

การถายภาพที่เปนการกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงอวดแกประชาชนหรือเพื่อเปดเผย 

เนื้อหาของการพิจารณานั้น	 จะกระทํามิได”	 หรือ	 ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็หามมิใหมีการถายทอด

การพิจารณาคดีดังกลาวเชนเดียวกัน	แตอาจกระทําไดในลักษณะที่เปนการถายภาพการพิจารณาคด ี

เก็บไวในฐานะเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร	 หากพิจารณาวัตถุประสงคในการกําหนดใหมีการ

พิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยนั้น	 ก็เพื่อเปนการใหหลักประกันแกจําเลยในคดีอาญาวาจะไดรับการ

พิจารณาคดีอยางถูกตองและเปนธรรม	 ไมวาผลของคําพิพากษาจะตัดสินวาจําเลย	 กระทําผิดหรือ

เปนผูบริสุทธิ์ก็ตาม	 และเปนการแสดงออกตอสาธารณชนถึงความชอบธรรม	 และกระบวนการที่

โปรงใส	 รวมท้ังทําใหประชาชนตางมีสวนรวมรูเห็นการดําเนินกระบวนการยุติธรรม	 อันจะกอใหเกิด

ประโยชนในการปรับปรุงแกไขในอนาคต12 

11	 ณรงค	ใจหาญ	และคณะ.	“สิทธิผูตองหา จําเลย และ ผูตองโทษในคดีอาญา”,	(รายงานการวิจัย,	2540),	หนา	57.
12	 ชาติ	ชัยเดชสุริยะ,	เรื่องเดิม,	หนา	104-105.
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	 	 	 สําหรับประเทศไทยนั้น	 หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ	 

มาตรา	 40	 (2)	 โดยบัญญัติวา	 “สิทธิพ้ืนฐานในการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย”	 ซึ่งก็มีแนวคิด 

คลายคลงึกบัท่ีกลาวมาแลวขางตน	อยางไรกต็าม	แมวาการพิจารณาคดีอาญาจะตองกระทาํโดยเปดเผย 

ซึง่เปนหลกัทัว่ไปแลว	บางกรณกีอ็าจมขีอยกเวน	หากเปนการพิจารณาคดีลับ	ซ่ึงการพิจารณาคดีอาญา

โดยลับนั้นมีขึ้นเพื่ออุดชองวางของกฎหมายบางประการ	และมีวัตถุประสงคที่สําคัญ	ดังนี้13

	 	 	 (1)	 เพื่อคุมครองสิทธิในช่ือเสียงของผูเสียหาย	 โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีเก่ียวกับการ 

กระทําความผิดทางเพศ	 หากมีการพิจารณาคดีโดยเปดเผยก็ยอมทําใหผูเสียหายเกิดความอับอาย

จากการถูกกระทําการดังกลาวจนไมสามารถอยูรวมในสังคมได	 รวมถึงอาจเปนการซํ้าเติมผูเสียหาย 

มากกวาที่จะใหความเปนธรรม	 หรือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	 ดังนั้น	 เมื่อมีการพิจารณาคด ี

โดยลบักย็อมทาํใหผูเสยีหายไมไดรบัความอับอายจากเหตกุารณทีเ่กดิขึน้	รวมทัง้ยงัสามารถดาํเนนิชวีติ 

ในสังคมไดตามปกติ

	 	 	 (2)	 เพ่ือคุมครองสทิธใินชือ่เสยีงของจาํเลย	โดยการพจิารณาคดีลบัยอมทาํใหบคุคลทีไ่มได	

เขารวมในการพจิารณาคดไีมอาจทราบถึงขอพิพาททีเ่กดิขึน้ระหวางโจทกกบัจําเลย	ดังนัน้ชือ่เสยีงของ

จาํเลย	ทีอ่าจลดลงเนือ่งจากการพจิารณาคดจีงึไมถกูกระทบกระเทอืนประกอบกบัหลักเกณฑพ้ืนฐาน

ที่สําคัญอยางหนึ่ง	คือ	การสันนิษฐานวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาศาลจะพิพากษาวามีความผิด	ดวยเหตุนี้	 

การพิจารณาคดดีวยความระมัดระวงั	จงึเปนสิง่จําเปน	หากทายท่ีสดุศาลพพิากษาวาจําเลยไมมีความผดิ	 

จําเลยก็สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติสุข

	 	 	 (3)	 เพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน	หรอืเพือ่ปองกนัความลบั	 

อันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรูถึงประชาชน	 จุดประสงคขอนี้ถือวาสําคัญที่สุดใน

การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ	 โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการพิจารณาคดีนั้นจะกระทบตอความมั่นคง

ของประเทศซึ่งการพิจารณาคดีโดยลับไดรับรองไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	 177	 วา	 “ศาลจะสั่งใหพิจารณาเปนการลับก็ได	 เมื่อศาลเห็นสมควร	หรือโดยคํารองขอของ 

คูความฝายใด	 แตตองเปนไปเพื่อประโยชนแหงความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	

หรือเพื่อปองกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิใหลวงรู ถึงประชาชน”	 ทั้งนี	้ 

การพิจารณาคดีลับ	อาจกระทําเปนบางสวนก็ได	ไมจําเปนตองเปนการพิจารณาลับทั้งคดี	และถึงแม 

13	 ปรีญาภรณ	อุบลสวัสดิ์,	“การพิจารณาคดีอาญาโดยลับ”,	(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,	 
	 2549),	หนา	91-92.
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จะเปนการพิจารณาคดีลับ	 กฎหมายก็ยังบัญญัติตัวบุคคลที่สามารถอยูในหองพิจารณาได	 คือ	 โจทก	 

จาํเลย		ทนายความ	ผูควบคมุตวั	จาํเลย	พยานและผูชาํนาญการพเิศษ	และลาม	ดงัปรากฏตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	178	ดวยเหตุนี้	 การที่ศาลจะสั่งใหมีการพิจารณาคดีอาญา 

โดยลบัได	ศาลจาํตองพจิารณาปจจัยทีเ่กีย่วของและชัง่นาํหนกัการพิจารณาคดีอาญาโดยเปดเผยและ

โดยลับ	 อาทิเชน	 สิทธิของโจทกหรือผูเสียหาย	 สิทธิของจําเลย	 สิทธิของสาธารณชนหรือสื่อมวลชน	

รวมทั้งสิทธิหรือประโยชนของรัฐ	 เพื่อประกอบการใช	 ดุลพินิจในการส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมี

การพิจารณาคดีอาญาโดยลับดวย

	 	 	 สวนสิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโดยถูกตอง	 รวดเร็ว	 และเปนธรรมนั้น	 หมายความวา	

ตองไมจํากัดเฉพาะในชั้นศาลเทานั้น	แตหมายความรวมถึงความถูกตอง	รวดเร็ว	และเปนธรรมในชั้น 

เจาพนักงานสอบสวนดวย	กลาวคือ	ความรวดเร็วในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง

ในคดี	 การสอบสวนจะตองกระทําอยางตอเน่ืองมิใชสอบสวนแลวทิ้งไวเปนเวลานาน	 และผูมีหนาที่ 

สอบสวนจะตองมีความเปนกลางในการรวบรวมพยานหลักฐาน	 มิใชมีอคติในการรวบรวมพยาน	 

หรือมีความเห็นวาผู ตองหาเปนผู กระทําผิดแลว	 โดยการสอบสวนดวยความถูกตอง	 รวดเร็ว	 

และเปนธรรมนัน้	พนกังานสอบสวนจะตองทาํการสอบสวน	โดยรวบรวมพยานหลักฐานทัง้ฝายผูตองหา	 

และผูเสยีหาย	โดยไมเลอืกวาพยานหลักฐานดงักลาวสามารถปรกัปราํผูตองหาหรอืไม	และเมือ่รวบรวม

มาแลว	 จึงมาวิเคราะหและชั่งน้ําหนักพยาน	 เพ่ือสรุปขอเท็จจริงเบื้องตน	 กอนตัดสินใจวาจะนําคดี

เขาสูชั้นพนักงานอัยการตอไปหรือไม

  2.5 สิทธิไดรับความชวยเหลือดานทนายความ

	 	 	 หลักเกณฑดังกลาวไดรับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ	มาตรา	40	(5)	วา	“ผูเสียหาย	

ผูตองหา	 จําเลย...	 	 มีสิทธิไดรับความคุมครอง	และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ...”	

และ	 (7)	 “ในคดีอาญา	 ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิ...	 ไดรับการชวยเหลือทางคดีจากทนายความ...”	

ประกอบกับ	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	134/1	(ชั้นสอบสวน)	และมาตรา	173	

(ชั้นพิจารณา)	บัญญัติในทํานองเดียวกันวา	รัฐตองจัดหาทนายความใหในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษ

จําคุกซึ่งผูตองหาหรือจําเลยไมมีทนายความและตองการทนายความ	 เพื่อใหผูตองหาหรือจําเลยใน

คดีอาญาสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่	ประกอบกับใหทนายความไดมีเขามามีสวนชวยในเรื่องตาง	ๆ	 

อาทเิชน	การใหความชวยเหลอืดานกฎหมาย	การชวยรวบรวมพยานหลักฐานและเสนอพยานหลักฐาน 

ตอศาล	 พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการชวยแถลงใหศาลทราบ	 หรือรองขอใหดําเนินการ 

ชวยกําหนดวันนัดพิจารณา	 เปนตน	 ซึ่งหากพิจารณาลงลึกไปในรายละเอียด	 พบวา	 สิทธิการมี

ทนายความในคดีอาญาไดรบัการรับรองตามระบบกฎหมายของประเทศไทยตัง้แตเร่ิมกระบวนพิจารณา	

ไปจนถึงศาลมีคําพิพากษา	ซึ่งสามารถสรุปไดเปน	3	ขั้นตอน	คือ
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	 	 	 1)	 ในชั้นสอบสวน	 โดยผูตองหามีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากทนายความตั้งแตชั้น 

ถูกควบคุมตัว	โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	7/1	(2)	บัญญัติใหผูตองหามีสิทธิ

ใหทนายความหรอืผูซึง่ตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคาํตนไดในชัน้สอบสวน	โดยทนายความสามารถ

เขาชวยเหลือผูถูกควบคุมตัวได	 2	 ประการ	 คือ	 (1)	 ทนายความสามารถแจงใหผูถูกควบคุมทราบวา 

ผูถูกควบคุมมีสิทธิที่จะไมพูดและไมใหการใด	 ๆ	 เลยก็ได	 ซึ่งหลักเรื่องสิทธิที่จะไมใหการใดๆ	 นี ้

เปนสิทธิที่ไดรับการรับรองเปนสากล	การที่ผูตองหาไมใหการไมถือวาเปนการกระทําความผิดอาญา14	

รวมท้ังการท่ีผูตองหาใหการเทจ็	เพือ่ใหตนเองพนผดิก็ไมถือวาเปนความผดิฐานแจงความเทจ็	นอกจากนี	้ 

การบังคับขมขูผู ตองหาใหการก็เปนการกระทําอันมิชอบ	 ซึ่งถอยคําดังกลาวก็ไมอาจรับฟงไดใน 

ชั้นศาล15	 ดังนั้น	 ทนายความจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการแจงสิทธิดังกลาวใหกับผูถูกควบคุมหรือ 

ผูตองหาไดรบัทราบ	และ	(2)	ในระหวางการควบคมุตวัโดยตาํรวจ	อาจมกีารกระทาํบางอยาง	โดยมชิอบ 

ทีก่ระทบกระเทอืนสทิธผิูถกูควบคมุ	ทนายความสามารถเขาชวยเหลอืผูถกูควบคมุไดโดยการดาํเนนิการ 

เรียกรองสิทธิตอองคกรท่ีเกี่ยวของ	 ตัวอยางเชน	 ถาตํารวจควบคุมตัวผูตองหาเกินกําหนดเวลา16  

ถอืวาเปนการกระทาํอนัมชิอบตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	32	วรรคหา	และประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความอาญา	มาตรา	90	ไดวางหลักใหผูมีสวนไดเสีย	เชน	ญาติผูตองหามีสิทธิรองขอตอศาลใหมีคําสั่ง

ปลอยตวัผูตองหาได	ซึง่สทิธดิงักลาวนีท้นายความมบีทบาทสําคญัในการแจงสิทธแิละดําเนนิการแทน

ผูตองหา	นอกจากนี้	กฎหมายไดบัญญัติรับรองสิทธิการมีทนายความของผูถูกควบคุมในชั้นสอบสวน	

หากเจาหนาที่ของรัฐไมดําเนินการจัดหาทนายความใหผูถูกควบคุมหรือผูตองหา	 อยางไรก็ตาม	 

การดําเนินการดังกลาวไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวน	การไตสวน	มูลฟอง	การฟองคดีและการ

พิจารณาคดี	เพราะการเสียไปของการควบคุมตัวและการสอบปากคําผูตองหา	ไมมีความเกี่ยวพันกับ

วิธีพิจารณาความที่ตอเนื่องมาโดยชอบ

	 	 	 2)	 ในชั้นไตสวนมูลฟอง	 ถือเปนขั้นตอนการดําเนินคดีที่สําคัญ	 เพราะเปนการรวบรวม	

พยานหลักฐานท้ังหมด	 และตัดสินในเบ้ืองตนวามีมูลพอที่ศาลจะรับฟองหรือไม	 ซึ่งในทางปฏิบัติ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะจํากัดการไตสวนมูลฟองไวเฉพาะกรณีท่ีผูเสียหายฟอง 

คดีอาญาตอศาล	โดยตรงเทานั้น	หากอัยการฟองศาลไมวาจะเปนคดีใดก็ไมจําตองไตสวนมูลฟองกอน	

นอกจากนี้	 การไตสวน	 มูลฟองของประเทศไทยมีลักษณะพิเศษอีก	 2	 ประการ	 คือ	 (1)	 การไตสวน

มูลฟองเปนเร่ืองเฉพาะระหวางผูเสียหายหรือโจทกกับศาลเทานั้น	 ผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนจําเลยไมตอง

มาศาลก็ได	 และ	 (2)	 ผูท่ีถูกกลาวอางวาเปนจําเลยยังไมมีฐานะเปนจําเลยจนกวาศาลจะมีคําสั่ง 

14	 คําพิพากษาฎีกาที่	1093/2522.
15	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,	มาตรา	135.
16	 เรื่องเดียวกัน,	มาตรา	87.
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ประทับรับฟอง	ซึ่งตามประมวลกฎหมาย	วิธีพิจารณาความอาญานั้นแมผูถูกกลาวหาวาเปนจําเลยชั้น 

ไตสวนมูลฟองยังไมมีฐานะเปนจําเลย	 แตกฎหมายก็อนุญาตใหตั้งทนายความเขาแกตางได	 อันเปน 

การยอมรับบทบาทความสําคัญของทนายความ	เพื่อความเสมอภาคในการตอสูคดี

	 	 	 3)	 ในชั้นการพิจารณาคดีของศาล	 ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงสิทธิการมีทนายความของจําเลย 

ในชั้นศาลแลว	สามารถแยกพิจารณาได	2	ประการ	คือ	(1)	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 

มาตรา	 173	 ไดแบงหลักเกณฑของการรับรองสิทธิการมีทนายความโดยยึดประเภทของคดีเปนหลัก	 

กลาวคือ	 ในคดีท่ีมีโทษประหารชีวิต	 และในคดีที่จําเลยอายุไมเกินสิบแปดปในวันถูกฟองศาล	 

ศาลตองถามจําเลยวามีทนายความหรือไม	 ถาจําเลยไมมีทนายความศาลตองต้ังทนายความ 

ใหจาํเลยทนัท	ีสาํหรบัในคดทีีม่โีทษจาํคกุ	ศาลตองถามจําเลยวา	จําเลยมทีนายความหรอืไม	ถาจําเลย 

ไมมทีนายความ	ศาลจะถามวาจาํเลย	ตองการทนายความหรือไม	ถาจาํเลยไมมแีละตองการทนายความ	

ศาลตองตัง้ทนายความใหจาํเลย	สวนในกรณทีีผู่ตองหาทีอ่ายไุมเกนิสิบแปดปในวนัสอบปากคาํผูตองหา	 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 134/1	 ก็ไดบัญญัติใหพนักงานสอบสวนถาม

ผูตองหาเรื่องทนายความเชนกัน	 โดยพนักงานสอบสวนตองถามผูตองหาวาผูตองหามีทนายความ

หรือไม	 และถาพบวาผูตองหาท่ีอายุไมเกินสิบแปดปไมมีทนายความพนักงานสอบสวนตองจัดหา

ทนายความใหทันที	 และ	 (2)	 การละเมิดสิทธิการมีทนายความ	 ในชั้นพิจารณา	 กลาวคือ	 เปนกรณี 

ทีศ่าลไมตัง้ทนายความใหจาํเลยท้ัง	ๆ 	ท่ีกฎหมายบงัคบัใหตองทํา	โดยการละเมดิสทิธกิารมทีนายความ 

มปีรากฏใหเหน็หลายคด	ีซึง่บางคดศีาลฎกีากย็กกระบวนพิจารณาและยอนสํานวนใหศาลชัน้ตนดําเนนิ

กระบวนพิจารณาใหม	ในขณะที่บางคดีศาลฎีกาก็ไมยกกระบวนพิจารณา	โดยใหเหตุผลวาไมมีความ

จําเปนตองกระทําเชนนั้นหรือเหตุการณดังกลาวไมทําใหจําเลยเสียเปรียบ	 เปนตน	 โดยในคดีที่ศาล 

ยกกระบวนพิจารณาและยอนสํานวนใหศาลช้ันตนพิจารณาใหมนั้น	 เชน	 กรณีท่ีกฎหมายบังคับให 

ศาลถามจําเลยเรื่องทนายความ	แตศาลไมถามและไมตั้งทนายความใหจําเลย	และพิจารณาคดีโดยที ่

จาํเลยไมมทีนายความ	เชนนีท้าํใหจาํเลยเสยีเปรยีบ	ศาลฎกีาวินจิฉยัวาตองเพกิถอนกระบวนพิจารณา

ที่ไมชอบและตองยอนสํานวนใหศาลชั้นตนตั้งทนายความใหจําเลยและทําการสืบพยานใหม17  

นอกจากนี	้แมวาศาลไดถามจาํเลยเรือ่งทนายความและจําเลยไดต้ังทนายความไวแลว	แตวนัสืบพยาน

ทนายจําเลยไมมาศาล	 เชนนี้ถาเปนคดีที่มีโทษประหารชีวิต	 และในคดีที่จําเลยอายุไมเกินสิบแปดป 

ในวันถูกฟองศาล	 ศาลตองตั้งทนายความใหจําเลยทันที	 ซ่ึงในบางคดีศาลฎีกาเห็นวาไมม ี

ความจําเปนตองเพิกถอนกระบวนการพิจารณา18	 เชน	 คดีที่ศาลชั้นตนไมถามจําเลยเรื่องทนายความ	

17	 คําพิพากษาฎีกาที่	3971/2542.
18	 คําพิพากษาฎีกาที่	2064/2535.

_16-0497(238-269)P3.indd   255 6/17/59 BE   3:54 PM



ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559256

แตในความเปนจริงจําเลยมีทนายความมาชวยเหลือตลอดการพิจารณา	 เชนนี้ไมมีความจําเปน 

ที่ตองเพิกถอนกระบวนพิจารณา	 ซึ่งหากพิจารณาแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวของศาลฎีกาไทย

คอนขางสอดคลองกับแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาฝร่ังเศสที่วางหลักวา	 แมศาลช้ันตนจะกระทํา 

ผิดพลาดในขอกฎหมายเล็กนอย	 แตจําเลยมีทนายความเขาชวยเหลือตลอดมา	 จึงไมมีความจําเปน 

ที่จะตองเพิกถอนกระบวนพิจารณา	 นอกจากนั้นยังมีคดีที่ศาลไดสอบถามจําเลยเรื่องทนายความ 

หลังจากที่ศาลไดถามคําใหการจําเลยแลว	 ซึ่งถือวาเปนกระบวนพิจารณาที่ไมชอบดวยมาตรา	 173		

แตตอมาศาลไดตั้งทนายความใหจําเลยและจําเลยก็มีทนายชวยเหลือตลอดการพิจารณา	 ศาลฎีกา 

ถือวายังไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิกถอนกระบวนพิจารณานี้19

  2.6 สิทธิไดรับความชวยเหลือดานลาม

	 	 	 หากพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ	 อาจมิไดมีบทบัญญัติใดบัญญัติไวอยางชัดเจน

ในการที่รัฐจะชวยโจทก	 หรือจําเลยที่เปนคนไทยในการจัดหาลาม	 เมื่อมีกรณีที่จําเปนตองใช	 

โดยเฉพาะกรณีการไปดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลตางประเทศ	 หากจะมีอยูบางก็เปนเพียง 

การบัญญัติหลักเกณฑไวอยางกวาง	ๆ 	ในมาตรา	40	(5)	ที่บัญญัติวา		“ผูเสียหาย	ผูตองหา	จําเลย	และ

พยานในคดอีาญา	มสีทิธไิดรบัความ	คุมครอง	และความชวยเหลอืท่ีจาํเปนและเหมาะสมจากรฐั...”	ซึง่

มขีอนาสงัเกตวาหลักเกณฑดงักลาวกลับนาํไปใชกบัการคุมครองผูตองหา	หรือจําเลยชาวตางประเทศ 

เสียเปนสวนใหญ	 เห็นไดจากมีการบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 13	

วรรคสอง	 ที่บัญญัติวา	 “ในกรณีที่ผูเสียหาย	 ผูตองหา	 จําเลย	 หรือพยานไมสามารถพูดหรือเขาใจ 

ภาษาไทยหรือสามารถพูดหรือเขาใจเฉพาะภาษาไทย	ทองถิ่นหรือภาษาถิ่น	และไมมีลาม	ใหพนักงาน

สอบสวน	 พนักงานอัยการหรือศาลจัดหาลามใหโดยมิชักชา”	 ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการจัดหาลาม 

โดยหนวยงานของรัฐนั้น	 หากเปนในชั้นสอบสวนที่อยู ในอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจ	 

มักใชวิธีขอความรวมมือจากบุคคลภายนอกซ่ึงมีความรูความเขาใจในภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของ	

โดยบุคคลภายนอกมักไดแก	พนักงานโรงแรมในทองที่ของสถานีตํารวจนั้น	ๆ	หรือมัคคุเทศก	สวนใน

ช้ันศาลในทางปฏบิตัสิาํหรบัศาลในกรงุเทพมหานครและศาลในเขตปรมิณฑลทีร่องขอใหจดัหาลามให	

สํานักงานศาลยุติธรรมโดยกองการตางประเทศจะเปนผูประสานงานติดตอลามอิสระที่อยูในบัญช ี

รายชื่อที่รวบรวมไวหรือประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตตาง	 ๆ	 ในกรุงเทพมหานคร	 เพื่อติดตอ 

ขอลามภาษาที่เก่ียวของมาปฏิบัติงาน	 และจะดําเนินการจัดหาพาหนะหรือเบิกคาพาหนะใหลามใน 

การไปปฏบัิตงิานในศาลน้ัน	ๆ 	แตในกรณีศาลช้ันตนทีอ่ยูในตางจงัหวดันอกเขตปรมิณฑล	เนือ่งจากขาด

งบประมาณในการจัดสงลามไป	ศาลดังกลาวจึงมักติดตอหรือจัดหาลามเอง	โดยบางศาลใชเจาหนาที่

ศาลที่มีความรูภาษาตางประเทศปฏิบัติหนาที่ลาม	หลายศาลติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษา

19	 คําพิพากษาฎีกาที่	3017/2541.
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ตาง	ๆ 		ในทองที่เพื่อขอความรวมมือในการสงผูทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหนาที่ลามให	รวมทั้งมีหลายกรณี

ทีต่ดิตอมายงักองการตางประเทศใหชวยประสานงานกบัหนวยงานหรือสถาบนัการศกึษาทีสํ่านกังาน

ศาลยุติธรรมมีการติดตอเพื่อใหสงผูทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหนาที่ลามให20

3. คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

  3.1 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 24/2546 (สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาพิพากษาโดย

ผูพิพากษา หรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ)

	 	 	 รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 236	 ไดบัญญัติเปนหลักการประกันสิทธิของคูความในการดําเนิน

กระบวนพิจารณาของศาลโดยการนั่งพิจารณาตองมีผูพิพากษาหรือตุลาการครบองคคณะ	และผูทํา 

คาํพพิากษาหรอืคาํวินจิฉยัคดตีองเปนผูทีน่ัง่พจิารณาคดนีัน้	ผูทีม่ไิดนัง่พจิารณาคดเีปนองคคณะไมอาจ

ทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยได	 เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได	 ทั้งนี	้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ในขอยกเวนนี้	หมายความวา	ผูที่มิไดนั่งพิจารณาคดีใดจะทําคําพิพากษาหรือ

คาํวนิจิฉยัคดนีัน้มไิด	นอกจากจะมเีหตสุดุวสัิยหรือมเีหตุจําเปนอืน่อนัมอิาจกาวลวงไดตามทีก่ฎหมาย

ไดบัญญัติไวแลว	 เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	พ.ศ.	 2498	 แลว	 เห็นวา	 ตาม 

มาตรา	 19	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติใหศาลจังหวัดทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย	

เวนแตคดทีีจ่าํเลยมยีศทหารชัน้สญัญาบตัร	และวรรคสาม	บญัญตัใิหคดทีีศ่าลจงัหวัดทหารไมมอีาํนาจ

พิพากษา	 ใหศาลจังหวัดทหารทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ

พิพากษา	 แลวแตกรณี	 ประเด็นที่วา	 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	 พ.ศ.	 2498	 มาตรา	 19	 

วรรคสาม	ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ	มาตรา	236		หรือไม		นั้น		เห็นวา	ศาลจังหวัดทหาร		ศาลมณฑล

ทหาร	 ศาลทหารกรุงเทพ	 และศาลทหารประจํา	 หนวยทหาร	 ตางก็เปนศาลชั้นตนดวยกัน	 แตเมื่อ 

ศาลจังหวัดทหารไดดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอาญาใด	 ตามอํานาจที่ระบุไวโดยกฎหมายแลว	 

หากจะพิพากษาคดีลงโทษเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไวกลับไมมีอํานาจพิพากษา	 ตองทําความเห็น 

สงสาํนวนไปใหศาลช้ันตนประเภทเดยีวกนั	ไดแก	ศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรงุเทพ	แลวแตกรณี	

เปนศาลท่ีทําคําพิพากษา	 ตามมาตรา	 19	 วรรคสาม	 ซ่ึงศาลมณฑลทหาร	 หรือศาลทหารกรุงเทพ 

ดงักลาวกม็ไิดดาํเนนิการออกน่ังพจิารณาคดมีาแตเริม่แรกแตประการใด	ประกอบกบั	พระราชบญัญตัิ

ธรรมนูญศาลทหาร	 พ.ศ.	 2498	 มาตรา	 19	 วรรคสาม	 นี้	 มิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายใด	 บัญญัติ

ถึงเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได	 ยกเวนไวแตประการใด	 จึงขัดหรือแยงตอ	

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	236

20	 สุทธิพล	ทวีชัยการ,	“การชวยเหลือผูตองหาหรือจําเลยชาวตางประเทศตามกฎหมายไทย:การจัดหาลามในชั้นศาล”,  
 ดุลพาห	เลม	2	ปที่	49,	หนา	71.
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  3.2 คาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่12/2555 (สทิธิทีจ่ะไดรับการสนันษิฐานวาเปนผูบรสิทุธิ)์

	 	 	 รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 39	 วรรคสอง	 ซึ่งบัญญัติวา	 ในคดีอาญา	 ตองสันนิษฐานไวกอนวา	 

ผูตองหา	 หรือจําเลยไมมีความผิด	 ซึ่งขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์	 

(Presumption	 of	 Innocence)	 ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 39	 วรรคสองนี้	 เปน 

ขอสันนิษฐานอันมีท่ีมาจากหลักสิทธิมนุษยชน	 ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน	

(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ขอ	11	ที่วา		“บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญา	

มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์	 จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายใน 

การพิจารณาโดยเปดเผย	 และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี”	 อันถือเปน 

หลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา	 บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา	

เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรอง

แกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา	 จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทํา 

ความผิด	 และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม	 (The	 Rule	 of	 Law)	 ที่ไดรับ 

การยอมรับในนานาอารยประเทศ	 และระดับระหวางประเทศ	 อันไดแก	 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชนของสหประชาชาติ	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 และกติการะหวาง 

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 

Political	Rights)	ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย	สําหรับพระราชบัญญัติขายตรง

และตลาดแบบตรง	พ.ศ.	2545	เปนกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อคุมครองผูบริโภคจากการ

เสนอขายสินคาหรือบริการแกผูบริโภคโดยตรง	ณ	 ที่อยูอาศัย	 หรือสถานที่ทํางานของผูบริโภคหรือ

ของบุคคลอื่น	 อีกทั้งการทําตลาดขายตรงในปจจุบันไดมีการใชวิธีการชักชวนและจัดใหประชาชน

ทัว่ไปเขารวมเปนเครอืขายในธรุกจิดงักลาว	โดยตกลงจะใหผลประโยชนตอบแทนจากการหาผูเขารวม

เครือขายดังกลาว	ซึ่งคํานวณจากจํานวนผูเขารวมเครือขายที่เพิ่มขึ้น	อันมีลักษณะเปนการหลอกลวง 

ประชาชน	 ทําใหประชาชนโดยท่ัวไปในฐานะผูบริโภคตกอยูในฐานะที่เสียเปรียบและกอใหเกิด

ความไมเปนธรรม	จึงมีบทกําหนดโทษในมาตรา	54	ซึ่งบัญญัติวา	 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตอง 

รบัโทษตามพระราชบญัญตันิีเ้ปนนติบิคุคล	ใหกรรมการผูจัดการ	ผูจัดการ	หรือบคุคลใด	ซ่ึงรับผดิชอบ

ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน	 ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน	 ๆ	 ดวย	

เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น	 เห็นวา	 พระราชบัญญัติ

ขายตรงและตลาด	แบบตรง	พ.ศ.	 2545	มาตรา	 54	 เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการ 

สันนิษฐานความผิดของจําเลย	 โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนาอยางใด 

อยางหนึ่งของจําเลยกอน	 เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไขของการ 

สันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา	 เน่ืองจากการสันนิษฐานวา	 ถาผูกระทํา 
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บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

259วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ความผิดเปนนิติบุคคล	ก็ใหกรรมการผูจัดการ	ผูจัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

ของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย	 เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมได 

มีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว	 โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการก

ระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	 หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 

นิติบุคคลน้ันวามีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร	 คงพิสูจนแตเพียงวา 

นติบิคุคลกระทาํความผดิตามพระราชบญัญติันีแ้ละจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ	ผูจัดการ	หรือบคุคล 

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น	 กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา	 

กรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา 

ความผิดดวย	 อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	

และบุคคล	ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน	บทบัญญัติมาตราดังกลาว 

จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผู ตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคล 

เปนเงื่อนไข	 มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจาก 

ที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา	

และยังขัดกับหลักนิติธรรมขอท่ีวาโจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของ

จําเลยใหครบองคประกอบของความผิด	 นอกจากนี้	 บทบัญญัติมาตราดังกลาวยังเปนการนําบุคคล

เขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย	 ซ่ึงทําใหบุคคลดังกลาวอาจ

ถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ	 เชน	 การถูกจับกุม	 หรือถูกคุมขัง	 โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรใน 

เบื้องตนวาบุคคลนั้นได	 กระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด	 ตามท่ีถูกกลาวหา	

บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนท่ีสันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏ

วาผูตองหาหรอืจาํเลยไดกระทําการหรอืมเีจตนาประการใดเกีย่วกบัความผดินัน้	จงึขดัตอหลักนิตธิรรม

และขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง21

  3.3 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2556 (สิทธิในการตอสูคดีของจําเลย)

	 	 	 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา	 พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 41	 

บัญญัติใหบรรดาพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้	 ใหถือวาเปนพยาน 

หลักฐานและเอกสารท่ีรับฟงไดตามกฎหมาย	 นั้น	 เปนบทบัญญัติที่มิไดกําหนดรายละเอียด	 ขั้นตอน	

และกระบวนการ	เพือ่ใหไดมาซึง่พยานหลักฐาน	แตเปนบทบญัญัตทิีบ่งัคบัใหจําเลยตองถกูผกูมดัตาม 

พยานหลักฐานและเอกสารท่ีไดมาจากการสืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศท่ีจําเลยไมมีโอกาส

21	 ตอมามีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่	5/2556	(พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	74)	 ,	คําวินิจฉัยที่	10/2556		 
	 (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 2544	 มาตรา	 78)	 และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	 11/2556	 
	 (พระราชบัญญัติสถานบริการ	พ.ศ.	2509	มาตรา	28/4)	วินิจฉัยในทํานองเดียวกัน
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ศิริวรรณ ดําเนินชาญวนิชย ทรงเมตตา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559260

ตรวจหรอืรบัทราบ	พยานหลกัฐาน	หรอืตอสูคดไีดอยางเพยีงพอแมวาการรบัฟงพยานหลกัฐานของศาล

ตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	227	และมาตรา	227/1	ที่บัญญัติ

ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีจําเลยไมมีโอกาสถามคาน	 ดวยความระมัดระวัง	

และไมควรเช่ือพยานหลักฐาน	 ดังกลาวโดยลําพังเพ่ือลงโทษจําเลยก็ตาม	 แตหลักเกณฑดังกลาว	 

ก็มิไดเปนขอหามเด็ดขาด	 โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนี้ไปใชประกอบกับพยาน 

หลักฐานอื่นได	 จึงไมเปนธรรมแกจําเลย	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 40	 (2)	 (3)	 (4)	 (7)	 ไดรับรองและ 

คุมครองสิทธิในกระบวนการยตุธิรรมไว	ไมวาจะเปนสทิธทิีจ่ะไดรบัการพจิารณาโดยเปดเผย	การไดรบั

ทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ	การเสนอขอเท็จจริง	ขอโตแยง	และพยานหลักฐาน

ของตน	การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง	รวดเร็ว	และเปนธรรม	การไดรับ

การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	 การมีโอกาสในการตอสูคดีอยาง 

เพียงพอ	 และการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ	 อีกทั้งยังไมสอดคลองกับกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการเมอืง	(International	Covenant	on	Civil	and	 

Political	Rights	–	ICCPR)	ขอ	14.3	อนัเกีย่วกบัสิทธทิีจ่ะไดรบัการพจิารณาตอหนา	สทิธทิีจ่ะตอสูคดี

ดวยตนเองหรือโดยผานผูชวยเหลือทางกฎหมาย	 สิทธิที่จะซักถามพยานซ่ึงเปนปรปกษตอตนและ 

สิทธิขอใหเรียกพยานฝายตนมาซักถามภายใตเงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเปนปรปกษต อตน	 

พระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเร่ืองทางอาญา	พ.ศ.	2535	มาตรา	41	จึงเปนบทบญัญติั

แหงกฎหมายท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 และกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ		มาตรา		29		และมาตรา	40	(2)	(3)	(4)	(7)	ทั้งไมสอดคลองกับ

หลักนิติธรรม	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	3	วรรคสอง

4. บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญตอการคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม

	 	 การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามระบบของศาลประเทศไทยนั้น	พบวา		 

มไิด	ปรากฏอยูแตเฉพาะในบทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญู	และอยูภายใตอาํนาจหนาทีข่องศาลรฐัธรรมนญู

เทานั้น	 แตคงปรากฏอยูในระบบศาลอ่ืนดวย	 โดยแตละองคกรตางมีบทบาทและภารกิจในการ 

คุมครองสิทธิของจาํเลยในกระบวนการยตุธิรรมทีแ่ตกตางกนัออกไปตามกรอบอาํนาจหนาทีท่ีก่าํหนด

ไวในกฎหมาย	 โดยศาลยุติธรรมจะมุงตรวจสอบการดําเนินการตาง	 ๆ	 ของเจาหนาที่รัฐต้ังแตในชั้น 

พนักงานตาํรวจ	พนกังานอยัการ	วาเปนไปตามหลกัเกณฑทีบ่ญัญตัไิวในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา	 หรือประมวลกฎหมาย	 วิธีพิจารณาความแพงหรือไม	 ไมวาจะเปนการสืบสวนสอบสวน	

การฟองคดี	การออกหมายเรียกและหมายอาญา	การจับ	การขัง	การคน	การปลอยชั่วคราว	สําหรับ

ศาลปกครองมวีตัถปุระสงคในการตรวจสอบการ	กระทาํของฝายปกครองวาเปนไปตามแบบแผนและ
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วิธีปฏิบัติราชการทางกฎหมายหรือไม	 ไมวาจะเปนการใหสิทธิแกคูกรณีในการไดรับทราบขอเท็จจริง	

ขอโตแยง	และไดแสดงพยานหลกัฐานของตนเอง	สทิธใินการนาํทนายความหรอืทีป่รกึษาเขามาในการ

พิจารณาทางปกครอง	สิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนแกการปองกันสิทธิ	สิทธิไดรับการพิจารณาโดย

รวดเร็ว	เปนตน	สวนหากพิจารณาบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ	พบวา		ศาลรัฐธรรมนูญมีกระบวนการ

คุมครองโดยผานการตรวจสอบใน	 2	 ระดับ	 คือ	 การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง 

กฎหมาย	 และการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลว	 ซึ่งจาก

การศกึษาพบวา	ศาลรฐัธรรมนญูไดมคํีาวนิจิฉยัทีเ่กีย่วของกบัสิทธขิองจําเลย	ในกระบวนการยติุธรรม

ในระดับกฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวแบงออกไดเปน	3	ประเภท	คือ

	 	 1)	 สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา	(คําวินิจฉัย

ที่	24/2546)

	 	 2)		 สิทธิของจําเลยท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด	 หรือเปนผู บริสุทธ์ิ	 

(คําวินิจฉัยที่	12/2555,	ที่	5/2556,	ที่	10/2556	และคําวินิจฉัยที่	11/2556)

	 	 3)		 สิทธิของจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่	(คําวินิจฉัยที่	4/2556)

  1) สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการพิจารณาคดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา

	 	 	 การคุมครองสทิธขิองจาํเลยในกระบวนการยตุธิรรม	อนัเกีย่วกบัการไดรบัการพจิารณาคด	ี 

ที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษาไดปรากฏข้ึนคร้ังแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	 24/2546	

โดยเปนกรณีท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 236	 บัญญัติใหการ 

น่ังพิจารณาของศาล	จะตองมผีูพพิากษาหรอืตลุาการทีค่รบเปนองคคณะ	และผูพพิากษาหรอืตลุาการ 

ที่จะจัดทําคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยในคดีนั้น	 จะตองเปนผูที่นั่งพิจารณาคดีนั้นดวย	 ซึ่งปรากฏวา	 

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	 พ.ศ.	 2498	 มาตรา	 19	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให 

ศาลจังหวัดทหารมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาไดทุกบทกฎหมาย	 เวนแตคดีที่จําเลยมียศทหารชั้น 

สัญญาบัตร	และวรรคสาม	บัญญัติใหคดีที่ศาลจังหวัดทหารไมมีอํานาจพิพากษา	ใหศาลจังหวัดทหาร

ทําความเห็นสงสํานวนไปใหศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพพิพากษา	 นั่นก็หมายความวา	

หากเปนกรณีที่จําเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร	กระบวนการพิจารณาคดีจะอยูที่ชั้นศาลจังหวัดทหาร	

สวนขั้นตอนการทําคําพิพากษาจะอยูที่ชั้นศาลมณฑลทหารหรือศาลทหารกรุงเทพ	 ทั้งที่ผูพิพากษา 

ที่ตองจัดทําคําพิพากษาในศาลดังกลาว	 มิไดเปนผูนั่งพิจารณาคดีมาตั้งแตตนแตประการใด	 จึงยอม

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 236	 ซึ่งการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการ

ยตุธิรรมของศาลรฐัธรรมนญูตามคาํวนิจิฉัยนี	้ถอืเปนเรือ่งแรกของศาลรฐัธรรมนญู	อนัเปนการแสดงให 

เห็นถึงความสําคัญในการสรางความเปนธรรมในการพิพากษาคดีใหแกจําเลย	 เพราะมิฉะนั้นแลว	 
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หากใหผูพิพากษาที่มิไดนั่งพิจารณาคดีสามารถทําคําพิพากษาได	 อาจเกิดความไมเปนธรรมแก 

จําเลย	แมสํานวนการดําเนินกระบวนพิจารณาจะปรากฏตอผูพิพากษาผูนั้น	แตก็ยอมปฏิเสธไมไดวา	

ในการพิจารณาพิพากษาคดีนอกเหนือจากพยานเอกสาร	 หรือพยานวัตถุที่ปรากฏตามสํานวนแลว	

อากัปกิริยาของโจทก	 จําเลย	 ประจักษพยาน	 และพยานแวดลอมในขณะเบิกความก็มีความสําคัญ 

ไมยิ่งหยอนไปกวากัน	 เพราะกระบวนการแวดลอมตาง	 ๆ	 เหลานี้	 จะนํามาซึ่งการใชดุลพินิจในการ 

ชั่งนํ้าหนัก	 พยานหลักฐานวาควรเชื่อถือหรือรับฟงไดแคไหนเพียงใด	 ซึ่งการวางหลักในคําวินิจฉัย

ของศาลรัฐธรรมนูญ	 เรื่องนี้	 มิไดมีความแตกตางไปจากแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาแตประการใด	 

โดยเคยมคีาํพพิากษาฎกีาที	่1205/2473	วางหลักไวเชนเดียวกนัวา	“การท่ีบคุคลซ่ึงมไิดเปนผูพิพากษา

นั่งพิจารณามาแตตนมารวมปรึกษาทําคําพิพากษาดวยนั้น	 อีกทั้งในการประชุมปรึกษาคดีนั้น 

ก็มีผูพิพากษาครบองคคณะอยูแลว	 การที่บุคคลซึ่งมิไดเปนองคคณะน่ังพิจารณาเขามารวมเปน 

องคคณะตัดสินดวยนั้น	 อาจมีการจูงใจทําใหผูพิพากษา	 ซึ่งเปนองคคณะนั่งพิจารณามีความเห็น 

แปรปรวนได	 ยอมทําใหการทําคําพิพากษาคดีนั้นไมชอบดวยกฎหมาย”	 (คดีระหวางนายเรือเอก 

ขุนชาญใชจักร	 โจทก	นางลิ้นจี่	 ชยากร	จําเลย)	และคอนขางสอดคลองกับหลักเกณฑในระดับสากล 

ที่ปรากฏในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	 1948	 ขอ	 10	 ท่ีกําหนดใหการพิจารณา

พิพากษาคดีตองเปนธรรม	 ซึ่งจากผลของคําวินิจฉัยในเรื่องนี้	 ภายหลังเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	สิทธิประเภทนี้ก็ไดหายไปจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	แตมิใชวา

รฐัจะไมคุมครองสทิธปิระเภทนีแ้ลว	แตไดนาํไปบญัญติัไวในกฎหมายระดับพระธรรมนญูศาลยติุธรรม	

อันเปนหลักเกณฑที่ผูพิพากษาทุกคนตองนําไปปฏิบัติในการพิจารณาและพิพากษาแตละคดี

  2) สิทธิของจําเลยที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด หรือเปนผูบริสุทธิ์

	 	 	 การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม	อันเกี่ยวกับการไดรับการสันนิษฐาน

ไวกอนวา	 ไมมีความผิด	 หรือเปนผูบริสุทธิ์ไดปรากฏขึ้นคร้ังแรกในคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี	

12/2555	โดยเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	39	วรรคสอง	

บัญญัติวา	“ในคดีอาญา	ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหา	หรือจําเลยไมมีความผิด”	แตเมื่อพิจารณา 

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 54	 กลับบัญญัติวา	 “ในกรณีที ่

ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล	 ใหกรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	

หรือบุคคลใด	 ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น	 ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว 

สาํหรบัความผดิน้ัน	ๆ 	ดวย	เวนแตจะพิสจูนไดวาตนมไิดมสีวนในการกระทาํความผดิของนติบิคุคลนัน้”	 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นวา	 การบัญญัติกฎหมายลักษณะนี้	 เปนการสรางขอสันนิษฐานตามกฎหมาย

ที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย	 โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําหรือ

เจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน	 โดยเปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปน
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เง่ือนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา	 เน่ืองจากการสันนิษฐานวา	

ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล	ก็ใหกรรมการผูจัดการ	ผูจัดการ	หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ 

ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับนิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย	 เวนแตจะพิสูจนไดวา

ตนไมไดมสีวนรูเหน็เปนใจในการกระทําความผิดของนติิบคุคลดังกลาว	โดยโจทก	ไมตองพิสูจนถงึการ 

กระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	 หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ 

นิติบุคคลน้ันวามีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร	 คงพิสูจนแตเพียงวา

นิตบิคุคลกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันิีแ้ละจาํเลยเปนกรรมการผูจัดการ	ผูจดัการ		หรอืบคุคล

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลเทานั้น	 กรณีจึงเปนการสันนิษฐานไวตั้งแตแรกแลววา	 

กรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นไดกระทํา 

ความผิดดวย	 อันมีผลเปนการผลักภาระการพิสูจนความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการผูจัดการ	 ผูจัดการ	

และบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน	 บทบัญญัติมาตราดังกลาว 

จึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปน

เงื่อนไข	 มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทก 

ไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา	และยังขัด

กบัหลกันติธิรรมขอทีว่าโจทกในคดีอาญาตองมภีาระการพิสูจนถึงการกระทาํความผิดของจําเลยใหครบ

องคประกอบของความผดิ	นอกจากนี	้บทบัญญติัมาตราดงักลาวยงัเปนการนาํบคุคลเขาสูกระบวนการ 

ดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาและจําเลย	 ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพ	เชน	การถูกจับกุม	หรือถูกคุมขัง	โดยไมมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้น 

ไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา	 บทบัญญัติมาตรา 

ดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหาและจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือ 

จําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น	 จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือ

แยงตอรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง

	 	 	 ซึง่การรับรองและคุมครองสทิธขิองจาํเลยในกระบวนการยติุธรรมตามคาํวนิจิฉัยนี	้ถอืเปน

เร่ืองทีส่องตอจากคาํวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที	่24/2556	(ในหวัขอที	่1)	ซึง่หลกัคดิของศาลรฐัธรรมนญู

ในเรื่องนี้	มิไดแตกตางไปจากอารยประเทศ	โดยในอดีตกอนมีการพัฒนาการทางกฎหมาย	ในยุคกอน 

รัชกาลที่	 5	 ประเทศไทยเองก็มีแนวคิดในประเด็นนี้ท่ีแตกตางไปจากหลักเกณฑในระดับสากล 

ปจจุบัน	 โดยถือวา	 “ผูถูกกลาวหาจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูกระทําผิดจนกวาจะพิสูจนตนเอง

ไดวาเปนผูบริสุทธิ์”	 เพราะฉะนั้น	 บุคคลใดก็ตามที่ถูกกลาวหาวากระทําความผิดในยุคสมัยนั้น	

จะตองถูกจับกุม	คุมขัง	ตบตี	เฆี่ยน	เพื่อเอาพยานหลักฐานหรือใหรับสารภาพใหได	ซึ่งในตางประเทศ 

กลับมิไดมีหลักคิดเชนนี้	แตกลับเห็นวา	“ผูถูกกลาวหาควรไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
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จนกวาจะมีการพิสูจนไดวาผูนั้นกระทําผิดจริง”	 เพราะมิฉะนั้นแลว	 จะขัดตอหลักการในการตอสูคดี	

ยกตัวอยางเชน	นาย	ก.	กลาวหา	นาย	ข.	 (ผูบริสุทธิ์)	วาเปนผูลักรถจักรยานยนตของตนเอง	เพราะ

เห็นวามีรถจักรยานยนตของตนเองจอดอยูขางบาน	 ของนาย	 ข.	 ทั้งที่ความจริงนาย	 ข.	 นั่งดูทีวีอยู 

ภายในบาน	ซึ่งหากใชระบบกฎหมายไทยในอดีต	นาย	ข.	ตองถือวาเปนผูกระทําผิดทันที	เพียงเพราะ

แคการถูกกลาวหา	และเจาหนาที่ตองจับกุมนาย	ข.	ไปกักขัง	ตบตี	เฆี่ยนเพื่อใหการรับสารภาพ	โดย

นาย	 ข.	 จําตองพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง	 โดยการจัดหาพยานบุคคลมายืนยัน	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ตนเอง

อาจมิไดรูเห็นหรือมีสวนเกี่ยวของใด	 ๆ	 เลย	 อันเปนการสรางภาระใหกับผูถูกกลาวหาเปนอยางมาก	 

และหากกรณีเชนนี้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ขาดไรทุนทรัพย	 ขาดเพื่อนบานมาชวยเหลือในการมาเปน 

พยาน	 บุคคลผูนั้นอาจตองรับโทษโดยทันทีตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย	 เหตุเพราะไมสามารถ

พิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเองได	 หลักคิดเชนนี้จึงแตกตางกับพัฒนาการทางกฎหมายในปจจุบัน 

ที่เห็นวา	ควรจะตองสันนิษฐานไวกอนวาเขาเปนผูบริสุทธิ์	และตัวโจทกหรือผูเสียหายควรจะตองเปน 

ผูนําสืบ	เพราะเปนบุคคลที่รูถึงที่มาที่ไปดีที่สุดไมวาจะเปนสภาพของเหตุการณ	ทรัพยสิน	วัตถุพยาน 

ตาง	 ๆ	 การจะไปใหผูถูกกลาวหาซึ่งมิไดรับรูเร่ืองราวตาง	 ๆ	 เปนผูนําสืบกอนยอมจะไมยุติธรรม	 

เพราะผูที่บริสุทธิ์ยอมไมทราบเรื่องราวตาง	 ๆ	 และอาจอับจนปญญาในการจะพิสูจนความบริสุทธิ์ 

ของตนเอง	 ซึ่งแนวคิดเชนนี้ไดถูกพัฒนาขึ้นเปนรูปธรรมปรากฏตามเอกสารกฎหมายในตางประเทศ

หลายฉบับ	เชน	ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน	ค.ศ.	1948	ขอ	11	ที่วา	“บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวา

มีความผิดอาญา	มีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์	จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิด

ตามกฎหมายในการ	พจิารณาโดยเปดเผย	และผูนัน้ไดรับหลักประกนัท้ังหลายท่ีจําเปนในการตอสูคดี”	 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็ไดนํา	 เอกสารชึ้นนี้มาอางในคําวินิจฉัยที่	 12/2555	 โดยเห็นวา	 เอกสารฉบับนี ้

ถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา	 บุคคลทุกคนมิใชผู กระทํา 

ความผิดอาญา	 เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทาง

อาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา	 จนกวาจะมีพยานหลักฐานมา

พิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด	 และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรมที่ไดรับ 

การยอมรับในนานาอารยประเทศ	 และระดับระหวางประเทศ	 อันไดแก	 ปฏิญญาสากลวาดวย 

สทิธมินษุยชนของสหประชาชาต	ิและกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการเมอืง	

ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพันธกรณีอยูดวย

	 	 	 สําหรับประเทศไทยหลักคิดเชนนี้	 นอกจากจะนําไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	มาตรา	39	วรรคสอง	แลว	หลกัเกณฑทีเ่กือ้หนนุกนักไ็ดไปบญัญตัิ

ไวในเรื่องของการนําสืบพยานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกจําเลย	 ดังปรากฏตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพง	มาตรา	84/1	ที่วา	“คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคําคูความ
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ของตน	ใหคูความฝายนั้น	มีภาระการพิสูจนขอเท็จจริงนั้น...”	และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	มาตรา	226	บัญญัติวา	“พยานวัตถุ	พยานเอกสาร	หรือพยานบุคคลซึ่งนาจะพิสูจนไดวา 

จาํเลยมผีดิหรอืบรสิทุธิใ์หอางเปนพยานหลักฐานได...”	อนัเปนการแสดงใหเหน็วา	โจทกมหีนาท่ีในการ 

นําสืบกอนเสมอ	 เพื่อใหเห็นถึงความผิดของจําเลย	 และเปนการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลย

ตั้งแตเบื้องตนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาโจทกจะพิสูจนไดวาจําเลยเปนผูกระทําผิดจริง

  3) สิทธิของจําเลยในการตอสูคดีอยางเต็มที่

	 	 	 การคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรม	 อันเกี่ยวกับการตอสูคดีอยางเต็มที่

ไดปรากฏขึน้ครัง้แรกในคําวนิจิฉยัศาลรัฐธรรมนญูที	่4/2555	โดยเปนกรณทีีจํ่าเลยในคดีอาญาโตแยงวา

ตนเองขาดสิทธิ	ในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ	เนื่องดวยฝายโจทกไดมีการขอใหศาลยุติธรรม 

สงประเด็นไปสบืพยาน	ในศาลตางประเทศ	ซึง่ตนเองมไิดเดินทางไปดวย	ทัง้ฝายรฐัเองกม็ไิดมกีารจดัหา

ทนายความ	หรือลามให	ซึ่งทําใหจําเลยไมสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่	ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา	พ.ศ.	 2535	 มาตรา	 41	 ยังบัญญัติใหบรรดาพยาน 

หลักฐานและเอกสารที่ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้	 ใหถือวาเปนพยานหลักฐานและเอกสาร 

ที่รับฟงไดตามกฎหมาย	 ซึ่งจําเลยเห็นวาบทบัญญัติเชนนี้ไมยุติธรรมกับจําเลย	 เพราะเหตุศาล 

นําเอาพยานหลักฐานและเอกสารที่จําเลยไมมีสิทธิซักคาน	หรือตอสูคดีไดอยางเต็มที่มาลงโทษจําเลย	 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเองก็เห็นวา	 บทบัญญัติแหงมาตราน้ีเปนบทบัญญัติที่บังคับใหจําเลยตองถูกผูกมัด

ตามพยานหลักฐานและเอกสารที่ไดมาจากการสืบพยานของโจทกในศาลตางประเทศที่จําเลยไมมี

โอกาสตรวจหรอืรบัทราบพยานหลกัฐาน	หรือตอสูคดีไดอยางเพียงพอ	แมวาการรับฟงพยานหลักฐาน

ของศาลตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	 227	และ	มาตรา	 227/1	

ที่บัญญัติใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานท่ีจําเลยไมมีโอกาสถามคาน	 ดวยความ

ระมัดระวัง	 และไมควรเชื่อพยานหลักฐานดังกลาวโดยลําพังเพื่อลงโทษจําเลยก็ตาม	แตหลักเกณฑ	

ดังกลาว	ก็มิไดเปนขอหามเด็ดขาด	โดยยังเปดโอกาสใหศาลนําพยานหลักฐานเชนนี้ไปใชประกอบกับ	

พยานหลักฐานอื่นได	จึงไมเปนธรรมแกจําเลย	ซึ่งรัฐธรรมนูญ	มาตรา	40	(2)	(3)	(4)	(7)	ไดรับรองและ	

คุมครองสทิธใินกระบวนการยตุธิรรมไว	ไมวาจะเปนสทิธทิีจ่ะไดรบัการพจิารณาโดยเปดเผย	การไดรบั

ทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ	การเสนอขอเท็จจริง	ขอโตแยง	และพยานหลักฐาน

ของตน	การมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาคดีที่ถูกตอง	รวดเร็ว	และเปนธรรม	การไดรับ

การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	 การมีโอกาสในการตอสูคดีอยาง

เพียงพอ	และการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ

	 	 	 ซึ่งหลักคิดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้	 คอนขางจะสอดคลองกับเอกสารทางกฎหมาย

ของตางประเทศหลายฉบับ	 โดยเฉพาะอยางยิ่งกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ 
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สทิธทิางการเมอืง	ขอ	14.3	อนัเกีย่วกบัสทิธท่ีิจะไดรบัการพจิารณาตอหนาสทิธทิีจ่ะตอสูคดีดวยตนเอง

หรอืโดยผานผูชวยเหลอืทางกฎหมาย	สทิธทิีจ่ะซกัถามพยานซึง่เปนปรปกษตอตน	และสทิธขิอใหเรยีก

พยานฝายตนมาซักถามภายใตเงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเปนปรปกษตอตน	 และมีขอสังเกตวาในคดีนี้ 

จําเลยไดถูกจํากัดสิทธิ	ในกระบวนการยุติธรรมหลายประการ	คือ

	 	 	 (1)	 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา	 พ.ศ.	 2535	 

มิไดบญัญตัเิกีย่วกบักระบวนการและวธิกีารสบืพยานวาใหดาํเนนิการอยางไร	หรอืดาํเนนิกระบวนการ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายใด	อีกทั้งไมมีบทบังคับใหตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ	 

อันเปนผลทําใหจําเลยไมสามารถตามประเด็นไปสืบพยานในศาลตางประเทศได

	 	 	 (2)	 ภาษาที่ใชในการสืบพยานมิไดใชภาษาไทย	 โดยรัฐมิไดกําหนดมาตรการรองรับการ	

แปลภาษาใหจําเลยและทนายจําเลยไดเขาใจความหมายไดอยางถูกตอง

	 	 	 (3)	 จําเลยไมไดรับสิทธิใหเขาฟงการพจิารณาคดี	การสบืพยาน	การคัดคานเอกสารประกอบ

คําเบกิความพยาน	การคดัคานผูพพิากษา	จาํเลยมหีนาทีเ่พียงจัดทาํคาํคดัคานคาํเบกิความทีพ่นกังาน

อัยการโจทกจัดทําขึ้นเทานั้น	 และไมสามารถซักคานพยานไดดวยตนเอง	 คงทําไดเพียงการฝาก 

คําถามซกัคาน	ซึง่เปนการต้ังคําถามลวงหนา	โดยไมอาจทราบไดวา	พยานโจทกจะตอบคาํถามอยางไร	 

และตรงประเด็นที่ตั้งไวหรือไม	 นอกจากนี้	 คําถามซักคานอาจถูกเปดเผย	 ทําใหพยานโจทกทราบ 

ลวงหนา	 และมีโอกาสเตรียมตัวที่จะตอบคําถาม	 ซึ่งขัดตอหลักการสืบพยานที่ตองกระทําตอหนา 

จําเลยและพิจารณาโดยเปดเผย

	 	 	 (4)	 พระราชบัญญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศในเรือ่งทางอาญา	พ.ศ.	2535	มาตรา		41	 

ที่บัญญัติใหบรรดาพยานหลักฐานและเอกสารท่ีไดมาตามพระราชบัญญัตินี้	 ใหถือวาเปนพยาน 

หลักฐานและเอกสารท่ีรับฟงไดตามกฎหมายน้ัน	 ถือเปนบทบัญญัติที่ไมเปนธรรมและขัดตอสิทธิและ

เสรภีาพของจาํเลย	ศาลและจําเลยถูกบังคบัใหยอมรบัพยานหลกัฐานทีไ่ดมาโดยกระบวนการทีไ่มชอบ

ดวยรัฐธรรมนญู	จงึเปนบทบัญญติัแหงกฎหมายทีล่ะเมดิสทิธแิละเสรีภาพของประชาชนทีร่ฐัธรรมนญู

รับรองไว	

	 	 	 โดยผลของคําวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดกอใหเกิดการเปลีย่นในกระบวนการยตุธิรรม	

หลายประการ	คือ

	 	 	 (1)	 ทาํใหบรรดาพยานหลกัฐานและเอกสารทีไ่ดมาจากตางประเทศ	ซึง่อาศยัการขอความ	

รวมมือตามพระราชบัญญัตินี้	 ไมอาจนํามารับฟงไดตามกฎหมาย	 นั่นก็หมายความวา	 ศาลอาจจะนํา	

พยานหลักฐานและเอกสารมารับฟงเพื่อลงโทษจําเลยหรือไมก็ได	โดยจะตองพิจารณาจากขอเท็จจริง

และพฤติการณในคดีนั้นเปนสําคัญ	 วาพยานหลักฐานหรือเอกสารนั้นมีความนาเชื่อถือหรือไม	 และ

กระบวนการทีไ่ดมาเปนไปตามหลกัมาตรฐานสากลหรอืไม	มฉิะนัน้	อาจถอืไดวาเปนพยานหลกัฐานหรอื
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เอกสารที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย	กลาวคือ	ศาลมีดุลพินิจที่จะเลือกหรือไมเลือกพยานหลักฐาน 

และเอกสารนั้นก็ได	 ซึ่งสงผลใหกระบวนการตาง	 ๆ	 ที่รัฐไปดําเนินการหรือขอความรวมมือไปยัง 

ตางประเทศอาจจะลมเหลว	 หรือไมอาจนําขอมูลเหลานั้นมาใชไดในทางปฏิบัติเพ่ือลงโทษจําเลยได	 

อันสงผลตอการสูญเสียงบประมาณตาง	 ๆ	 ของรัฐที่ใชจายไปในแตละขั้นตอนของกระบวนการ 

ขอความรวมมือ

	 	 	 (2)		ทําใหรัฐตองดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้	 ใหมีความสอดคลองกับสิทธิ 

ในกระบวนการยุติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว	 เชน	 สิทธิในการไดรับการพิจารณา

โดยเปดเผย	 สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ	 สิทธิในการไดรับ 

ความชวยเหลือจากรัฐ	เปนตน

5. บทสรุป

	 	 แมในขณะที่ผูเขียนไดเขียนบทความชิ้นนี้	 บทบาทและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญจะยัง

มีความไมชัดเจนอันเนื่องดวยมาจากเหตุผลของการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช		

2550	สิ้นสุดลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ	 ฉบับที่	 11/2557	ขอ	1.	แตความสําคัญ

ของตัวองคกร	 ยังคงมีอยูในฐานะท่ีเปนที่พึ่งพิงของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมองคกรสุดทาย	

นอกเหนือจากระบบศาลยุติธรรม	 และศาลปกครอง	 โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรองและคุมครองสิทธิ

เสรภีาพของประชาชน	และโดยเฉพาะอยางยิง่การคุมครองสทิธขิองจาํเลยในกระบวนการยตุธิรรมนัน้	 

จากการศึกษาสรุปไดวา	 ศาลรัฐธรรมนูญต้ังแตเร่ิมกอต้ังตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2540	 จนถึงการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 

มีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมอยู 	 6	 คําวินิจฉัย	 (สืบคนจนถึงป	 

พ.ศ.	 2556)	 ไดแก	 คําวินิจฉัยที่	 24/2546	คําวินิจฉัยที่	 12/2555	คําวินิจฉัยที่	 4/2556	คําวินิจฉัย

ที่	5/2556	คําวินิจฉัยที่	10/2556	และคําวินิจฉัยที่	 11/2556	โดยสามารถแบงประเภทของสิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทีไ่ดรบัการรบัรองและคุมครองไดเปน	3	ประเภท	คอื	สิทธท่ีิจะไดรับการพิจารณา

คดีที่เปนธรรมจากองคคณะผูพิพากษา	 สิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาไมมีความผิด	 หรือ

เปนผูบริสทุธิ	์และสทิธใินการตอสูคดไีดอยางเตม็ที	่ซึง่ผลของคาํวนิจิฉยัในหลาย	ๆ 	เรือ่ง	ไดนาํไปสูการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและกระบวนการยุติธรรมหลายประการ	อาทิเชน	การปรับปรุงแกไขกฎหมาย

ในการนั่งพิจารณาคดีที่ตองครบองคคณะการคุมครองสิทธิของจําเลยในการไดรับสันนิษฐานไวใน 

เบื้องตนวาเปนผูบริสุทธ์ิ	 การคุมครองสิทธิของจําเลยในการตอสูคดีไดอยางเต็มท่ี	 อยางไรก็ตาม 

ภายใตการรับรองและคุมครองสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมตามที่กลาวมานี้	 ก็ใชวาสิทธิ 

ของจําเลยในกระบวนการยตุธิรรมจะมอียูเพยีงเทานี	้แตยงัมสีทิธอิกีมากมายหลายประเภท	ทีก่าํลงัรอ
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การรบัรองและคุมครองในอนาคต	เชน	สทิธท่ีิจะเขาถงึกระบวนการยติุธรรมไดโดยงาย	สะดวก	รวดเรว็	

และทั่วถึง	 สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง	 รวดเร็ว	 และเปนธรรม	 สิทธิของเด็ก	 เยาวชน	

สตรี	 ผูสูงอายุ	 หรือผูพิการหรือทุพพลภาพที่ไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี	

อยางเหมาะสม	 ซึ่งถือเปนภารกิจท่ีสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตเชนเดียวกันในการวางกรอบ	 

หลักเกณฑตาง	ๆ	อันจะทําใหสิทธิของจําเลยในกระบวนการยุติธรรมไดรับการคุมครองอยางแทจริง
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ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

 

	 ส�ำนักงำนศำลรฐัธรรมนูญ	เป็นหน่วยธุรกำรของศำลรฐัธรรมนญูมภีำรกจิหน้ำท่ีทีส่�ำคญัประกำร

หนึ่งคือกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศำลรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้สำธำรณชน 

ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 กฎหมำยมหำชน	 และอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จึงได้จัดพิมพ์

วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยเพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจซ่ึงวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเล่มแรก	 ได้จัดพิมพ์

ตั้งแต่ปี	พ.ศ	2542	เป็นต้นมำ

เป้าหมาย :		 	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	ขอเชิญชวนบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน	สถำบัน

กำรศึกษำ	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	และประชำชนทั่วไป	ที่มีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำน 

ศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ	 ส่งบทควำมทำงวิชำกำรเพ่ือลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำร 

ศำลรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ :		 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำน 

ศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ

ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :  

	 	 	 	 วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีกำรจัดพิมพ์ปีละ	 3	 เล่ม	 ตำมก�ำหนดห้วง 

ระยะเวลำ	คือ

	 	 	 	 -	เล่มที่	1	ระหว่ำงเดือนมกรำคม	-	เมษำยน

	 	 	 	 -	เล่มที่	2	ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม	-	สิงหำคม

	 	 	 	 -	เล่มที่	3	ระหว่ำงเดือนกันยำยน	-	ธันวำคม

ระยะเวลาการเผยแพร่ :  

	 	 	 	 วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญก�ำหนดเผยแพร่หลังจำกสิ้นรอบระยะเวลำตำมก�ำหนดกำร

จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ

แนวทางปฏบิตัใินการน�าเสนอบทความ :	ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญูก�ำหนดแนวทำงกำรเขยีนบทควำม

ทำงวิชำกำร	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 ต้องเป็นบทควำมทำงวิชำกำรด้ำนรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	กฎหมำยมหำชน	

กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญของไทย

และต่ำงประเทศ
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	 	 	 	 2.	 ลักษณะของบทควำมเพ่ือน�ำลงพิมพ์เผยแพร่	 ต้องเป็นบทควำมทำงวิชำกำร

ด้ำนรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	 กฎหมำยมหำชน	 กฎหมำย	 และงำนทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ศำลรัฐธรรมนูญและส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญของไทยและต่ำงประเทศ	 บทควำมทำงวิชำกำรนั้น

ประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	บทน�ำ	เนื้อเรื่อง	บทสรุป	และกำรอ้ำงอิง

	 	 	 	 3.	 รูปแบบกำรอ้ำงอิงบทควำมทำงวิชกำร	ให้อ้ำงอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของกำร

ใส่เชิงอรรถตัวเลข	ดังนี้

	 	 	 	 	 ภำษำไทย	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//เมืองทีพิ่มพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.//หน้ำทีอ้่ำงอิง.// 

	 	 	 	 	 ภำษำองักฤษ	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//ครัง้ทีพ่มิพ์.//เมอืงทีพ่มิพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.

	 	 	 	 4.	 เงื่อนไขกำรรับบทควำมและกำรน�ำลงพิมพ์	มีดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 บทควำมทำงวิชำกำรที่น�ำเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมำก่อน	 และ

ไม่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ

	 	 	 	 	 (2)	 บทควำมทำงวิชำกำรที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ	จะต้อง

ผ่ำนกำรตรวจสอบและประเมนิคณุภำพควำมสมบรูณ์ของเนือ้หำโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเผยแพร่

บทควำมวิชำกำรทำงสื่อสิ่งพิมพ์ของส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	หำกคณะกรรมกำรฯ	มีควำมเห็นและ

ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิต่อบทควำมทีผ่่ำนกำรตรวจสอบและประเมนิคณุภำพแล้ว	กองบรรณำธกิำรวำรสำร

ศำลรฐัธรรมนญูจะแจ้งให้ผูเ้ขยีนบทควำมได้ด�ำเนนิกำรแก้ไขปรับปรุงต่อไป	และจะน�ำบทควำมลงพิมพ์

เผยแพร่ภำยหลังจำกที่ผู้เขียนบทควำมได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว	 ส�ำหรับบทควำมที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

จะแจ้งให้ทรำบและส่งคืนต่อไป

	 	 	 	 5.	 ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญูขอสงวนสทิธิใ์นกำรพิมพ์เผยแพร่บทควำมทำงวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำแล้ว	ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตำมควำมเหมำะสม

	 	 	 	 6.	 ผู้เขียนบทควำมทำงวิชำกำรสำมำรถส่งต้นฉบับบทควำมทำงวิชำกำรในช่องทำง

ต่ำงๆ	ดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งในรูปแบบเอกสำร	จ�ำนวน	1	ชุด	พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสำรบทควำม

ทำงวิชำกำร	 โดยส่งไปที่	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษำ	 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (อำคำรเอ)	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหำนคร	10210

	 	 	 	 	 (2)	 ส่งในรูปแบบไฟล์เอกสำรเวร์ิดทำง	E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

	 	 	 	 	 โดยสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมำยเลข	0	2414	7675	และ 

0	2141	7687	ในวันเวลำรำชกำร

ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :  

	 	 	 	 ผูเ้ขียนบทควำมทำงวิชำกำรจะได้รบัค่ำตอบแทนในกำรเขียนบทควำมเม่ือได้มกีำรน�ำ

บทควำมทำงวิชำกำรลงพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ	ตำมอัตรำที่ก�ำหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :  

	 	 	 	 ผู้สนใจส่งบทควำมทำงวิชำกำรได้ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

	 	 	 	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ	อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	(อำคำรเอ)

	 	 	 	 เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10210		E-mail	:	journal@constitutionalcourt.or.th

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :  

	 	 	 	 ผูส้นใจสำมำรถสมคัรเป็นสมำชกิวำรสำรศำลรฐัธรรมนญู	เพือ่รบัวำรสำรรฐัธรรมนญู	 

	 	 	 	 ได้ที่	กลุ่มงำนคลังและพัสดุ	ส�ำนักบริหำรกลำง	ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 หมำยเลขโทรศัพท์	0	2141	7680,	0	2141	7635

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  

	 	 	 	 สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำรัฐธรรมนูญ	

สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำ	 ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษำ	 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 (อำคำรเอ)	 ชั้น	 5	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหำนคร	 10210	 หมำยเลขโทรศัพท์	 0	 2141	 7675	 และ	 0	 2141	 7687	 

ในวันเวลำรำชกำร	หรือดูรำยละเอียดทำงเว็บไซต์	www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

เจ้าของ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษำ	5	ธันวำคม	2550

	 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหำนคร	10210

สมัครสมาชิก	 ค่ำสมำชิก

	 (1	ปี	3	เล่ม	รวมค่ำจัดส่งทำงไปรษณีย์)

ราคาจ�าหน่าย	 เล่มละ	120	บำท	

พร้อมนี้ได้แนบธนาณัต ิ

 สั่งจ่ำย	ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	10215	/	เช็คธนำคำร	/	ตั๋วแลกเงิน	จ�ำนวนเงิน................................บำท

โดยสั่งจ่ายในนาม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานคลังและพัสด ุ

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

   อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โทร. 02 141 7777

หรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  โทร. 0 2141 7681  โทรสาร 0 2143 9515

กำรส่งบทควำมเพื่อลงพิมพ์ในวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญและกำรติดต่อเรื่องอื่น	 ๆ	 กับกองบรรณำธิกำร	 

โปรดแจ้งสถำนที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก	พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ	E-mail	(ถ้ำมี)

ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ 

ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................................

ที่อยู.่.........................................................................................................................................	รหัสไปรษณีย.์...................................

โทรศัพท.์.......................................................................................โทรสำร..........................................................................................

❑	 ประจ�ำปี	พ.ศ..............................................................................	เล่มที.่..................................................................................

❑	 ตั้งแต่	พ.ศ.....................................................................................	ถึง	พ.ศ...............................................................................

❑	 เล่มที.่...............................................................................................	(ระบุให้ชัดเจน)

_16-0497(270-274)P2.indd   273 6/17/59 BE   3:55 PM



วารสาร ISSN 1513-1246

ศาลรฐัธรรมนญู
Constitutional Court Journal

ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2559

ที่ปรึกษา

คณะตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ

บรรณาธิการ

นำยพิมล	ธรรมพิทักษ์พงษ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

	 	 นำยเชำวนะ	ไตรมำศ	 นำงพรทิภำ	ไสวสุวรรณวงศ์		 พันโท	ภำคภูมิ	ศิลำรัตน์	

กองบรรณาธิการ

	 	 นำยมนตรี	กนกวำรี		 นำยสิทธิพร	เศำภำยน			 	 นำงขนิษฐำ	โตโพธิ์ไทย	 	

	 	 นำยบุญเสริม	นำคสำร	 นำงอัจฉรียำ	อนันตพงศ์	 	 นำงสำวอัจฉรำพร	พรมุกดำ

คณะเจ้าหน้าที่

	 	 นำยวรศักดิ์	สุหิรัญญวำนิช	 นำงสำววิจิตรำภรณ์	โพธิ์ชัย	 	 นำยรงค์รัชต์	จันทร์สุวรรณ

	 	 นำยเจนวิวัฒน์	ต้องประสงค์	 นำงสำวพัชรำภรณ์	ทองปำนดี

 

 ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :  การสมัครเป็นสมาชิก :

	 	 สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำ	ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ	 ค่ำสมัครสมำชิกวำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ

	 	 โทรศัพท์	0	2141	7681	 	 ปีละ	300	บำท	(รวมค่ำจัดส่งไปรษณีย์)

	 	 โทรสำร	 0	2143	9519

	 	 http://www.constitutionalcourt.or.th	

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”
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