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บทบรรณาธิการ

  วารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 19 เล่มท่ี 57 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 เล่มนี ้

เป็นวารสารเล่มท้ายสดุของปี พ.ศ. 2560 เนือ้หาของวารสารยงัคงเตม็เป่ียมไปด้วยบทความทีท่รงคณุค่า

ทางวชิาการซึง่กองบรรณาธกิารได้คดัสรรบทความของผูท้รงคณุวฒุทิางด้านนติศิาสตร์ ด้านการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน และนักวิชาการทางด้านกฎหมาย บทความที่น�าเสนอในเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ

ภาษาไทยและบทความภาษาองักฤษ ซึง่สาระหลกัยงัคงมุง่เน้นองค์ความรูเ้กีย่วกับรฐัธรรมนญู กฎหมาย

มหาชนและกฎหมายอื่นๆ ท้ังในส่วนของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศและล้วนแต่เป็น

บทความที่ให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ 

ทั้งต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา คณาจารย์ และประชาชน 

ผูท้ีส่นใจ สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของทางราชการ ต่อยอดองค์ความรูใ้นทาง

วิชาการ และอ�านวยประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ ให ้ความสนใจและติดตามวารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ให้ผูอ่้านได้รบัความรูอ้นัทรงคณุค่า ซึง่วารสารศาลรัฐธรรมนญูเล่มต่อไปจะได้คดัสรรบทความวชิาการ

ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาเผยแพร่ให้แก่สมาชิกทุกท่านเช่นที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ใคร่ขอ

เชิญชวนสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญและผู้ที่สนใจได้เขียนบทความวิชาการที่เป็นความรู้เก่ียวกับ

รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชนมาลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์แก่

ผู้อ่านในวงกว้างต่อไปด้วย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ 

ผู ้อ่านในการศึกษาค้นคว้าและต่อยอดองค์ความรู ้ในทางวิชาการบ้างไม่มากก็น้อย และหากม ี

ข้อเสนอแนะประการใดอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัท�าวารสารศาลรัฐธรรมนญูแล้ว กองบรรณาธกิาร

ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง

   บรรณาธิการ

-18-0219(000)P4.indd   3 6/5/61 BE   11:56 AM



-18-0219(000)P4.indd   4 6/5/61 BE   11:56 AM



Vวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

สารบัญ

   หน้า

● การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ ้.....................1 

 (A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon) 

  คณิต วัลยะเพ็ชร์ 

● สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ  ........................................................... 23

  ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน 

● สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย ....................................................................................... 33

  ธวัชชัย กิจรัตนะกุล

● หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน .................................................................................................. 44

  บูรณ์ ฐาปนดุลย์

● สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนไทยในทศวรรษที่ผ่านมา ............................ 57

  ประสิทธิ์ วัฒนาภา

● การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ .............................. 65 

 (The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Laws)

  ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

● บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่อง ...................... 79

 ต่อศาลรัฐธรรมนูญ                

  ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

● สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน ................................................. 102

  พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ ์

● การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย ........................................... 117 

 (Human Rights Protection under Reforming of Thailand) 

  พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 

-18-0219(000)P4.indd   5 6/5/61 BE   11:56 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560VI

	 	 	 หน้า

● การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด ............. 126

 ตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรี

  ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ  

● ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ........................................ 171

  วัชชกานต์ เศาภายน

● กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน ......................................... 199

  วิชา มหาคุณ

● งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน ....................................................................... 224

  สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

● การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย ................................. 246

  สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

● หลักสิทธิมนุษยชน ศึกษากรณี การเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล ....................................... 266

  สุภา ปิยะจิตติ

● ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน ......................... 275

  สุรพันธ์ บุรานนท ์

● การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง .................................................................. 293

  อธึก อัศวานันท์

● Globalisation and the New Challenges in International Politics : .......................... 317 

 An Introductory Remark on Interregional Cooperation 

  Nitikon Jirathitikankit 

-18-0219(000)P4.indd   6 6/5/61 BE   11:56 AM



1วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

*	 Principle	Partner	และกรรมการ	บริษัท	เบเคอร์	แอนด์	แม็คเค็นซี่	บจก.,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรม 
	 เพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	1	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คณิต วัลยะเพ็ชร์*

การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล 

ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ (A Fight for Equality of 

an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

บทคัดย่อ

	 	 หลักความเสมอภาค	 เป็นรากฐานแห่งแนวความคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชน	อันเป็นหลักประกัน
ความมั่นคง	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และคุณภาพชีวิตขั้นต�่า	 ซึ่งสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกัน	 หรือสิทธิในความเสมอภาค	 เป็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญที่สุด	 การที่บุคคลมีสิทธิย่อม
หมายความว่า	 กฎหมายได้รับรอง	 และคุ้มครองว่าเขาสามารถท�าหรือได้รับประโยชน์ในเนื้อหาแห่ง 
สิทธินั้นๆ	 สิทธิในความเสมอภาคนั้น	 ก็ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในการที่จะไม่ถูกการเลือกปฏิบัต ิ
โดยใช้เหตุผลอันไม่เป็นธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงการที่บุคคลจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกันจริงหรือไม่	ยังต้องพิจารณาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น	เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ	
เช่น	 การเลือกปฏิบัติระหว่างคนผิวขาวและคนผิวเข้มในประเทศสหรัฐอเมริกา	 แสดงให้เห็นว่าแม้จะ
มีการยอมรับในสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหรือสิทธิในความเสมอภาคเป็นกฎหมาย
แล้วก็ตาม	 แต่ในความเป็นจริงกฎหมายดังกล่าวอาจยังไม่ได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจังและยังถูก
บดิเบือนไปจากสาระส�าคญัของแห่งสทิธใินความเสมอภาคอนัน�าไปสูก่ารต่อการต่อสู้เรียกร้องเพ่ือสิทธ ิ
เช่นว่านี้	 โดยจากบทเรียนนี้	 จึงได้มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในประเทศไทย	ซึ่งเรื่องราวที่โดดเด่น
เรื่องหนึ่ง	คือ	การต่อสู้ของทนายความผู้มีความพิการทางร่างกายเพื่อเรียกร้องสิทธิในความเสมอภาค
ในการประกอบอาชีพผู้พิพากษารวมไปถึงอัยการซึ่งประเทศไทยยอมรับว่าอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพ 
ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมสูง	 เรื่องราวนี้ได้สะท้อนสภาพและแนวความคิดของสังคมในเร่ือง 
ความเสมอภาค	ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ค�าค้น:	สิทธิมนุษยชน,	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ,	ความเสมอภาค,	ศิริมิตร	บุญมูล,	สิทธิในการ
ประกอบอาชีพ
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Compendium

	 	 The	principle	of	fairness	is	at	the	root	of	human	rights	issues	related	to	security,	 

personal	 honour,	 and	 standard	 quality	 of	 life.	When	 considering	 human	 rights,	 

the most important aspect is the balance of the concept of fairness and actual  

practice.	When	human	rights	are	granted,	it	means	that	the	law	guarantees	and	protects	

the	benefits	gained	from	these	rights.	The	principle	of	fairness	dictates	that	people	

should	not	be	discriminated	against	for	any	improper	reason.	In	fact,	when	considering	 

fairness,	 practical	 situations	 should	 be	 considered.	 Significant	 historical	 events,	 

such	as	the	racial	discrimination	between	white	and	black	people	in	the	United	States,	

illustrate	 that	despite	 the	enactment	of	human	 rights	 law	concerning	 the	 right	 to	

fairness,	the	law	has	not	been	strictly	followed	and	in	practice,	was	distorted	from	

the	concept	of	the	right	of	fairness,	which	lead	black	Americans	to	fight	for	their	legal	

rights.	From	this	historic	lesson,	we	may	consider	the	situation	in	Thailand	and	the	

outstanding	story	of	the	fight	of	a	disabled	lawyer	in	his	appeal	for	fair	treatment	in	

the	pursuit	of	a	career	as	a	judge	and	prosecutor,	considered	to	be	a	high	social	class	

honour	in	Thailand.	This	story	reflects	the	delicate	balance	between	the	concept	of	

fairness	and	actual	practice.

Search terms:	human	right,	pact	on	the	rights	of	persons	with	disabilities,	fairness,	
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A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon

  “ในสถานทีเ่ลก็ๆ ใกล้บ้าน เลก็และใกล้มากจนไม่สามารถมองเหน็ได้ในแผนทีโ่ลก สถานทีเ่ลก็ๆ 

แห่งนั้นเป็นโลกของปัจเจกบุคคล เป็นละแวกบ้านที่บุคคลอยู่อาศัย เป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่บุคคล 

ได้เข้าเรียน เป็นโรงงาน ไร่นา หรือส�านักงานที่บุคคลท�างาน สถานที่เหล่านี้เป็นที่ซึ่งบุรุษ สตรี และ

เด็กทุกคนต่างมองหาความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน โอกาสที่เท่าเทียมกัน ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน  

โดยปราศจากการแบ่งแยก ถ้าสิทธิเหล่านี้ไม่มีความหมายอยู่ ณ สถานที่นั้นๆ สิทธิเหล่านี้ก็จะม ี

ความหมายเพียงน้อยนิดในทุกแห่ง ถ้าพลเมืองไม่ช่วยกันยืนหยัดปกป้องสิทธิเหล่านี้ให้อยู่ใกล้บ้าน  

ก็เปล่าประโยชน์ที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในโลกที่กว้างใหญ่ขึ้น” นางเอลีนอร์ รูสเวลท์ ภริยาอดีต

ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ของสหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ 

ได้กล่าวไว้ในการยกร่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน1  

1. บทน�า
	 	 แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 ได้รับการพัฒนามาจากแนวความคิด 

เรื่องกฎหมายธรรมชาติ	 ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างชัดแจ้งภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่	 2	 

โดยท่ีนานาประเทศต่างเห็นพ้องร่วมกันในการรับรอง	 “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”	 

(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ในปี	ค.ศ.1948		ที่จัดท�าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ	 

(United	Nations)	เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของ	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	(Human	Dignity)	 

และคุณภาพชีวิตข้ันต�่าโดยได้ให้การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ไว้	 เช่น	 สิทธิใน 

ความเสมอภาคและความมีศักด์ิศรีของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน	 สิทธิในการมีชีวิต	 สิทธิห้าม 

ความเป็นทาสหรือจะถูกทรมานย�่ายีศักด์ิศรีไม่ได้	 สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมทางศาลและได้รับ 

ความเป็นธรรมในกระบวนพิจารณา	 สิทธิในการเดินทาง	 สิทธิในการมีครอบครัว	 ทรัพย์สิน	 สิทธิใน 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และได้รับการศึกษา	 เป็นต้น2	 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปฏิญญาสากล 

ฉบบันีไ้ด้กลายเป็นรากฐานให้กับสนธิสญัญาและกตกิาระหว่างประเทศในการก�าหนดมาตรการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิต	สุขภาพ	อาหาร	ที่พักอาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	การศึกษา	

เสรีภาพในการแสดงออก	การมีส่วนร่วมในสังคม	ฯลฯ	ยกตัวอย่าง	เช่น	กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

1 กระทรวงการต่างประเทศ,	ค�าแปลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	Universal	Declaration	of	Human	Rights	 :	 
	 กรมองค์การระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ
2 ผู้ที่สนใจในรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในค�าแปลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	Universal	Declaration	 
	 of	Human	Rights	:	www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf
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สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	 -	 

ICCPR)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (International	 

Covenant	 on	 Economic,	 Social	 and	Cultural	 Rights	 -	 ICESCR)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 

Discrimination	Against	Women	 -	CEDAW)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 (Convention	on	 the	

Rights	 of	 the	 Child	 -	 CRC)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ	

(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	-	CERD),	อนุสัญญา

ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือย�่ายี

ศักดิ์ศรี	(Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	Treatment	

or	Punishment	-	CAT)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	

with	 Disabilities	 -	 CRPD)	 อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	

(Convention	on	the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearance	-	CED)	และ	

อนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกย้ายถ่ินฐานและสมาชกิในครอบครวั	(Convention	

on	the	Protection	of	the	Rights	of	Migrants	Workers	and	Member	of	their	Families	-	

MWC)	เป็นต้น	

	 	 หากเรายอมรับว่า	สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)	เป็นสิทธิ	(Rights)	กรณีจึงต้องพิจารณาว่า	

ผู้ทรงสิทธิ	 (Subject	 of	 Rights)	 คือ	 ใคร	 กรณีสามารถเห็นได้จากการแสดงออกผ่าน	 ข้อ	 2	 ของ

ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน	ซึง่ได้ก�าหนดเอาไว้อย่างชดัเจนว่า	มนษุย์ทกุคนทีเ่กิดมาย่อมมีสทิธ	ิ 

โดยไม่มกีารแบ่งแยกโดยอาศยัเหตปัุจจยัเรือ่ง	เชือ้ชาติ	ผวิ	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคดิเห็นทางการเมอืง 

หรือทางอื่นพื้นเพทางชาติหรือสังคม	 ทรัพย์สิน	 การเกิด	 หรือสถานะอื่น	 นอกเหนือจากนี้	 จะไม่ม ี

การแบ่งแยกบนพื้นฐานของสถานะทางการเมือง	 ทางกฎหมาย	 หรือทางการระหว่างประเทศของ

ประเทศ	หรือแม้กระทั่งดินแดนที่บุคคลสังกัด	ทุกดินแดน	ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราช	อยู่ในความ

พิทักษ์	 มิได้ปกครองตนเอง	 หรืออยู่ภายใต้การจ�ากัดอธิปไตยอ่ืนใด	 อย่างไรก็ดี	 แม้ว่าปรัชญาหรือ 

หลักการดังกล่าวจะเป็นที่ปรากฏชัดในทางกฎหมายระหว่างประเทศนับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1948	 ก็ตาม	

แต่การยอมรับนับถือหลักการดังกล่าวจะถูกน�าไปปฏิบัติในความเป็นจริงหรือไม่	 มีข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
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2. ความหมายของความเสมอภาคและสิทธิทีจ่ะได้รบัการปฏบัิติโดยปราศจากการแบ่งแยก
	 	 ความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยก	 นั้น	 เป็นหลักการ 

พืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุ	ควรได้รบัความคุม้ครองเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ยิง่กว่าสิทธแิละเสรภีาพอืน่ๆ	 

เสียอีก	 เพราะความเสมอภาคท�าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างทั่วถึง	 ถ้าเสรีภาพเป็นเสรีภาพที ่

คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงได้	 ในขณะที่คนบางคนบางกลุ่มเข้าถึงไม่ได้	 ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่า 

มีเสรีภาพแต่ประการใด3	 กล่าวคือ	 ความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจาก 

การแบ่งแยกท�าให้	 “บุคคล”	 มีโอกาสได้รับ	 “สิทธิ”	 ที่ตนพึงมีพึงได้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลอื่น	 

ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบซึ่งกันและกัน	 โดยไม่มีการจ�ากัดหรือปิดโอกาสในการน�าเอา

ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวของมนุษย์หรือบุคคลดังกล่าวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน	 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 แม้ว่ารัฐจะได้ให้ความคุ้มครองหรือรับรองและให้สิทธิใดๆ	 แก่ประชาชนหรือ

บุคคลภายในรัฐดีแค่ไหนก็ตาม	 แต่หากประชาชนหรือบุคคลภายในรัฐดังกล่าวไม่ได้รับ	 “สิทธิ”	 

เหมือนกันอย่างเสมอภาคและไม่ได้รับสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยกแล้ว	 

บุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติก็ย่อมไม่มี	 “สิทธิ”	 ที่รัฐให้นั่นเอง	 เช่น	 รัฐมีนโยบายให้สิทธิในการศึกษาแก่

บุคคลหรือประชาชนภายในรัฐ	 แต่มีบุคคลท่ีเป็นคนผิวขาวเท่านั้นท่ีได้รับโอกาสได้รับการศึกษา

จากภาครัฐ	 ส่วนบุคคลอีกจ�าพวกหนึ่งที่เป็นคนผิวเข้มกลับไม่ได้รับโอกาสการให้การศึกษาจากรัฐ 

เช่นเดียวกับบุคคลผิวขาว	 จึงเท่ากับว่าบุคคลผิวขาวได้รับสิทธิจากรัฐโดยมีการแบ่งแยกจากสีผิว	 

ทั้งๆ	ที่	แม้บุคคลทั้งสองจะมีสีผิวที่แตกต่างกัน	แต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันในสาระส�าคัญที่จะได้รับ

การศึกษาจากรัฐแต่อย่างใด	 และกรณีย่อมเป็นที่คาดหมายได้อย่างแน่นอนว่า	 บุคคลที่ได้รับโอกาส

ในการศึกษาจากภาครัฐย่อมจะสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีกว่าคนท่ีไม่ได้รับ 

การศึกษา	 ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบันที่ปรากฏว่า	 คนที่ไม่ได้รับการศึกษา

ส่วนใหญ่ย่อมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสได้พัฒนาความรู้และไม่สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต้อง

และน�าไปสูปั่ญหาท่ีไม่ได้รับการจ้างงานทีดี่	ท�าให้บคุคลดงักล่าวต้องประกอบอาชพีทีม่รีายได้น้อยหรอื

ไม่มรีายได้เลยก็เป็นไปได้	กรณีจงึเหน็ได้ว่า	เมือ่มีการเลอืกปฏบิติัต่อบคุคลอนัเป็นการขดัต่อหลกัความ

เสมอภาค	ย่อมท�าให้บุคคลเกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบซ่ึงกนัและกัน	และย่อมเป็นการตดัโอกาสของ

คนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้รับจนขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 

เป็นบุคลากรที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ในทางอ้อมอีกด้วย

3 Claude-Albert	 COLLIARD,	 Libertés	 publiques,	 6	 éd	 Edition	 (Paris	 :	 Dalloz,	 1982),	 pp.	 215	 อ้างถึงใน	 
	 สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	หลักความเสมอภาค,	วารสารนิติศาสตร์;	มิถุนายน	2543	หน้า	165
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	 	 ด้วยเหตุที่สิทธิในความเสมอภาคมีลักษณะเป็นเรื่องนามธรรมสูง	 กรณีจึงอาจมีปัญหาให้ต้อง

พิเคราะห์อยู่เสมอว่า	 การกระท�าอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอย่าง

ไม่เป็นธรรม	หลักการในการพิจารณาเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าวอาจสามารถพิจารณาได้จาก	หากกรณี

มีข้อเท็จจริงที่มีสาระส�าคัญเหมือนกันแล้ว	 การปฏิบัติจะต้องเท่าเทียมกันจะปฏิบัติให้แตกต่างกัน 

โดยอ�าเภอใจไม่ได้	เช่น	ค�าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ที่	27/2542	กรณีการเคหะแห่งชาติ

ได้ให้สิทธิผ่อนผันผู้เช่าซื้ออาคารที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่การเคหะแห่งชาติก�าหนดไว้ภายใน 

ระยะเวลาที่ก�าหนด	 เพียงบางคนโดยไม่ได้ให้สิทธิผ่อนผันแก่ทุกคนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร4	 ซึ่งถือ 

ได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ที่ไม่เท่าเทียมกันกับรายอื่น	 การเคหะแห่งชาติมีวัตถุประสงค์

ในการด�าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านท่ีอยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้

ปานกลาง	การปฏบิตังิานของการเคหะแห่งชาตจิงึควรมุง่เน้นในทางอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ช่าซือ้ 

ภายในกรอบระเบียบ	หลักเกณฑ์	หรือแนวปฏิบัติที่ก�าหนดซึ่งได้ประกาศล่วงหน้าให้ทราบทั่วกันและ

ควรปฏิบัติต่อผู้เช่าซื้อทุกรายโดยเท่าเทียมกัน	

	 	 แต่หากกรณีมข้ีอเท็จจรงิท่ีแตกต่างกันในสาระส�าคญั	กจ็ะต้องปฏบัิตใิห้แตกต่างกันตามลกัษณะ

ของกรณีที่แตกต่างกันน้ันๆ	 จะปฏิบัติให้เหมือนกันโดยอ�าเภอใจก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน	 เช่น	 คนพิการ 

ซึ่งมีสภาพร่างกายแตกต่างจากคนปกติทั่วไป	 ก็ต้องจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกไว้โดยเฉพาะเพ่ือเป็น 

การลดความเหลื่อมล�้า	 เช่น	ที่จอดรถ	ห้องน�้า	ทางเดิน	ฯลฯ	กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

ที่เป็นธรรมและไม่ขัดกับหลักความเสมอภาค	 ในทางกลับกันหากเราปฏิบัติต่อคนพิการให้เหมือนกับ

คนปกติทั่วไป	 ก็อาจกลายเป็นความไม่เสมอภาคได้	 เพราะเขามีความแตกต่างแต่เรากลับปฏิบัติต่อ

เขาเหมือนกับคนทั่วไป

	 	 จากตวัอย่างข้างต้น	หากจะนยิามความหมายของความเสมอภาคและสทิธทิีจ่ะได้รบัการปฏบิตัิ

โดยปราศจากการแบ่งแยกในทางกฎหมาย	อาจพอจะสรุปแนวความคิดได้ว่า	คือ	การที่จะมีสิทธิและ

หน้าที่ในทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลอื่น5	 อย่างไรก็ดี	 ความเสมอภาคก็ไม่ใช่ความเสมอภาคท่ีสุด

ขัว้ทีเ่ป็นความเสมอภาคแบบคณติศาสตร์ได้ทัง้หมด	แต่ควรเป็นความเสมอภาคแบบสดัส่วนท่ีค�านงึถึง 

ความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย	 เพราะโดยธรรมชาติ	 มนุษย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน 

ไปอยู่ในตัว6	 ดังนั้น	 หากมีการเลือกปฏิบัติ	 (ข้อเท็จจริงที่เหมือนกันแต่ปฏิบัติให้แตกต่างกัน)	 แต่เป็น 

4 เกรียงไกร	 เจริญธนาวัฒน์.	 หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส.	 รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์	 
	 www.pub-law.net.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ,	2545.	
5 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม,	 “ค�าอธิบายกฎหมายปกครอง”,	 ใน	 ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี	 พนมยงค	์ 
	 (กทม.	:	โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์,	2526),	น.	154.
6 Claude-Albert	COLLIARD,	Libertés	publiques,	6	éd	Edition	(Paris	:	Dalloz,	1982),	pp.	197-198	อ้างถึงใน	 
	 สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	หลักความเสมอภาค,	วารสารนิติศาสตร์;	มิถุนายน	2543	หน้า	167
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

การเลอืกปฏบัิตท่ีิเป็นธรรม	ซึง่มุง่ขจดัความเหลือ่มล�า้ของความแตกต่างดังกล่าว	โดยมเีหตผุลทีอ่ธบิาย

ได้	 (justifié)7	หรือในกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติ	 การเลือกปฏิบัติดังกล่าวก็เพราะเหตุผลเพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม8	 โดยทั้งสองกรณีดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเหตุผลของเร่ืองด้วย	 (Nature	

of	 things)	อีกด้วยนั้น	 ในทางกฎหมายก็ย่อมจะต้องถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับ

หลักความเสมอภาคอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย		ในทางตรงกนัข้าม	การปฏบิตัโิดยอ�าเภอใจหรอืการเลอืก

ปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 จึงควรหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่อาจหา	 “เกณฑ์แห่งความแตกต่าง”	 

อันมีน�้าหนักส�าคัญระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือหลายสิ่งมาอธิบายอย่างสมเหตุสมผลได้9	นั่นเอง

3. การยอมรบัหลกัความเสมอภาคและสทิธทิีจ่ะได้รบัการปฏบิตัโิดยปราศจากการแบ่งแยก 
ของประเทศต่างๆ
	 	 ประเทศทีเ่ป็นอารยะทัง้หลายต่างกไ็ด้ยอมรับหลกัการและเหตผุลของความเสมอภาคและสทิธิ

ที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจากการแบ่งแยก	 โดยจะเห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกือบ 

ทุกประเทศก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวข้างต้นไว้	อย่างชัดแจ้ง	ยกตัวอย่างเช่น	

  - รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส	ฉบับปัจจุบันลงวันที่	4	ตุลาคม	1958	บัญญัติถึงหลักเสมอภาคไว้ใน

มาตราแรกว่า “ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่แบ่งแยกมิได้ เป็นของประชาชน เป็นประชาธิปไตยและเป็น

ของสงัคมสาธารณรฐัรบัรองถงึความเสมอภาคตามกฎหมายของประชาชน โดยไม่แบ่งแยกแหล่งก�าเนดิ

เชื้อชาติ หรือศาสนา สาธารณรัฐเคารพต่อความเชื่อของทุกนิกาย”

  - รัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 ฉบับปัจจุบันลงวันท่ี	 23	 พฤษภาคม	 1949	 

บัญญัติไว้ในมาตรา	3	ที่เชื่อว่า	ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายว่า

   “ 1. มนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย

     2. ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย รัฐผูกพันที่จะต้องด�าเนินการให้ม ี

ความเสมอภาคอย่างแท้จริงระหวา่งหญิงและชาย และจะตอ้งด�าเนินการให้ยกเลกิอุปสรรคทีด่�ารงอยู่

     3. บุคคลย่อมไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือมีอภิสิทธิ์เพราะเหตุในเรื่องเพศ ชาติก�าเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา ชาติ ถิ่นก�าเนิด ความเชื่อ หรือความคิดเห็นในทางศาสนาหรือในทางการเมือง บุคคลย่อม 

ไม่ถูกแบ่งแยกด้วยเหตุเพราะความพิการ”

7 Charles	Debbasch,	La	Constitution	de	la	Ve	République	Pratique	et	jurisprudence,		(Paris	:	Dalloz,	1999),	 
	 pp.20	อ้างถึงใน	สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	หลักความเสมอภาค,	วารสารนิติศาสตร์;	มิถุนายน	2543	หน้า	167
8 René	Chapus,	Droit	administratif	general,	T.1,	4	éd	Edition,	(Paris:	Montchrestien,	1988),	p.35	อ้างถึงใน	 
	 สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	หลักความเสมอภาค,	วารสารนิติศาสตร์;	มิถุนายน	2543	หน้า	167
9 วรเจตน์	ภาคีรัตน์,	กฎหมายปกครองทั่วไป,	พิมพ์ครั้งที่	1	กรุงเทพฯ	2555,	หน้า	64
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  - รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี ฉบับปัจจุบันลงวันที่	 27	 ธันวาคม	 1947	 บัญญัติไว้ใน 

มาตรา	3	ว่า

   “พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีทางสังคมอย่างเดียวกันและเท่าเทียมกันเบื้องหน้าทางกฎหมาย

โดยปราศจากการแบ่งแยกเพราะเพศ เชือ้ชาต ิภาษา ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง สภาพร่างกาย

หรือสภาพทางสังคม

   เป็นหน้าทีข่องสาธารณรฐัทีจ่ะต้องขจดัอปุสรรคทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคมทีข่ดัขวางต่อ

การพัฒนาของความเป็นมนุษย์หรือขัดขวางต่อการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ใช้แรงงานในองค์กร

ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ ทั้งนี้ภายใต้ข้อจ�ากัดที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพและ 

ความเสมอภาคของพลเมือง”

  - รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐออสเตรีย ฉบับปัจจุบันลงวันที่	1	ตุลาคม	1920	บัญญัติไว้ใน

มาตรา	7	ว่า

   “ 1. พลเมืองของสหพันธ์ทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย อภิสิทธิ์จากการเกิด 

เพศ สภาพร่างกาย ชนชั้น ศาสนา ไม่อาจมีได้ บุคคลย่อมไม่ถูกกีดกันเพราะความพิการ สาธารณรัฐ

ผกูพนัทีจ่ะคุม้ครองความเสมอภาคในการปฏบัิตต่ิอคนพิการและบคุคลธรรมดาทัว่ไปในทกุแง่มมุของ

ชีวิตประจ�าวัน

     2. สหพันธรัฐ มลรัฐ และเทศบาล รับรองหลักความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง 

มาตรการที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคดังกล่าวย่อมได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาตรการ

เหล่านั้นต้องการขจัดความไม่เสมอภาคที่ด�ารงอยู่...”

	 	 ส�าหรับประเทศไทย	 หลักความเสมอภาคและสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติโดยปราศจาก 

การแบ่งแยก	ได้ถกูรบัรองและคุม้ครองไว้นบัตัง้แต่ประเทศไทยมกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

ปรากฏตามมาตรา	1	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	(พ.ศ.	2475)	ที่บัญญัติไว้ว่า	 

“ประชาชนชาวสยามไม่ว่าเหล่าก�าเนิดหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี ้

เสมอกนั” และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัปัจจบุนั	พ.ศ.	2560)	กรั็บรองหลักการดังกล่าว

ไว้เช่นเดียวกันใน	มาตรา	27	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับปัจจุบัน	พ.ศ.	2560)	ดังนี้

	 	 มาตรา	27	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติว่า

  “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

เท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด  

เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิ

หรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมือง อนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัิ

แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

  มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพ

ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

  บุคคลผู้เป็นทหาร ต�ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร

ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ�ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่

เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

	 	 อย่างไรก็ดี	 การที่จะบังคับใช้มาตรฐานสิทธิในความเสมอภาคในระดับประเทศนั้น	 จะต้อง

พจิารณาสภาพความเป็นจรงิของแต่ละประเทศ	เพราะแต่ละประเทศมีประวตัศิาสตร์	วถีิในการด�ารงชวีติ 

ของคนในชาตทิีแ่ตกต่างกนั	กล่าวคอื	ในแต่ละประเทศมกีารพฒันาและยอมรบัสทิธใินความเสมอภาค	

ตามสภาพการกดดนัทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และการเรยีกร้องทางการเมอืงทีท่�าให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึ 

และผูบ้งัคบัใช้กฎหมายต้องยอมรบัหลกัการดงักล่าวทีม่คีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ10	จงึท�าให้

ววิฒันาการของการบงัคบัใช้หลกัความเสมอภาคในแต่ละประเทศแตกต่างกนัออกไปด้วยอย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยงได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกา	 การต่อสู้เรื่องสิทธิในความเสมอภาคเป็นเรื่อง

การต่อสู้ของคนผวิด�า	ซึง่จะเหน็ได้จากข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏว่า	แม้สงครามกลางเมอืงของสหรัฐอเมรกิา

ระหว่างคนผิวขาวและผิวด�าจะสิ้นสุดลงจนก่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา

ครั้งที่	13	ในปี	ค.ศ.	1865	และครั้งที่	14	ในปี	ค.ศ.	1868	เพื่อให้คนผิวด�ามีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียม 

กับคนผิวขาวตามกฎหมายก็ตาม	 แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับ

การยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริง	ดังจะเห็นได้จาก	ขณะที่สภา	Congress	ผ่านกฎหมายเพื่อปกป้อง

สิทธิของคนผิวด�า	 แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกากลับพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคุ้มครองสิทธิดังกล่าว	

โดยได้กล่าวไว้ในค�าพิพากษาคดี	 Slaughter	 House	 (1873)	 ว่า	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาครัง้ที	่14	ในปี	ค.ศ.	1868	ไม่ได้ขยายสทิธคิวามเป็นพลเมอืงของสหรฐั	ผลของค�าพพิากษา

ศาลสงูสดุของสหรฐัอเมรกิาได้ท�าให้กฎหมายของสภา	Congress	ทีร่บัรองสทิธขิองคนผวิด�าไม่มีผลใน

ทางปฏิบัติ	และต่อๆ	มา	ในคดี	United	States	V.	Cruikshank	ที่กลุ่มคนผิวขาวในมลรัฐ	Louisiana	 

ได้ใช้ความรุนแรงไม่ให้คนผิวด�าใช้สิทธิขั้นพื้นฐานและชุมนุมอย่างสงบ	 ผู ้พิพากษาได้ตัดสินว่า	 

สิทธิของคนผิวด�าท่ีกล่าวอ้างว่าถูกละเมิดไม่ใช่สิทธิที่รับรองโดยสหพันธรัฐ	 ดังนั้น	 สภา	 Congress	 

จึงไม่มีอ�านาจที่จะลงโทษบุคคลซึ่งละเมิดสิทธิดังกล่าว11	 ต่อมาในคดี	 Plessy	 v.	 Ferguson	 (1896)	

10 เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์,	หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส.	
11 นภดล	ช.	สรพงษ์,	ประวตัศิาสตร์การต่อสู้เพือ่ความเสมอภาค,	วารสารศาลรฐัธรรมนญู	ปีที	่7	เล่มที	่21	กนัยายน	-	ธนัวาคม	 
	 พ.ศ.	2548,	หน้า	91-93
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คณิต วัลยะเพ็ชร์

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.256010

ศาลสูงสหรัฐอเมริกาตีความบทบัญญัติที่ว่า	“การคุ้มครองความเสมอภาคตามกฎหมาย”	เพื่อรับรอง

ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของการแบ่งแยกทีน่ัง่บนรถไฟระหว่างคนขาวกบัคนด�าว่าชอบด้วยกฎหมาย	

เพราะ	ณ	ขณะนัน้ศาลเห็นว่า	แม้จะเป็นการแบ่งแยก	แต่กถ็อืว่าเสมอภาคตามกฎหมายแล้ว	จนกระทัง่

ระยะเวลาผ่านไปกว่า	 60	 ปี	 ประกอบกับเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดี	 Truman	 ได้ออกค�าสั่งให้ยุติ 

การแบ่งแยกผวิในกองทพัสหรฐั	(กล่าวคอื	มผีลท�าให้คนผวิขาวและผิวด�าได้ร่วมรบเคยีงบ่าเคยีงไหล่กนั)	 

ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ท�าให้ในเวลาต่อมา	 ศาลสูงได้วางหลักใหม่	 ในคดี	 Brown	 v.	 Board	 of	 

Education	(1954)	ซึง่เป็นคดพีพิาททีม่ข้ีอเทจ็จริง	คอื	เด็กหญงิลนิดา	บราวน์	ได้สมคัรเข้าเรยีนโรงเรียน

ประถมของคนผิวขาวที่ตั้งอยู่ข้างบ้าน	 แต่โรงเรียนไม่รับสมัคร	 เธอและพวกจึงมาฟ้องต่อศาล	 โดยใน 

คดีนี้ศาลสูงได้กลับหลักจากคดี	 Plessy	 v.	 Ferguson	 โดยให้เหตุผลว่า	 “เรา ไม่อาจหมุนนาฬิกา 

ย้อนกลับไปปี 1868 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในเร่ืองความเสมอภาค เช่นกัน เราไม่อาจ 

ย้อนไปปี 1896 ปีที่ตัดสินคดี Plessy v. Ferguson เราต้องพิจารณาการศึกษาสาธารณะในฐานะเป็น

ดงัแสงสว่างของการพัฒนา และอยูใ่นชีวิตของคนอเมริกนัทัว่ทัง้ชาติ เพียงเท่านีเ้รากจ็ะพจิารณาได้ว่า 

การแบ่งแยกสีผิวในโรงเรียนของรัฐละเมิด หลักการคุ้มครองความเสมอภาคตามกฎหมายหรือไม่”12  

ในท้ายที่สุดศาลจึงมีค�าพิพากษาว่า	การแบ่งแยกสีผิวเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

	 	 ในส่วนของประเทศไทย	 เรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิความเสมอภาค	 ที่พอจะ

เห็นได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ต่อเนื่องยาวนานนั้น	 ผู้เขียนเห็นว่า	 เป็นเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนพิการ 

ที่ไม่ได้รับโอกาสจากสังคม	ดังจะเห็นได้จากงานเขียนของ	ศาสตราจารย์	วิริยะ	นามศิริพงศ์พันธุ์	ที่มี

อย่างแพร่หลาย	 แต่ส�าหรับในส่วนการต่อสู้ทางคดีที่เกิดขึ้นในชั้นศาล	ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจน	 คือ	 

คดีของนายศิริมิตร	 บุญมูล	 ทนายความที่มีร่างกายผิดปกติ	 เนื่องจากเป็นโรคโปลิโอ	 และได้ไปสมัคร

สอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาตามท่ีส�านักงานศาลยุติธรรมได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ

ตลุาการศาลยตุธิรรมต�าแหน่งผูช่้วยผูพ้พิากษา	ในปี	พ.ศ.	2542	รุน่	43	ซึง่คณะอนกุรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

พิจารณาเห็นว่า	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 มีร่างกายไม่เหมาะสม	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการ	 จึงเห็นสมควรไม่รับสมัครให้นายศิริมิตร	 บุญมูล	 เข้าสอบ	 และคณะกรรมการตุลาการ 

ศาลยุติธรรม	(“ก.ต.”)	ได้มีมติยืนไม่อนุญาตให้สมัครสอบ	

	 	 นายศิริมิตร	บุญมูล	จึงได้ร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ 

ศาลรฐัธรรมนญู	เพือ่พจิารณาวินจิฉยัในประเดน็ความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของพระราชบญัญติัระเบยีบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2543	(“พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ”)  

12 ปิยบุตร	 แสงกนกกุล,	 ในพระปรมาภิไธย	 ประชาธิปไตย	 และตุลาการ,	 ส�านักพิมพ์โอเพ่นบุ๊คส์	 (กุมภาพันธ์	 2552),	 
	 บทน�าของหนังสือ
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ	 ได้มีค�าวินิจฉัยที่	 16/2545	 โดยเห็นว่า	 “...การรับสมัครสอบคัดเลือก 

นอกจากจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องพิจารณาสุขภาพของร่างกาย และจิตใจว่ามี

ความสมบรูณ์ สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ และมบีคุลกิลกัษณะทีด่พีอทีจ่ะเป็นผูพ้พิากษา ซึง่เป็นต�าแหน่ง

ที่มีเกียรติโดยปฏิบัติหน้าท่ีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษามิใช ่

เพยีงแต่พจิารณาพพิากษาอรรถคดใีนห้องพิจารณาเท่านัน้ บางคร้ังต้องเดินทางไปนอกศาล ปฏบิติัหน้าที่  

เช่น เพือ่เดนิเผชญิสบื เพือ่สบืพยานทีม่าศาลไม่ได้ การพิจารณาเพือ่รับสมคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุเป็น

ข้าราชการตลุาการ และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยผู้พิพากษา จงึมมีาตรการทีแ่ตกต่างและเข้มงวด

กว่าการคดัเลอืกบคุคลไปด�ารงต�าแหน่งอืน่อยูบ้่าง...” จึงวนิจิฉยัว่า “... เมือ่พิจารณาถึงพระราชบญัญตัิ

ระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ค�าว่า “มกีาย ... ไม่เหมาะสม

ทีจ่ะเป็นข้าราชการตลุาการ”... เป็นไปตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ จึงเหน็ว่า 

บทบญัญตัขิอง พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10)  

ดังกล่าว ...ไม่กระทบกระเทือนถึงสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป

และไม่มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็น 

การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด...”

	 	 ต่อมานายศิริมิตร	 บุญมูล	 ได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนมติของ	 ก.ต.	 ที่ไม่อนุญาตให้สมัครสอบต่อ 

ศาลแพ่ง	 ซึ่งศาลแพ่งได้มีค�าพิพากษายกฟ้องโดยให้เหตุผลว่า	 กรณีดังกล่าวยังไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิ

ตามมาตรา	55	ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง	นายศิริมิตร	บุญมูล	จึงได้ยื่นอุทธรณ์เฉพาะ

ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎกีา	ซึง่ศาลฎกีาก็ได้มคี�าพพิากษาท่ี	7696/2548	ยนืตามค�าพพิากษา

ศาลแพ่ง	โดยให้เหตผุลว่า	ข้อเทจ็จรงิตามฟ้องโจทก์ยงัไม่มข้ีอโต้แย้งเกดิข้ึนเกีย่วกบัสทิธหิรอืหน้าท่ีของ

โจทก์ตามมาตรา	55	ของประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง	

	 	 แม้นายศิริมิตร	 บุญมูล	 จะไม่มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา	 แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ที่จะเป็น

ข้าราชการของรัฐ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2544	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น

ข้าราชการในต�าแหน่งอยัการผูช่้วย	ซึง่กถู็กคณะกรรมการอยัการ	(ก.อ.)	ปฏเิสธไม่อนญุาตให้สมคัรสอบ

เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นผูม้บุีคลกิภาพและร่างกายไม่เหมาะสมกบัทีจ่ะเป็นข้าราชการอยัการตามพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	2521	นายศิริมิตร	บุญมูล	จึงยื่นฟ้องเพิกถอนค�าสั่งของ	

ก.อ.	ต่อศาลปกครอง	และขอให้ศาลปกครองกลางยืน่ค�าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัในประเด็นว่า	 

มาตรา	 33	 (11)	 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 2521	 ขัดหรือแย้งต่อ	 

มาตรา	30	ของรัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.	2540	หรือไม่	ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่	44/2545	

ยกค�าร้อง	โดยให้เหตผุลในท�านองเดยีวกนักบัเหตผุลทีเ่คยวนิจิฉยัไว้ในค�าวนิจิฉยัที	่16/2545	และด้วย

เหตุดังกล่าวศาลปกครองกลางก็ได้พิพากษายกค�าฟ้องของนายศิริมิตร	บุญมูล	ไปด้วย	
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	 	 แต่อย่างไรก็ดี	 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษากลับค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง	 ตาม 

ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่	 อ.142/2547	 โดยเห็นว่า	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ประกอบวิชาชีพ

ทนายความมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539	และเคยปฏิบัติงานในห้องพิจารณาคดี	โดยยืนซักถามและถามค้าน

พยานในศาลโดยไม่เคยขออภิสิทธิ์กรณีใดเป็นพิเศษ	 เคยเป็นทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ

จังหวัดก�าแพงเพชร	เข้าฟังการสอบค�าให้การผู้ต้องหาเด็กอายุไม่เกิน	18	ปี	ร่วมกับพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการ	 เคยเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดหรือสืบพยานที่ศาลอื่นโดยขับรถยนต์

ส่วนตัวไปปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ�า	จึงฟังได้ว่า	ผู้ฟ้องคดีแม้จะมีรูปกายพิการ	แต่ความพิการดังกล่าว

ไม่ถึงขนาดท่ีท�าให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีการงานโดยปกติได้	 

การทีผู่ถ้กูฟ้องคดมีมีตไิม่รบัสมคัรผูฟ้้องคด	ีโดยมไิด้พจิารณาถงึความสามารถทีแ่ท้จรงิในการปฏบิตังิาน 

ของผู้ฟ้องคดี	 จึงไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่า	 การที่ผู้ฟ้องคดีมีกายพิการดังกล่าว 

จะท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการอัยการได้อย่างไร	 มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับ

สมัครผู้ฟ้องคดีในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วยประจ�าปี	

พ.ศ.	2544	จึงเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่ชอบด้วย	มาตรา	33	(11)	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	2521	และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา	30	 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ศาลปกครองสูงสุดที่มีค�าพิพากษากลับค�าพิพากษาของ 

ศาลปกครองชัน้ต้นเป็นให้เพกิถอนมตท่ีิไม่รบัสมคัรในการสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นข้าราชการอยัการ

ในต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย	 พ.ศ.	 2544	 ท้ังนี้	 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 

ฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 2553	 ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	 2521	 ได้ม ี

การแก้ไขลักษณะต้องห้าม	 โดยตัดถ้อยค�าว่า	 “กายไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ”	 ออก13  

13 มาตรา	49		พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	2553	บัญญัติว่า	“ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบ 
 ความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอัยการผู้ช่วย 
 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 ...
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 ...
 (6) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวกิลจรติ หรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือมจีติใจไม่เหมาะสม 
 ที่จะเป็นข้าราชการอัยการ หรือเป็นโรคตามที่ ก.อ. ประกาศก�าหนด”
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

	 	 เวลาผ่านไปกว่า	 3	 ปีนับแต่มีค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 

ได้ลองพยายามสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยผู้พิพากษา	รุ่นที่	55	ประจ�าปี	พ.ศ.	2550	อีกครั้ง	ต่อมา	ก.ต.	ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า	

นายศิริมิตร	บุญมูล	มีร่างกายไม่เหมาะสมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการตุลาการตามความ

ใน	มาตรา	26	(10)	ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ	จึงมีมติไม่อนุญาตให้สมัครสอบ 

เช่นเดิม	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 จึงฟ้องคดีต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขด�าที่	 6357/2551	 และได้ยื่น

ค�าร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่า	มาตรา	26	(10)	ของพระราชบัญญัติ

ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรมฯ	ขดัหรอืแย้งต่อบทบญัญตั	ิมาตรา	30	วรรคสาม	ของรฐัธรรมนูญ	

2550	หรือไม่	ด้วยอีกทางหนึ่ง		ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งที่	4/2552	ไม่รับค�าร้องดังกล่าว	เนื่องจาก 

นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ยังมีคดีอยู่ในศาลยุติธรรมและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	 และผู้ร้อง

ยังอาจใช้สิทธิทางศาลตาม	มาตรา	211	ของรัฐธรรมนูญ	ได้อยู่	นอกจากนี้	ผู้ร้องยังมีช่องทางที่จะใช้

สิทธิร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 245	 (1)	

ของรัฐธรรมนูญ	2550	กรณีจึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง	

ตามมาตรา	212	ของรฐัธรรมนญู		จงึเป็นทีน่่าเสยีดายว่า	ศาลรฐัธรรมนญูไม่ได้วนิจิฉยัเนือ้หาของคดว่ีา	

มาตรา	26	(10)	ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ	ดังกล่าว	ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ	

มาตรา	30	วรรคสาม	ของรฐัธรรมนญู	2550	หรอืไม่	เพราะนายศริมิติร	บญุมลู	แพ้คดีในทางเทคนคิเสยี

ก่อนนั่นเอง	ท�าให้นายศิริมิตร	บุญมูล	ยังไม่มีโอกาสที่จะสมัครเพื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการ

ตุลาการศาลยุติธรรมตามที่ตนเองต้องการอีกปีหนึ่ง

4. บทวิเคราะห์ค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 16/2545 และบทส่งท้าย
	 	 หากพจิารณาค�าวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญูข้างต้น	ในประเดน็ทีว่นิจิฉยัว่า	มาตรา	26	(10)	ของ

พ.ร.บ.	ข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรมฯ	ดงักล่าว	ขดัหรือแย้งต่อบทบญัญตั	ิมาตรา	30	วรรคสาม	

ของรฐัธรรมนูญ	2540	หรอืไม่	ซึง่ได้มคี�าวินจิฉยัว่า	“...รฐัธรรมนญู	มาตรา	30	ได้บญัญตัเิป็นหลกัการว่า	 

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน...จะเลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกาย...	 จะกระท�ามิได้...	 

แต่ต้องยอมรบัว่า...	การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกนอกจากจะพจิารณาถงึความรู้	ความสามารถแล้ว	ยงัต้อง

พจิารณาสขุภาพของร่างกาย	และจติใจว่ามคีวามสมบรูณ์	สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	และมบีคุลกิลกัษณะ

ทีด่พีอท่ีจะเป็นผูพ้พิากษา	ซึง่เป็นต�าแหน่งทีม่เีกียรติโดยปฏบัิตหิน้าทีใ่นพระปรมาภไิธยพระมหากษัตรย์ิ	 

การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิพากษามิใช่เพียงแต่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในห้องพิจารณาเท่านั้น	 

บางครั้งต้องเดินทางไปนอกศาล	 ปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	 เพื่อเดินเผชิญสืบ	 เพื่อสืบพยานที่มาศาลไม่ได้	 
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การพจิารณาเพือ่รบัสมคัรสอบ	คดัเลือกเพ่ือบรรจเุป็นข้าราชการตลุาการ	และแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู้ช่วยผู้พิพากษา	จึงมีมาตรการที่แตกต่าง	และเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ารงต�าแหน่งอื่นอยู่

บ้าง...”	จึงวินิจฉัยว่า	“...เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

พ.ศ. 2543  มาตรา 26 (10) ค�าว่า “มีกาย ... ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”... เป็นไปตาม

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมของฝ่ายตุลาการ จึงเห็นว่า บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 (10) ดังกล่าว ...ไม่กระทบกระเทือนถึง

สาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งหมาย ให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

กรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แต่อย่างใด...”	นั้น

	 	 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยดังกล่าว	 โดยให้เหตุผลว่าบทบัญญัติที่ก�าหนดลักษณะ 

ต้องห้ามผู้สมัครต�าแหน่งข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรม	 ตาม	 มาตรา	 26	 (10)	 ที่ห้ามบุคคลที	่ 

“มีกาย	 ...	 ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”	 เป็นข้าราชการตุลาการ	 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

แล้ว	โดยให้เหตุผลว่า		

		 	 (1)	ศาลรฐัธรรมนญูยอมรบัหลกัความเสมอภาคและสิทธทิีจ่ะได้รับการปฏบิตัโิดยปราศจากการ

แบ่งแยก	ตามมาตรา	30	ของรัฐธรรมนูญ	2540	และการเลือกปฏิบัติเพราะสภาพทางกายจะกระท�า

มิได้

		 	 (2)	อย่างไรก็ดี	 ยังต้องพิจารณาบุคคลที่มีบุคลิกที่ดีพอที่จะเป็นผู้พิพากษา	 ซึ่งเป็นต�าแหน่ง 

ที่มีเกียรติโดยปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ์	 และมีความจ�าเป็นจะต้องมี 

มาตรการที่แตกต่างและเข้มงวดกว่าการคัดเลือกบุคคลไปด�ารงต�าแหน่งอื่น	 อันเป็นข้อยกเว้นของ 

หลักความเสมอภาคข้างต้น	 กรณีจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ	 โดยไม่เป็นธรรมตาม	 มาตรา	 30	 ของ

รัฐธรรมนูญ	2540

		 	 (3)	นอกจากนี้	 การเลือกปฏิบัติอันเป็นข้อยกเว้นดังกล่าว	 ก็มีความจ�าเป็นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับ 

คัดเลือกสามารถท�าหน้าที่ตุลาการได้อย่างเต็มท่ี	 เพราะมีบางกรณีจะต้องเดินทางไปนอกศาล	 เช่น	 

การเดินเผชิญสืบ	 เป็นต้น	 กรณีจึงไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ	 โดยไม่เป็นธรรมตาม	 มาตรา	 30	 ของ

รัฐธรรมนูญ	2540

	 	 (4)	การบัญญตัลิกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่กระทบกระเทอืนถงึสาระส�าคญัแห่งสทิธแิละเสรภีาพ

ของประชาชนตาม	มาตรา	29	ของรัฐธรรมนูญ	2540	นั้น

	 	 ด้วยความเคารพต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู้เขียนยังไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของค�าวินิจฉัยดังกล่าว	

เพราะการก�าหนดลักษณะต้องห้าม	 บุคคลท่ี	 “มีกาย	 ...	 ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”	

สมัครรับคัดเลือก	นั้น		ย่อมหมายความถึง	การก�าหนดลักษณะต้องห้ามบุคคลที่มีร่างกายพิการ	โดยมี
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

ลกัษณะทีค่รอบคลมุลกัษณะของคนพกิารอย่างกว้างขวาง	ไม่มขีอบเขตทีช่ดัเจน	น�าไปสูก่ารใช้ดลุพนิจิ

ที่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ในที่สุด	 จึงเป็นการขัดต่อหลักนิติรัฐที่การจ�ากัด 

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น	 ต้องมีขอบเขตชัดเจนแน่นอน	 โดยหากมีการก�าหนดจะต้องก�าหนด

ลักษณะของความพิการหรือมีสภาพร่างกายที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการได้เท่านั้น	 

และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี	ทั้งนี้	เพราะว่าอาจมีบุคคลที่

แม้จะมร่ีางกายพกิาร	แต่ความพกิารบางส่วนนัน้ไม่ได้กระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีตุ่ลาการ	เหมอืนกรณี

นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ก็ได้	 ฉะนั้น	 การก�าหนดบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งกว้างโดยไม่มีขอบจ�ากัด	 

จึงย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�าเป็นและกระทบกระเทือนสิทธิ

ของคนพิการมากเกินสมควร	 อันอาจจะส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติ	 หรือเป็นการตัดสิทธิโดยส้ินเชิง	 

โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ	จึงไม่ชอบด้วย	มาตรา	29	ของรัฐธรรมนูญ	2540

	 	 นอกจากนี้	 ผู ้เขียนยังเห็นว่า	 การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเป็นธรรมนั้น	 จะต้องเป็น 

การเลอืกปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรอืเหตผุลของเรือ่ง	(Nature	of	things)	ทีส่ามารถอธบิาย

เหตุผลของการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการได้อย่างสมเหตุสมผลด้วย	 ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยความเคารพว่า	 

การทีศ่าลรฐัธรรมนญูหยบิยกเรือ่งความจ�าเป็นทีต่ลุาการต้องมบีคุลกิลกัษณะท่ีดพีอทีจ่ะเป็นผูพ้พิากษา	

ซึ่งเป็นต�าแหน่งท่ีมีเกียรติโดยปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 กรณีจึงมีความจ�าเป็น	 

ในการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการไม่ให้มีสิทธิเข้าด�ารงต�าแหน่งข้าราชการตุลาการ	 นั้น	 ศาลรัฐธรรมนูญ 

ยงัมไิด้วนิจิฉยัหาเกณฑ์แห่งความแตกต่าง	ระหว่าง	“ผู้ทีม่ร่ีางกายพิการ”	กบั	“ผู้ทีม่ร่ีางกายไม่พกิาร”	

ได้มีอย่างน�้าหนัก	นอกจากนี้	ยังไม่ปรากฏเหตุผลที่อธิบายได้	(justifié)14	ของการเลือกปฏิบัติส�าหรับ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการ	 ทั้ง	 ๆ	 ที่	 ผู้เขียนเห็นว่า	 วัตถุประสงค์ของการบรรจุข้าราชการตุลาการคือ 

การหาบคุคลากรท่ีมคีวามรูค้วามสามารถทางด้านกฎหมาย	เพือ่พจิารณาตดัสนิหรอืพิพากษาอรรถคดี

และเพือ่ให้ความยตุธิรรมกบัคูก่รณี	โดยการปฏบิตัหิน้าทีข่องตลุาการไม่ได้ข้ึนอยูก่บัความต่างแตกของ	

“ผู้ที่มีร่างกายพิการ”	 กับ	 “ผู้ที่มีร่างกายไม่พิการ”	 แต่อย่างใด	 และการเลือกบุคคล	 “ผู้ท่ีมีร่างกาย 

ไม่พิการ”	(บุคคลที่มีบุคคลิกดี)	ในการด�ารงต�าแหน่งตุลาการนั้น	ก็ไม่ได้ท�าให้ตุลาการมีเกียรติเพิ่มขึ้น

ได้แต่อย่างใด	ทั้งนี้	ผู้เขียนเห็นว่า	ความมีเกียรติของผู้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการที่ประชาชนเคารพนับถือ

ควรมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีใช้อ�านาจตุลาการ	 ตัดสินด้วยความเป็นธรรมแก่ประชาชนเสียมากกว่า 

14 Charles	Debbasch	,	La	Constitution	de	la	Ve	République	Pratique	et	jurisprudence,		(Paris	:	Dalloz,	1999),	 
	 P.	20	อ้างถึงใน	สมคิด	เลิศไพฑูรย์,	หลักความเสมอภาค,	วารสารนิติศาสตร์;	มิถุนายน	2543	หน้า	167
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คณิต วัลยะเพ็ชร์
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การพิจารณาจากรูปลักษณะภายนอกหรือบุคลิกของตุลาการผู้ตัดสินหรือพิพากษาคดี	 ดังนั้น	 

การก�าหนดลักษณะต้องห้าม	 “ผู ้มีกาย	 ...	 ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตุลาการ”	 หรือ	 

“ผูท้ีม่ร่ีางกายพกิาร”	จงึเป็นการขดัต่อหลกัความเสมอภาค	และเป็นการเลอืกปฏบิตั	ิโดยไม่เป็นธรรม 

ตามมาตรา	 30	 ของรัฐธรรมนูญ	 2540	 อย่างไรก็ดี	 ผู้เขียนก็ไม่ได้หมายความว่า	 ฝ่ายนิติบัญญัต ิ

จะไม่สามารถก�าหนดลักษณะต้องห้ามแก่	“ผู้มีกาย	...ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ”	หรือ	

“ผูท่ี้มร่ีางกายพกิาร”	ในทกุกรณอีย่างเดด็ขาด	โดยเห็นว่า	ฝ่ายนติบิญัญตัสิามารถก�าหนดลกัษณะต้อง

ห้ามของ	“ผูมี้กาย	...	ไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุาการ”	หรอื	“ผูท้ีม่ร่ีางกายพกิาร”	ทีม่ลัีกษณะ

มสีภาพน่ารงัเกียจ	หรอืเป็นอปุสรรคต่อการด�ารงต�าแหน่งหน้าทีใ่นการเป็นตุลาการได้	อาทเิช่น	บคุคล

ทีส่ญูเสยีประสาททางสายตาอย่างสิน้เชิงจนไม่ได้สามารถเหน็อากปักริยาของทนายความและพยานใน

การสบืพยานในช้ันศาล	เป็นต้น		เพราะผูม้ลีกัษณะเช่นนีย่้อมไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจบัข้อพริธุ

และช่ังน�้าหนักพยานหลักฐานของการเป็นผู้พิพากษาได้อย่างสมบูรณ์	 นั่นเอง	 โดยลักษณะต้องห้าม 

ดังกล่าวเช่นนี้ก็ควรบัญญัติกฎหมายให้มีความแน่นอนชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการดังที่เรียนไว้ข้างต้น	

	 	 อีกทั้ง	การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาที่ต้องเดินทางไปนอก

ศาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	 เพื่อเดินเผชิญสืบ	 หรือที่มาศาลเพื่อสืบพยานไม่ได้	 จึงมีความจ�าเป็นต้อง

ก�าหนดลกัษณะต้องห้ามบคุคลที	่“มกีาย	...	ไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการตลุาการ”	มาตรา	26	(10)	

ยงัคลาดเคลือ่นต่อข้อเทจ็จรงิ	เพราะแม้บคุคลทีม่ร่ีางกายพกิาร	แต่กอ็าจมคีวามสามารถในการปฏบิตัิ

หน้าที่เป็นข้าราชการตุลาการได้	 เช่น	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ที่เขาสามารถประกอบอาชีพทนายความ	 

ใช้กฎหมายเช่นเดียวกับตุลาการ	 สามารถสืบพยานในชั้นศาล	 และสามารถปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมาย

ด้วยตนเองโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดมา	ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

	 	 บทสรุปส่งท้ายของอุทาหรณ์นี้	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2552	 ส�านักงานศาลยุติธรรมได้มีการเปิดรับ 

สมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา	 รุ่น	 58	 และ 

นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ยังคงไม่ยอมแพ้เข้าสมัครเพ่ือขอทดสอบคัดเลือกอีกครั้งเช่นเคย	 โดยผู้เขียน 

เข้าใจว่าคราวนี้	 นายศิริมิตร	บุญมูล	 อาจมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมว่าจะไม่ถูกปฏิเสธการรับสมัคร	

เนื่องจาก	 รัฐธรรมนูญ	 2550	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้พิการมากข้ึนกว่า	

รัฐธรรมนูญ	2540	ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
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การเรียกร้องความเสมอภาคของ นายศิริมิตร บุญมูล ทนายความผู้ไม่เคยยอมแพ้ 

(A Fight for Equality of an Unyielding Lawyer, Mr. Sirimit Boonmoon)

มาตรา 30 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 30 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ 2550

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 

ภาษา	 เพศ	 อายุ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	

สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	

ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือ 

ความคิดเห็นทางการเมือง	อนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระท�ามิได้	

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	

ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรม	

หรือความคิดเห็นทางการเมือง	 อันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระท�ามิได้

	 	 อย่างไรกด็	ีก.ต.	กย็งัคงมมีตไิม่รบัสมคัรเช่นเดมิ	นายศริมิติร	บญุมลู	จงึขอให้ผูต้รวจการแผ่นดนิ

เสนอเรือ่งพร้อมความเห็นต่อศาลรฐัธรรมนญูตามมาตรา	245	(1)	ของรฐัธรรมนญู	2550	ว่า	มาตรา	26	(1)	 

ของพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ	ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ	มาตรา	30	วรรคสาม	ของ

รัฐธรรมนูญ	2550	หรือไม่

	 	 จนในท้ายที่สุด	 การต่อสู้ของ	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 ประสบความส�าเร็จ	 ในปี	 2555	 ภายหลัง

จากยื่นสมัครไปแล้วกว่า	 3	 ปี	 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่	 15/2555	 ว่า	 พ.ร.บ.ข้าราชการ 

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ	มาตรา	26	วรรคหนึ่ง	(10)	เฉพาะในส่วนที่บัญญัติว่า	“...มีกายหรือจิตใจ

ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...”	 ขัดหรือแย้งต่อ	 มาตรา	 30	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญ	

2550	และเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ	2550	โดยศาลรัฐธรรมนูญได้ให้เหตุผลในประการส�าคัญ	ดังนี้

	 	 (1)	รัฐธรรมนูญ	2550	ได้เพิ่มหลักการใหม่ที่ส�าคัญในการคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 โดยในระดับสากลยอมรับกันว่าความพิการเป็นผลจากความสัมพันธ์ระหว่าง

คนพิการกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มิได้เอื้ออ�านวยให้คนพิการใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป	 โดยควร

ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อคนพิการ	 เพื่อให้

คนพิการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นบุคคลทั่วไป

	 	 (2)	ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับว่า	 หน่วยงานของรัฐต้องค�านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ	 คือ	 

ค�านึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	 

Disabilities	-	CRPD)		ข้อ	27	(เอ)	ห้ามการเลือกปฏบิติัเพราะเหตุแห่งความพกิารในทกุด้านทีเ่กีย่วกบั 

การจ้างงาน	รวมถงึเงือ่นไขในการคดัเลอืกบคุคล	การว่าจ้าง	และการจ้างงาน	การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง	 

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	 และสภาพการท�างานท่ีถูกสุขอนามัยและปลอดภัย	 และ	 (จี)	 

ว่าจ้างคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงานภาครัฐ
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	 	 (3)	ลกัษณะต้องห้าม	“...มกีายหรอืจติใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตลุาการ...”	อยูใ่นกรอบ 

ความหมายของค�าว่า	 “คนพิการ”	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 

พ.ศ.	255015	 และตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (Convention	on	 the	Rights	of	Persons	

with	Disabilities	-	CRPD)16 

	 	 (4)	การเลอืกปฏบิตัต่ิอคนพกิารในการเข้าท�างานเป็นตลุาการเป็นการเลือกปฏบิติัท่ีไม่เป็นธรรม	

เพราะภารกิจหลักตามอ�านาจหน้าท่ีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม	คือ	 การพิจารณาพิพากษาอรรถคด ี

ให้เป็นไปโดยยตุธิรรมตามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย	และต้องนัง่พจิารณาโดยครบองค์คณะ	ความพกิาร 

จึงมิได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ที่จะเป็นข้าราชการตุลาการที่จะมีผลต่อการให ้

ความเป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้อง

	 	 (5)	การก�าหนดลักษณะต้องห้าม	ตามมาตรา	26	วรรคหนึ่ง	ของ	พ.ร.บ.ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรมฯ	 (10)	 “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นข้าราชการตุลาการ...”	 เป็นการบัญญัติ

กฎหมายที่ไม่มีขอบเขตชัดเจน	 น�าไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งให้เกิดการเลือกปฏิบัติในท้ายที่สุด	 จึงเป็น 

การตัดสิทธิคนพิการต้ังแต่ต้นโดยสิ้นเชิง	 ไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่าง 

เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

	 	 (6)	ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับโดยปริยายว่า	 การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของคนพิการในกรณี

ลกัษณะน้ี	อาจท�าได้โดยมขีอบเขตทีช่ดัเจนแน่นอน	เช่น	อาจก�าหนดว่า	มลีกัษณะทางกายทีไ่ม่สามารถ

ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นข้าราชการตลุาการได้เพยีงใด	เป็นต้น	เพือ่ให้ทราบว่าจ�ากดัสิทธเิสรภีาพในเร่ืองใดบ้าง		

อย่างไรก็ดี	 ต้องสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี	 โดยค�านึงถึงประโยชน์

สาธารณะหรือของสังคมโดยรวมมากกว่าขององค์กร

15 มาตรา	4	....
	 	 “คนพกิาร”	หมายความว่า	บคุคลซ่ึงมข้ีอจ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืเข้าไปมส่ีวนร่วมทางสงัคม	 
	 เนือ่งจากมคีวามบกพร่องทางการเหน็	การได้ยนิ	การเคลือ่นไหว	การสือ่สาร	จติใจ	อารมณ์	พฤตกิรรม	สตปัิญญา	การเรยีนรู้	 
	 หรือความบกพร่องอื่นใด	ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ	และมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ 
	 ด้านหนึ่งด้านใด	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป	ทั้งนี้	 
	 ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก�าหนด
16 ข้อ	1	ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
	 ความมุ่งประสงค์
	 	 อนุสัญญาน้ีมีความมุ่งประสงค์เพ่ือส่งเสริม	 คุ้มครองและประกันให้คนพิการทั้งปวง	 ได้อุปโภคสิทธิมนุษยชนและ 
	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน	และส่งเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่ก�าเนิด
  คนพิการ หมายความรวมถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา หรือทางประสาทสัมผัส 
 ในระยะยาว ซึง่เมือ่มปีฏสิมัพนัธ์กบัอปุสรรคนานปัการ จะกดีขวางการมส่ีวนร่วมในสงัคมอย่างเตม็ท่ีและมปีระสทิธิผล 
 บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
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	 	 กล่าวโดยสรุป	 จากอุทาหรณ์นี้จะเห็นได้ว่า	 นับแต่ปี	 พ.ศ.	 2542	 ที่	 นายศิริมิตร	 บุญมูล	 

ขอสมัครเข้าสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาครั้งแรก	 จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมี	 ค�าวินิจฉัยที่	 15/2555	 

ลงวนัที	่13	มถินุายน	2555	ข้างต้นนัน้	นายศริมิติร	บญุมลู	ใช้เวลาต่อสูเ้รยีกร้องสทิธขิองตนมากว่า	13	ปี	 

สิทธิของนายศิริมิตร	 บุญมูล	 จึงเพิ่งได้รับความคุ้มครอง	 โดยการต่อสู้ที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ดังกล่าว

ท�าให้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าชื่นชมเกี่ยวกับการลุกขึ้นสู้เพ่ือสิทธิความเสมอภาคในบริบทของสังคมไทย	 

ที่มีการต่อสู้เช่นเดียวกันกับในต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางกฎหมายของ 

การรบัรองหลกัความเสมอภาค	ซึง่มปีระโยชน์อย่างมากในเชงิของการศกึษาทางประวตัศิาสตร์กฎหมาย

และในเชิงการพัฒนาการตีความกฎหมายของประเทศไทยที่มีแนวโน้มเป็นในทางที่ดีมากขึ้น	

“สตีเฟ่น ฮอกกิ้นส์ เป็นคนพิการที่ขยับได้เฉพาะส่วนหัวและนิ้วมือเล็กน้อย พูดไม่ได้ 

แต่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกอยู่ในปัจจุบัน

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าพ่อของจักรวาล เป็นไอน์สไตน์คนที่ 2 

ท่านเป็นเช่นนี้ได้เพราะท่านได้รับโอกาสให้เป็นผู้บรรยายวิชาฟิสิกส์ในมหาลัย

ถ้าสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและมีงานท�าถูกปิดกั้น 

สตีเฟ่น ฮอกกิ้นส์ คงเป็นได้แค่ขอทาน

การจ�ากัดสิทธิและโอกาส ย่อมเป็นการจ�ากัด

การน�าเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ได้เขียนไว้ในบทความ

สิทธิมนุษยชนกับการจ้างงานคนพิการ
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บรรณานุกรม

บทกฎหมาย

กฎหมายระหว่างประเทศ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (International	 Covenant	 

	 	 on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	-	ICESCR)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 

	 	 Civil	and	Political	Rights	-	ICCPR)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	Human	Rights)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 (Convention	 on	 the	 

	 	 Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	-	CERD)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี	(Convention	on	the	Elimination	 

	 	 of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	-	CEDAW)

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 

	 	 หรอืย�า่ยศีกัดิศ์ร	ี(Convention	against	Torture	and	Other	Cruel,	Inhuman	or	Degrading	 

	 	 Treatment	or	Punishment	-	CAT)

อนุสญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร	(Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	-	CRPD)

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	-	CRC)

อนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานโยกย้ายถิน่ฐานและสมาชิกในครอบครวั	(Convention	 

	 	 on	 the	 Protection	 of	 the	 Rights	 of	Migrants	Workers	 and	Member	 of	 their	 

	 	 Families	-	MWC)		

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	 (Convention	 on	 the	 

	 	 Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearance	-	CED)	

กฎหมายไทย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พุทธศักราช	2553

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน*

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

บทน�า

	 	 แต่เดิมจ�าต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังคงเพิกเฉยและละเลยต่อสิทธิมนุษยชน	ซึ่งเป็นสิทธ ิ

ขัน้พืน้ฐานท่ีท่ัวโลกให้การรบัรองและให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก	จนกระทัง่เป็นเหตุให้เกดิผลกระทบ

ในหลายด้าน	ต่อมาได้มคีวามพยายามในการพฒันาความคุม้ครองสทิธมินษุยชนในประเทศไทยเพือ่ให้

ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ	 โดยหนึ่งในกระบวนการส�าคัญแห่งการพัฒนาดังกล่าวจ�าต้องมีการ

กล่าวถึงรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรง	 ในการนี้	 การกระท�า

ตามรัฐธรรมนูญที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างง่ายดายคือ	การด�าเนินกระบวนการ

ยตุธิรรม	ดงันัน้	ผูเ้ขยีนจงึน�าเสนอให้เห็นถงึสทิธมินษุยชนในกระบวนการยตุธิรรมตามรฐัธรรมนญูเพือ่

ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
	 	 กระบวนพิจารณาของศาลเกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานในศาลซึ่งต้องท�าโดยเปิดเผย

ต่อหน้าจ�าเลย	 และการปล่อยชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทบัญญัติ 

ที่รับรองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตาม 

หลักสากลท่ีศาลยุติธรรมต้องยึดถือเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี	 ส�าหรับข้อยกเว้น

กระบวนพิจารณาของศาลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ศาลมีค�าสั่งให้พิจารณาเป็นการลับ

ในคดีบางประเภท	หรือการท่ีศาลมีค�าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจารณา

ของศาลช้ันต้น	ศาลอุทธรณ์	หรอืศาลฎีกาเป็นการขดัต่อหลกัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานของประชาชนใน

กระบวนการยตุธิรรมตามรัฐธรรมนญูและตามหลกัสากลหรอืไม่นัน้เป็นเรือ่งทีต้่องพจิารณาเป็นกรณไีป

*	 ผู้พพิากษาอาวโุสในศาลอทุธรณ์,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่1	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

	 	 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการรับรอง																						

สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

มีใจความส�าคัญ	ดังนี้

	 	 ข้อ	1		 มนษุย์ท้ังหลายเกิดมามอีสิระและเสมอภาคกนัในเกยีรตศิกัด์ิและสทิธต่ิางมเีหตผุลและ

มโนธรรม	และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ

  ข้อ 7  ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน

จากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เลือกปฏิบัติดังกล่าว

	 	 ข้อ	8		 ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบ�าบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอ�านาจแห่งชาติต ่อ 

การกระท�าอันละเมิดสิทธิหลักมูลฐาน	ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

	 	 ข้อ	9		 บุคคลใดจะถูกจับกุม	กักขัง	หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้

	 	 ข้อ	10	 ทกุคนมสิีทธโิดยเสมอภาคเตม็ทีใ่นอนัท่ีจะได้รบัการพจิารณาทีเ่ป็นธรรมและเปิดเผย

จากศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรมในการก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการกระท�าผิดอาญาใดๆ 

ที่ตนถูกกล่าวหา

	 	 ข้อ	11	 (1)	ทกุคนทีถ่กูกล่าวหาว่ากระท�าผดิทางอาญา	มสีทิธทิีจ่ะได้รบัการสนันษิฐานไว้ก่อนว่า

บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย	ซึ่งตนได้รับหลักประกัน

บรรดาที่จ�าเป็นส�าหรับการต่อสู้คดี

	 												 (2)	 จะถือบุคคลใดๆ	 ว่ามีความผิดทางอาญาเนื่องด้วยการกระท�าหรือละเว้นใดๆ	 

อนัมไิด้จดัเป็นความผดิทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาตหิรอืกฎหมายระหว่างประเทศในขณะได้กระท�า

นั้นขึ้นไม่ได้	และจะลงโทษอันหนักกว่าที่ใช้อยู่ในขณะที่ได้กระท�าความผิดทางอาญานั้นไม่ได้

  

  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542	มาตรา	3	 ให้ความหมาย 

ของสิทธิมนุษยชนว่า	หมายถึง	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล 

ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายไทย	หรือ

ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

	 	 สนธิสัญญาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้สัตยาบันกติการะหว่างประเทศและอนุสัญญา

ประกอบเป็นพันธกรณีที่จะต้องยึดถือปฏิบัติอยู่รวม	6	ฉบับ	คือ

	 	 ฉบับที่	1	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ

	 	 ฉบับที่	2		อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ

	 	 ฉบับที่	3		กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 	 ฉบับที่	4		กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

	 	 ฉบับที่	5		อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

	 	 ฉบับท่ี	6		อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	 และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี

  

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550	 มีบทบัญญัติรับรองและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้โดยก�าหนดว่า

  

  มาตรา 4			 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	ย่อมได้รับ 

ความคุ้มครอง

  

  มาตรา 26  การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย	์

สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

  

  มาตรา 27	 สทิธแิละเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูนีร้บัรองไว้โดยชัดแจ้ง	โดยปรยิาย	หรอืโดยค�าวนิจิฉยั

ของศาลรัฐธรรมนญู	ย่อมได้รบัความคุม้ครองและผกูพันรฐัสภา	คณะรฐัมนตรี	ศาล	รวมทัง้องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ	และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย	การใช้บังคับกฎหมาย	และการตีความ

กฎหมายทั้งปวง

  

  มาตรา 28		บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน

	 	 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	 สามารถยกบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

	 	 บคุคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพือ่บงัคบัให้รฐัต้องปฏิบตัติามบทบญัญติัในหมวดนีไ้ด้โดยตรง	

หากการใช้สทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งใดมกีฎหมายบญัญตัริายละเอยีดแห่งการใช้สทิธิและเสรีภาพตามที่

รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้สิทธิตามความ 

ในหมวดนี้
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  มาตรา 29		การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 จะกระท�ามิได้	 เว้น

แต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้ก�าหนดไว้และเท่าที่

จ�าเป็น	และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

	 	 กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป	และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด

กรณหีนึง่หรอืแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง	ทัง้ต้องระบบุทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจ

ในการตรากฎหมายนั้นด้วย

	 	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

	 	 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมไว้โดยก�าหนดว่า

  

  มาตรา 30 บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

	 	 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถิ่นก�าเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้

	 	 มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

  

  มาตรา 40		บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้

	 	 1.	 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

	 	 2.	 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา	 ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพ้ืนฐานเร่ืองการได้รับ 

การพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 การเสนอ 

ข้อเท็จจริง	 ข้อโต้แย้ง	 และพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 การได้รับ 

การพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ	 และการได้รับทราบเหตุผล

ประกอบค�าวินิจฉัย	ค�าพิพากษา	หรือค�าสั่ง

	 	 3.	 บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	รวดเร็วและเป็นธรรม

	 	 4.	 ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 โจทก์	 จ�าเลย	 คู่กรณี	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ 

การปฏิบัตทิีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม	รวมท้ังสทิธใินการได้รบัการสอบสวน

อย่างถูกต้อง	รวดเร็วและเป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
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	 	 5.	 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จ�าเลย	และพยานในคดีอาญา	มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	และขอความ

ช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	ส่วนค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น	ให้เป็น

ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 6.	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาอย่างเหมาะสม	 และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคด ี

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

	 	 7.	 ในคดอีาญา	ผูต้้องหาหรอืจ�าเลยมีสทิธไิด้รบัการสอบสวนหรือการพจิารณาทีถู่กต้อง	รวดเรว็	

และเป็นธรรม	 โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบ	 หรือได้รับทราบพยานหลักฐาน 

ตามสมควร	การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

	 	 8.	 ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

	 	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

ดังกล่าวไว้โดย	มาตรา	172	วางหลักไว้ว่า	การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้กระท�าโดยเปิดเผย

ต่อหน้าจ�าเลย เว้นแต่บญัญัตไิว้เป็นอย่างอืน่	และหมวด	3	เป็นบทบญัญตัเิกีย่วกบัการปล่อยชัว่คราว

	 	 ส�าหรับข้อยกเว้นเกี่ยวกับการพิจารณาและสืบพยานโดยเปิดเผยเป็นไปตามบทบัญญัติ 

มาตรา	 177	 ซึ่งให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้พิจารณาเป็นการลับได้เมื่อเห็นสมควรโดยพลการหรือ 

โดยค�าร้องขอของคู่ความฝ่ายใด แต่ต้องเพ่ือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 

ของประชาชน หรือเพื่อป้องกันความลับอันเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึง

ประชาชน	 โดยมาตรา	178	บัญญัติว่า	 เมื่อมีการพิจารณาเป็นการลับ	บุคคลเหล่านี้เท่านั้นมีสิทธิอยู่

ในห้องพิจารณาได้	คือ	

	 	 1.	 โจทก์และทนาย	

	 	 2.	 จ�าเลยและทนาย

	 	 3.	 ผู้ควบคุมตัวจ�าเลย

	 	 4.	 พยานและผู้ช�านาญการพิเศษ

	 	 5.	 ล่าม

	 	 6.	 บุคคลผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องและได้รับอนุญาตจากศาล

	 	 7.	 พนักงานศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ศาลแล้วแต่จะเห็นสมควร

	 	 ตามปกติ	 ศาลจะมีค�าสั่งให้พิจารณาเป็นการลับเฉพาะคดีส�าคัญโดยค�านึงถึงหลักการเพื่อ

ประโยชน์แห่งความสงบเรยีบร้อยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	หรือเพ่ือป้องกนัความลับอนัเกีย่วกบั 

ความปลอดภัยของประเทศมิให้ล่วงรู้ถึงประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	 เท่านั้น	 การพิจารณาลับ

ดังกล่าวไม่มีผลต่อสิทธิในการต่อสู้คดีของจ�าเลยหรือหลักการที่ว่าการพิจารณาคดีอาญาต้องกระท�า
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โดยเปิดเผยต่อหน้าจ�าเลย	เนื่องจากจ�าเลยมีสิทธิที่จะอยู่ในห้องพิจารณาพร้อมทั้งทนายความของตน		

และยังคงมีสิทธิทุกประการตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้	 หาได้ท�าให้จ�าเลยเสียเปรียบในเชิงคด ี

แต่อย่างใด	 ดังน้ัน	 การพิจารณาลับจึงไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนใน

กระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากลที่บัญญัติรับรองไว้

	 	 ส�าหรบัการปล่อยชัว่คราว	หากผูต้้องหาหรือจ�าเลยไม่ได้รบัการปล่อยชัว่คราวระหว่างสอบสวน

หรือระหว่างการพิจารณาของศาล	 จะเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของประชาชน 

ในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกระบวนพิจารณาตามหลักสากลที่บัญญัติรับรองไว ้

หรือไม่นั้น	 คงต้องพิจารณาจากหลักการและข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และแนวปฏิบัติของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

มาตรา	107	บญัญตัไิว้ว่า	เมือ่ได้รบัค�าร้องให้ปล่อยชัว่คราว	ให้เจ้าพนกังานหรือศาลรีบส่ังอย่างรวดเร็ว	

และผู้ต้องหาหรือจ�าเลยทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติ

ไว้ในมาตรา	108	มาตรา	108/1	มาตรา	109	มาตรา	110	มาตรา	111	มาตรา	112	มาตรา	113	และ

มาตรา	113/1	

	 	 มาตรา	108	บญัญติัว่า	ในการวนิจิฉยัค�าร้องขอให้ปล่อยชัว่คราว	ต้องพจิารณาข้อเหล่าน้ีประกอบ

	 	 1.	 ความหนักเบาแห่งข้อหา

	 	 2.	 พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด

	 	 3.		พฤติการณ์ต่าง	ๆ	แห่งคดีเป็นอย่างไร

	 	 4.	 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด

	 	 5.	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่

	 	 6.	 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่

	 	 7.	 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยต้องขังตามหมายศาล	 ถ้ามีค�าคัดค้านของพนักงานสอบสวน	

พนักงานอัยการ	โจทก์หรือผู้เสียหาย	แล้วแต่กรณี	ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้

	 	 เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่	เจ้าพนกังานซึง่มอี�านาจสัง่ให้ปล่อยชัว่คราวหรอื

ศาลอาจรบัฟังข้อเท็จจริง	รายงานหรอืความเหน็ของเจ้าพนกังานซึง่กฎหมายก�าหนดให้มอี�านาจหน้าที่

ที่เกี่ยวกับการนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งค�าร้องด้วยก็ได้

	 	 ในการอนุญาตให้ปล่อยชัว่คราว	เจ้าพนกังานซึง่มอี�านาจสัง่ให้ปล่อยชัว่คราว	หรอืศาลจะก�าหนด

เงื่อนไขเก่ียวกับที่อยู่ของผู้ที่ถูกปล่อยช่ัวคราว	 หรือก�าหนดเง่ือนไขอื่นใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ

เพือ่ป้องกนัการหลบหนีหรอืป้องกนัภัยอันตราย	หรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการปล่อยชัว่คราว 

ก็ได้
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  มาตรา 108/1  การส่ังไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใด 

เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

  1 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะหลบหนี

  2 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

  3 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

  4 ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ

  5 การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของ 

เจ้าพนักงานหรือการด�าเนินคดีในศาล

  ค�าสัง่ไม่ให้ปล่อยชัว่คราวต้องแสดงเหตผุล และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผูต้้องหาหรอืจ�าเลย

และผู้ยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว

 

  มาตรา 108/2		 ในกรณีที่พยานส�าคัญในคดีอาจได้รับภัยอันตรายอันเนื่องมาแต่การปล่อย

ชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย	พยานนัน้อาจคัดค้านการปล่อยชัว่คราวนัน้กไ็ด้	โดยยืน่ค�าร้องต่อพนกังาน

สอบสวน	พนักงานอัยการ	หรือศาล	แล้วแต่กรณี

	 	 ถ้ามคี�าคดัค้านการปล่อยชัว่คราวตามวรรคหนึง่	ให้พนกังานสอบสวน	พนกังานอยัการ	หรอืศาล	

แล้วแต่กรณพีจิารณาค�าคดัค้านดงักล่าวทนัท	ีโดยให้มอี�านาจเรยีกผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้สองฝ่ายมาสอบถาม

เพื่อประกอบการพิจารณาและมีค�าสั่งตามที่เห็นสมควร

 

  มาตรา 109			 	 ในกรณทีีผู่ต้้องหาหรือจ�าเลยต้องหาหรือถกูฟ้องในความผิดมอีตัราโทษจ�าคกุ 

อย่างสูงเกินสิบปี	 ถ้ามีค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาของ 

ศาลชัน้ต้น	ศาลจะต้องสอบถามพนกังานสอบสวน	พนกังานอยัการ	หรือโจทก์ว่าจะคดัค้านประการใด

หรือไม่	ถ้าไม่อาจถามได้โดยมีเหตุอันควร	ศาลจะงดการถามเสียก็ได้	แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้

	 	 นอกจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว	 ประธานศาลฎีกายังได้ออกระเบียบราชการ 

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2548	 โดยมีสาระส�าคัญตามข้อ	 2	 ว่า	 

เมื่อศาลได้รับค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวแล้ว	 ให้รีบพิจารณาและค�าสั่งโดยเร็วโดยให้ถือเป็นหลักว่า 

ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เว้นแต่จะมีเหตุจ�าเป็นต้องควบคุม 

หรือขังผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้นไว้ ก็ให้ระบุเหตุผลไว้โดยครบถ้วนและชัดแจ้ง และพิจารณาสั่ง 

ในแนวเดยีวกนั การเปลีย่นแปลงค�าสัง่ใหม่จะกระท�าได้เมือ่มเีหตผุลอนัสมควร และให้ระบเุหตผุลไว้

โดยชัดแจ้งด้วย และข้อ	 5	 ก�าหนดว่า	 ในคดีที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจ�าคุก 
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

จ�าเลยไม่เกิน	 3	 ปี	 เมื่อจ�าเลยยื่นค�าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา	 หากจ�าเลย 

เคยได้รับการปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์มาก่อน	 

ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่จ�าต้องส่งให้ศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาส่ัง	 

นอกจากนี้ยังก�าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาโดยทาง

โทรสารหรอืทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ไว้เพือ่ความสะดวกและรวดเรว็ในการส่ัง	รวมทัง้วางแนวทางในการ

ก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับท่ีอยู่ของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือเงื่อนไขอื่นใดให้ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยปฏิบัต ิ

เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือเพ่ือป้องกันภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อย

ชั่วคราว	 เช่น	 ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานหรือบุคคลตามท่ีศาลเห็นสมควร	 วางข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

สถานท่ีอยูอ่าศยัหรอืการเดนิทางออกไปนอกสถานท่ีอยูอ่าศัย	วางข้อจ�ากดัเกีย่วกับการประกอบอาชพี 

หรือการงานบางอย่าง	 หรือวางข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการเข้าไปในสถานที่บางแห่งที่อาจก่อให้เกิด 

การกระท�าความผิดอกีเป็นต้น	และหากผูต้้องหาหรือจ�าเลยไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขนัน้กใ็ห้ศาลพจิารณา

เพิกถอนค�าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้

	 	 จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการปล่อย

ชั่วคราวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งก�าหนดให้เป็นดุลพินิจศาลในการพิจารณาว่าสมควร 

จะให้มีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลยหรือไม่	 และเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปในทางเดียวกัน

รวมทั้งป้องกันมิให้มีการเรียกหลักประกันการปล่อยชั่วคราวจนเกินควรแก่กรณี	 ประธานศาลฎีกา 

จึงได้ออกค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อย

ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย พ.ศ.2547	ไว้เป็นแนวทางเบื้องต้นและเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดวงเงิน

ประกันตัวผู้ต้องหาและจ�าเลยโดยเปิดช่องให้มีดุลพินิจท่ีจะเพิ่มหรือลดวงเงินประกันได้ตามสมควร

แก่กรณี	 นอกจากค�าแนะน�าเกี่ยวกับการก�าหนดวงเงินประกันตามบัญชีมาตรฐานกลางดังกล่าวแล้ว	 

ประธานศาลฎีกายังให้ค�าแนะน�าว่า	 การก�าหนดวงเงินประกันส�าหรับการกระท�าอันเป็นกรรมเดียว 

เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท	 ควรพิจารณาข้อหาที่มีอัตราโทษหนักกว่าเป็นเกณฑ์	 ส่วน 

การกระท�าอนัเป็นความผดิหลายกรรมต่างกนั	ควรพจิารณารวมวงเงนิประกนัในแต่ละกรรมเข้าด้วยกนั 

แล้วลดลงตามส่วนที่เห็นสมควร	 ในกรณีจ�าเลยคนเดียวกันถูกแยกฟ้องเป็นหลายคดีในศาลเดียวกัน	 

ศาลอาจใช้ดุลพินิจก�าหนดวงเงินประกันและหลักประกันส�าหรับทุกคดีรวมกันก็ได้	เว้นแต่จะมีเหตุผล

หรือพฤติการณ์พิเศษเป็นอย่างอื่น	 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ

กฎหมายอื่น	 เช่น	 ความผิดฐานลักทรัพย์	 ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน	

ความผิดเกี่ยวกับผู้บริหารสถาบันการเงิน	ความผิดเกี่ยวกับเช็ค	 เป็นต้น	ควรค�านึงถึงราคาหรือมูลค่า

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดวงเงินประกันให้สูงหรือต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานด้วย	แต่การก�าหนด

วงเงินประกันสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่ควรเกินราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย

-18-0219(001)P4.indd   30 6/5/61 BE   11:56 AM



31วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560
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	 	 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร	 หรือ

เป็นชาวต่างประเทศ	 ศาลอาจก�าหนดเป็นเงื่อนไขก่อนการปล่อยชั่วคราวว่า	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยนั้น 

จะต้องถ่ายเอกสารหนังสือเดินทาง	 (ถ้ามี)	 ส่งไว้ต่อศาล	 แต่หากมีความจ�าเป็นต้องปล่อยชั่วคราว	 

ศาลควรก�าหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร	 และแจ้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว	 หากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยมีความจ�าเป็นต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร	

ให้ศาลพิจารณาอนุญาตเป็นราย	ๆ	ไป	โดยศาลอาจก�าหนดให้เพิ่มวเงินประกันด้วยก็ได้	ทั้งนี้เมื่อหมด

ความจ�าเป็นในการห้ามผูต้้องหาหรอืจ�าเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรแล้ว	ให้ศาลแจ้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วด้วย	

	 	 ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษาลงโทษจ�าคุกจ�าเลยแล้ว	 หากศาลเห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว	 

ศาลอาจเพิม่วงเงินประกนัตามบัญชเีกณฑ์มาตรฐานกลางตามสมควรแก่กรณไีด้	แต่ไม่ควรเพิม่เกินกว่า

กึ่งหนึ่งของวงเงินประกันเดิม

	 	 ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ยกฟ้องและให้ขังจ�าเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์หรือฎีกา	ศาลควรอนุญาต

ให้ปล่อยชั่วคราว

	 	 จากบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 ระเบียบและค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อย

ชั่วคราวซึ่งศาลยุติธรรมยึดถือปฏิบัติย่อมเป็นหลักประกันและเป็นการรับรองสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องการปล่อยชั่วคราวจาก

ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามหลักสากล	 ในทางปฏิบัติการใช้ดุลพินิจในการพิจารณามีค�าสั่ง

เก่ียวกับค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวโดยเฉพาะกรณีที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมักจะเรื่องที่เกรงว่า 

หากให้ปล่อยช่ัวคราว	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยอาจหลบหนีโดยพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ 

แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ปรากฏหลักฐานในเบื้องต้นว่าผู ้ต้องหาหรือ 

จ�าเลยน่าจะเป็นผู้กระท�าผิด	 เช่นถูกจับกุมพร้อมของกลางในลักษณะที่จ�านนต่อพยานหลักฐานหรือ 

ให้การรับสารภาพในช้ันสอบสวนด้วยความสมัครใจ	 การกระท�าผิดในลักษณะที่เป็นขบวนการหรือ 

เป็นอาชญากรข้ามชาติ	 การกระท�าผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน	 การกระท�าผิดเกี่ยวกับการผลิต	

การน�าเข้าหรือส่งออก	 หรือจ�าหน่ายยาเสพติดให้โทษเป็นจ�านวนมาก	 พฤติการณ์ที่ผู้ต้องหาหรือ

จ�าเลยเคยได้รบัการปล่อยชัว่คราวแล้วพยายามหลบหนหีรือหลบหน	ีหรอืถกูจบักมุขณะก�าลงัหลบหนี 

หรือพยายามหลบหนี	 ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยเป็นผู้มีอิทธิพลโดยปรากฏข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าหากให้

ปล่อยช่ัวคราวอาจจะไปยุง่เหยงิกบัพยานหลกัฐาน	เช่นมกีารข่มขูท่�าร้ายพยาน	หรอืไปก่อเหตอัุนตราย

ประการอื่นอีก	 บางคดีแม้พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือเป็นคดีอุกฉกรรจ์	 หากไม่ปรากฏ 

ข้อเทจ็จรงิดงักล่าวแล้วข้างต้น	และผูต้้องหาหรือจ�าเลยให้การปฏเิสธต่อสู้คดี		ส่วนใหญ่ศาลจะพจิารณา

อนญุาตให้ปล่อยชัว่คราวได้		หากเกิดปัญหาเกีย่วกบัการทีป่ระชาชนถกูละเมิดสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน
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ชาญวิทย์ รักษ์กุลชน

ในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	

หรอืค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกา	หรอืมกีารเลือกปฏบิติัอนัขดัต่อหลักความเสมอภาค	หรือปรากฏ

ข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีอคติ	 หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต	 นอกจาก 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยจะมีสิทธิอุทธรณ์	 ฎีกาเพื่อให้มีการทบทวนค�าส่ังดังกล่าวตามกฎหมายแล้ว	 

ยังเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรม	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

กระทรวงยุติธรรม	 และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องต้องร่วมมือกันหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

เพื่อให้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนได้รับความคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญและตามหลักสากลอย่างแท้จริง.
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ธวัชชัย กิจรัตนะกุล*

สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย

ความน�า

	 	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 ในฐานะท่ีเป็นรูปธรรมของแนวคิด	 และความพยายาม 

ที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในสังคมมนุษย์นั้นมีเป้าหมายในการท�าให้มนุษย์ทุกหมู่เหล่า 

มีความเท่าเทยีมกนั	โดยปราศจากก�าแพงทางด้านเชือ้ชาต	ิภาษา	เพศ	อาย	ุความเชือ่ในการนบัถอืลทัธิ 

หรือศาสนา	 อุดมการณ์ทางการเมือง	 รวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจ	 โดยหนึ่งในประเด็นที่สังคมโลก 

ให้ความส�าคัญในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น	 ก็คือสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา	 ประเทศไทย 

ในฐานะหน่ึงสมาชิกของสหประชาชาติ	 ได้ร่วมแสดงออกถึงเจตจ�านงในการให้ความส�าคัญกับ 

เรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นล�าดับ	 ผ่านแผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา	

และการให้ความส�าคัญท่ีภาครัฐได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยกระดับสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา	 ซึ่ง

เราสามารถวัดได้การปริมาณและสัดส่วนงบประมาณที่ภาครัฐได้ทุ่มเทลงทุนในภาคการศึกษาว่า 

เป็นไปอย่างสอดคล้องกบัความจ�าเป็นและเหมาะสมเพยีงใด	มปีระสทิธภิาพ	ประสิทธผิลเพยีงพอแล้ว 

หรือไม่ประการใด

ความหมายของสิทธิมนุษยชน1

	 	 ในทางวิชาการมักไม่มีการให้ค�านิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน	 นอกจากมีการพยายาม

อธบิายค�าปรารภของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ทีว่่า	“โดยการทีย่อมรบันบัถอืเป็นเกยีรตศิกัด์ิ

ประจ�าตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษยชน 

เป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพโลก” นั้น	 หมายถึง	สิทธิมนุษยชน  

เป็นสิทธิประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคน	เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี	มีเกียรติศักดิ์ประจ�าตัว	สิทธิมนุษย ์

ไม่สามารถโอนให้แก่กนัได้	แต่นกัปฏิบตักิารสิทธมินษุย์ชนให้ค�าอธิบายว่า	“เราเรยีกส่ิงจ�าเป็นส�าหรับคน

ทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน ซึ่งท�าให้คน ๆ นั้นมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความ

*	 อดีตรองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 3	
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ธวัชชัย กิจรัตนะกุล

เป็นคนและสามารถมีการพัฒนาตนเองได้”	ว่า	คือ	“สิทธิมนุษยชน”	เมื่อน�าค�าอธิบายทั้ง	2	ประการ

มาประกอบกัน	 ก็สามารถเข้าใจได้ว่า	สิทธิมนุษยชน	 คือ	 “สิ่งจ�าเป็นส�าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับ 

ในฐานะที่เป็นคน เพื่อท�าให้คน ๆ นั้น มีชีวิตอยู่รอดได้และมีการพัฒนา”	สิทธิมนุษยชนจึงมี	2	ระดับ

  ระดับแรก	 สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแต่เกิด	 ไม่สามารถโอนถ่ายให้แก่กันได้	 อยู ่เหนือ

กฎหมายและอ�านาจใดๆ	 ของรัฐทุกรัฐ	 สิทธิเหล่านี้	 ได้แก่	 สิทธิในชีวิต	 ห้ามฆ่าหรือท�าร้ายต่อชีวิต	 

ห้ามการค้ามนษุย์	ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย	คนทกุคนมสีทิธใินความเชือ่	มโนธรรมหรอืลทัธทิางศาสนา	 

ทางการเมือง	 มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น	 

สทิธมินษุยชนเหล่าน้ีไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรบั	สทิธเิหล่านีก้ด็�ารงอยู	่ซึง่อย่างน้อยอยูใ่นมโนธรรม

ส�านึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน	 เช่น	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็น 

ความผิดตามกฎหมาย	 แต่คนทุกคนมีส�านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม	 เป็นบาปในทาง

ศาสนา	เป็นต้น

  ระดับที่สอง	 เป็นสิทธิท่ีต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครอง 

โดยรัฐบาล	 ได้แก่	 การได้รับสัญชาติ	 การมีงานท�า	 การได้รับความคุ้มครองแรงงาน	 ความเสมอภาค 

ของหญิงชาย	 สิทธิของเด็ก	 เยาวชน	 ผู ้สูงอายุ	 และคนพิการ	 การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

การประกันการว่างงาน	การได้รบับรกิารทางด้านสาธารณสขุ	การสามารถแสดงออกทางด้านวฒันธรรม

อย่างอิสระ	สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ	วัฒนธรรมในกลุ่มของตน	เป็นต้น

	 	 สิทธิมนุษยชนระดับท่ีสองน้ีต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบาย 

พืน้ฐานของรฐัของแต่ละประเทศ	เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าคนทุกคนทีอ่ยูใ่นรัฐนัน้จะได้รับความคุม้ครอง

ชีวิตความเป็นอยู่	ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์

ขอบเขตของสิทธิมนุษยชน (Categories of Human Rights)
	 	 จากความหมายข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชน	 จึงมีความหมายกว้างกว่า “สิทธิ”	 ตาม

กฎหมาย	ที่นักกฎหมายโดยทั่วไปมักอธิบายว่า	“สิทธิ”	คือประโยชน์ที่กฎหมายรองรับ	ซึ่งเป็นไปตาม

หลกักฎหมายในขอบเขตทีแ่คบ	ในแง่ทีว่่า	คนจะมสิีทธไิด้	ต้องมกีฎหมายรองรบัไว้เท่านัน้	ถ้ากฎหมาย

ไม่เขียนรับรองไว้ย่อมไม่มีสิทธิ	 หรือไม่ได้รับสิทธิแต่ในแง่ของ	 “สิทธิมนุษยชน” นั้นขอบเขตของ 

สิทธิมนุษยชน กว้างกว่าสิ่งที่กฎหมายรับรอง	ดังกล่าวข้างต้น	สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองทั่วโลก	

1	 กระทรวงยุติธรรม,	 n.d.,	ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศ 
 ด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยภาค ี[Online],	Available	URL:	http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/ 
	 HRC/nhr.pdf	[22	กรกฎาคม	2558]	(สารสนเทศจาก World Wide Web)
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ว่าเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ของการปฏบิตัต่ิอมนษุย์นัน้	สามารถจ�าแนกได้ครอบคลมุสทิธ	ิ5	ประเภท2	ได้แก่

  1) สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน	

ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 ได้แก่	 สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	 

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล

อย่างยุติธรรม	โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	สิทธิในการได้รับสัญชาติ	เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ

และปฏิบัติตามความเชื่อ

  2) สิทธิทางการเมือง	 ได้แก่	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรม	 รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การแสดงออก	สทิธกิารมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการด�าเนนิกจิการทีเ่ป็นประโยชน์สาธารณะ	เสรภีาพในการ

ชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี

  3) สิทธิทางเศรษฐกิจ	 ได้แก่	 สิทธิในการมีงานท�า	 ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้าง 

อย่างเป็นธรรม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง

  4) สิทธิทางสังคม	ได้แก่	สิทธิในการได้รับการศึกษา	สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ	

แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่	 ได้รับความมั่นคง 

ทางสังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว

  5) สทิธทิางวฒันธรรม	ได้แก่	การมเีสรีภาพในการใช้ภาษาหรอืสือ่ความหมายในภาษาท้องถิน่

ของตน	มเีสรีภาพในการแต่งกายตามวฒันธรรม	การปฏบิตักิิจตามวัฒนธรรม	ประเพณท้ีองถ่ินของตน	 

การปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา	 การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ	 วัฒนธรรม	 บันเทิงได้

โดยไม่มีใครมาบังคับ

	 	 ดังนั้น	กล่าวว่า	“สิทธิตามกฎหมาย”	ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชน	มีสิทธิบางอย่างเท่านั้น

ถือเป็นสิทธิมนุษยชน	 เพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด	 ไม่สามารถโอนไปให้คนอื่น	 หรือไม่มี 

ใครมาพรากไปจากมนุษย์แต่ละคนได้	 และเป็นสิทธิที่เป็นสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นมาตรฐานขั้นต�่า 

ของการปฏิบัติระหว่างมนุษย์	 เช่น	 การฆ่าหรือท�าร้ายกัน	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่า	 การท�าร้าย	 

หรือการฆ่าเป็นความผิด	คนทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นความผิด	แต่การที่คนในชาติไม่ได้รับ	“อาหาร”  

ที่เพียงพอแก่การยังชีพไม่ถือว่ามีใครท�าผิดกฎหมาย	 แต่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่ง	 

ที่รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการให้คนในชาติได้รับอาหารอย่างพอเพียงแก่การมีชีวิตอยู่รอด

2	 กระทรวงยุติธรรม,	 n.d.,	ชุดความรู้ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศ 
 ด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยภาค	ี[Online],	Available	URL:http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/ 
	 HRC/nhr.pdf	[22	กรกฎาคม	2558]	(สารสนเทศจาก World Wide Web)
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งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทย
	 	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 ประเด็นด้านการศึกษาเป็นส่ิงที่รัฐให้ความส�าคัญในล�าดับต้นเสมอมา	 

ซึ่งหลักฐานเชิงประจักษ์สิ่งหนึ่งก็คือ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 49	 

ได้ระบุไว้ว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้ 

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 ผู้ยากไร้	 ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	หรือผู้อยู่ในสภาวะ 

ยากล�าบาก	 ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง	 และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย 

ทัดเทียมกับบุคคลอื่น	การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน	การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน	 การเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม 

ที่เหมาะสมจากรัฐ3

	 	 รัฐบาลของไทยได้น�าหลักการแนวคิดจากรัฐธรรมนูญมาเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย 

ด้านการศกึษาอย่างจรงิจงั	ซึง่หนึง่ในตวัอย่างส�าคญัท่ียนืยนัการน�าหลักการดงักล่าวสูก่ารปฏบิตัอิย่าง

เป็นรูปธรรม	 ก็คือรัฐบาลได้วางแผนระยะยาวในการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ส�าหรับนักเรียนทั้งรัฐและเอกชน	 ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (หรือโครงการเรียนฟรี	 15	 ปี)	 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2552	 จนมาถึงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 รัฐได้จัดสรร 

งบประมาณลงในโครงการเรียนฟรี	 15	 ปี	 จ�านวนมากถึง	 91,224.5993	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 

ร้อยละ	 3.54	 ของงบประมาณรวมท้ังประเทศในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2558	 ที่มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 

2.575	 ล้านล้านบาท	 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือ	 ค่าอุปกรณ์การเรียน	 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	 

ค่าจัดการเรียนการสอน	 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนประมาณ	12.7	 ล้านคน 

ทั่วประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 หรือค่าเสียโอกาส

จากการสูญเสียรายได้ส�าหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจน

	 	 และหากมองในภาพรวมการจดัสรรงบประมาณของกระทรวงศกึษาธิการซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ 

ด้านการศึกษาโดยตรง	จากข้อมูลย้อนหลัง	10	ปีที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548	–	2558	 

พบว่า	 กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญในล�าดับต้นเสมอมา	 สามารถครองแชมป์ 

กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงเป็นล�าดับที่	 1	 อย่างต่อเนื่องในช่วง	 10	 ปีท่ีผ่านมา 

เมื่อเทียบกับหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า	 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร 

3 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	2550, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550	 [Online].	Available	URL:	 
	 http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons50/cons2550.pdf		[20	มีนาคม	2558]	(สารสนเทศ 
 จาก World Wide Web)
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งบประมาณในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี	 จาก	 2	 แสนล้านบาท	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2548	 

เป็น	 5	 แสนล้านบาท	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2558	 (แสดงดังกราฟ)	 นอกจากนี้หากมองในมิติของ

สดัส่วนงบประมาณของกระทรวงศกึษาธกิารมีอตัราการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกบังบประมาณ

ทั้งหมดของประเทศ	จากประมาณร้อยละ	17	ของงบประมาณประเทศ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2548	 

เป็นร้อยละ	19	ของงบประมาณประเทศ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	เพือ่ใช้จ่ายและจดัให้มกีารศึกษา 

ส�าหรบัเด็กไทยท่ัวท้ังประเทศ	อย่างไรกด็	ีเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนประชากรของไทยจากการส�ารวจ

การส�ามโนประชากรเมื่อปี	 พ.ศ.	 2553	 พบว่า	 จ�านวนเด็กไทยกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักเรียนมีแนวโน้มสูงข้ึน	 เมื่อเทียบจากสัดส่วนรายจ่ายด้าน 

การศึกษาที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้ต่อจ�านวนเด็กนักเรียนในประเทศ

	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้รัฐจะทุ่มเทงบประมาณเพื่อลงทุนด้านการศึกษาไปอย่างมากอย่างต่อเนื่อง

ยาวนาน	 แต่ต้นทุกด้านการศึกษาภายในประเทศกลับทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันในช่วง 

ที่ผ่านมา	 โดยจากผลการศึกษาบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ4	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2551-2556	

พบว่า	รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยอยู่ในระดับที่สูงมากและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จาก	584,869	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2551	เป็น	805,239	ล้านบาท	โดยสัดส่วนงบประมาณจากด้าน 

การศึกษาของรัฐบาลส่วนกลางคิดเป็นเพียง	5	ใน	8	ของรายจ่ายด้านการศึกษารวมของไทยทั้งหมด

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ

4	 ส�านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน	(สสค.),	2558,	บญัชรีายจ่ายด้านการศกึษาแห่งชาต,ิ	กรงุเทพฯ
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โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2556	 รัฐจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา	 จ�านวนรวมท้ังสิ้น	 493,892	

ล้านบาท	 แต่รายจ่ายด้านการศึกษารวมของประเทศไทยกลับมีมูลค่าสูงถึง	 805,239	 ล้านบาท	 

ซึ่งเป็นการค�านวณจากการรวบรวมค่าใช้จ่ายจากทุกแหล่ง	 ได้แก่	 รัฐบาลส่วนกลาง	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 รายจ่ายที่มาจากภาคครัวเรือน	 การสนับสนุนและการลงทุนของธุรกิจเอกชนในด้าน 

การศกึษารวมถงึเงนิบรจิาคขององค์กรเอกชนไม่แสวงหาก�าไร	(แสดงดงักราฟ)	ซ่ึงส่วนต่างของรายจ่าย 

ด้านการศึกษารวมกับงบประมาณท่ีรัฐจ่ายไป	 เป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นความเหลื่อมล�้าโอกาสด้าน 

การศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน	 รวมถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่อยู่

ในเขตเมืองกับชนบทอย่างชัดเจนอีกด้วย

	 	 หากมองในมุมของผลผลิต	 (Output)	 และผลลัพธ์	 (Outcome)	 ที่เกิดจากการลงทุนด้าน 

การศกึษา	โดยอ้างองิจากสถาบันระหว่างประเทศเพือ่พฒันาการจดัการ	(International	Institute	for	

Management	Develop:	IMD)	ซึง่ได้จดัล�าดบัความสามารถในการแข่งขนัจาก	61	ประเทศเศรษฐกจิ	

ในปี	พ.ศ.	25585	พบว่า	ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	48	

จาก	61	ประเทศเศรษฐกิจ	ซึ่งดีขึ้น	6	อันดับจากปี	2557	ซึ่งได้อันดับที่	54	ส่วนหนึ่งมาจากตัวชี้วัด

รายจ่ายด้านการศึกษารวมของไทย ปี 2551-2556

ท่ีมา : สิง่พิมพ์	เร่ือง	บญัชรีายจ่ายด้านการศกึษาแห่งชาต	ิเผยความจรงิรายจ่ายด้านการศกึษาของประเทศไทย	(สสค.)

5	 กระทรวงศึกษาธิการ,	2558,	รายงานสถานการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558, กรุงเทพฯ
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สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย

ด้านงบประมาณท่ีภาครัฐใช้ไปในด้านการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม	 ตัวชี้วัด	“ความคิดเห็นต่อการจัดการ

ศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจ”	 มีอันดับตกลงถึง	 10	 อันดับจาก	

42	 เป็น	 52	 หรือตัวช้ีวัด	“ความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย”	มีอันดับตกลง	5	อันดับ	จาก	48	เป็น	อันดับ	53	ซึ่งอาจสะท้อน

ให้เห็นว่าผลผลิตจากสถานศึกษาไม่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา
	 	 แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับที่	 3	 

(พ.ศ.	 2557-2561)	 ถือเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทย	 ซึ่งได้ม ี

การศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมี 

ผู้แทนจากทุกจังหวัดในการจัดท�าร่างแผนฯ	 เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 

จากทุกภาคส่วนในหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงเป็นร่างฉบับสุดท้าย	 หลังจากนั้นจึงเชิญผู้เชี่ยวชาญ

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณา	พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวง 

ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ	 ซึ่งได้สรุป

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจ	ดังต่อไปนี้6

  สภาพปัญหา

	 	 1.	 ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณ	 คือ	 การได้รับ 

การศึกษาตามจ�านวนปีทีก่�าหนด	แต่ย่อหย่อนในเรือ่งคณุภาพของการศกึษาทีไ่ด้รบัทัง้ในและนอกระบบ

และคุณภาพของผู้สอนรวมทั้งมาตรฐานวิชาการ

	 	 2.	 การเข้าถึงการศึกษาในเชิงคุณภาพมีความแตกต่างสูงตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ของครอบครัวและเขตที่อยู่อาศัย	 อีกทั้งการศึกษาในระบบยังคงมาเอื้อต่อการเข้าถึงของคนบางกลุ่ม	

เช่น	ชาวมุสลิม	คนพิการ	และผู้สูงอายุ	เป็นต้น

	 	 3.	 ความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัจากการศกึษาในหลายสาขาไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง

และไม่สามารถเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

6		 กระทรวงยุติธรรม,	 2556,	แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561) [Online],	 Available	 URL:	 
	 http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/2556/thaigov_Plam3/1plan3.pdf	 [20	 กรกฎาคม	 2558] 
 (สารสนเทศจาก World Wide Web)
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ธวัชชัย กิจรัตนะกุล

	 	 4.	 บคุลากรทางการศกึษายงัคงมุง่เน้นความก้าวหน้าของตนและคาดหวงัผลตอบแทนเป็นทีต่ัง้	

และขาดจิตส�านึกและความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง

	 	 5.	 นโยบายทางการศกึษายงัขาดความต่อเนือ่งและเปลีย่นแปลงไปตามแต่ละรฐับาล	นอกจากนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายทางการศึกษาหลายเรื่องที่ผ่านมายังคงก�าหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณ	 อีกทั้ง

แม้กระทรวงศึกษาจะได้งบประมาณเป็นสัดส่วนที่สูงมาก	แต่เกือบทั้งหมดเป็นรายจ่ายประจ�าส�าหรับ

เงนิเดอืนของครแูละบุคลากรทางการศกึษา	จงึไม่มงีบประมาณเพยีงพอส�าหรบังบลงทนุเพือ่การพฒันา

ในโครงสร้างและศักยภาพทางการศึกษาอื่นๆ	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายคุณภาพทางการศึกษา

	 	 6.	 นโยบายเรียนฟรีได้ให้การสนับสนุนในด้านค่าเรียนและอุปกรณ์การศึกษาเท่านั้น	 หากเด็ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนยังคงต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ	ซึ่งเป็นจ�านวน 

ทีส่งูขึน้เมือ่เทยีบกบัสถานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน	อาท	ิค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	และค่าเสยีโอกาส

ทางรายได้จากการประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัว

	 	 7.	 หลกัสูตรทางการศึกษาถกูก�าหนดขึน้ในลักษณะทีข่าดการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	นักเรียน	ผู้ประกอบการ	เช่น	นายจ้าง	อย่างเพียงพอ	จึงส่งผลให้ผลการศึกษาและ

ทักษะของผู้ศึกษาด้อยคุณภาพและไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง

	 	 8.	 การศึกษาส�าหรับกลุ่มเฉพาะ	 เช่น	 ชาวมุสลิม	 คนพิการ	 เป็นระบบที่ค่อนข้างตายตัวและ 

จัดแยกออกไป	 เป็นสถานศึกษาซึ่งลดโอกาสการให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการศึกษาระบบ

หลักอย่างเพียงพอ

  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

	 	 1.	 จัดท�าแผนพัฒนาการศกึษาระยะยาวทีไ่ด้มกีารบงัคบัอย่างเคร่งครดัและต่อเนือ่งในทกุรฐับาล

และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหลักทางการศึกษาของประเทศ	 โดยให้ความส�าคัญกับคุณภาพของการศึกษา

ทั้งในและนอกระบบ	การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา	เช่น	คะแนนเฉลี่ยจาการวัดผลในวิชาหลัก	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 วิชาท่ีจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ	

เช่น	ภาษาที่สองและวิทยาศาสตร์เป็นประเด็นหลัก

	 	 2.	 ผลักดันหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านการศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินให้มีบทบาทหลักในการสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาในพื้นท่ี	 โดยมีหน่วยงานจาก 

ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน	 การสร้างมาตรฐานคุณภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา	

เช่น	อปุกรณ์การเรยีน	อปุกรณ์สือ่สารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	การพัฒนาคณุภาพและจิตส�านกึของ

บุคลากรทางการศึกษา	 และการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกระดับ	 การให้ทุนการศึกษา	

และส่งเสริมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐ

และเอกชน	ตลอดจนชุมชนเมืองและพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล
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สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย

	 	 3.	 สนับสนุนโครงการสร้างอาชีพของเด็กนักเรียน	 เพื่อจูงใจนักเรียนจากครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจนให้สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียรายได้จากการท�างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

	 	 4.	 ส่งเสริมหลักสูตรทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 อันได้แก่ผู้ศึกษา

และนายจ้างและส่งเสริมการศึกษาที่ไม่เพียงเน้นการศึกษาในวัยเรียน	 แต่ให้รวมถึงการเรียนรู้ตลอด 

ช่วงอายุชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะแรงงานส�าหรับคนในกลุ่มวัยแรงงานและการ 

พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุ

	 	 5.	 พัฒนาหลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน	บริบทของ

ท้องถ่ินและเอือ้ต่อสทิธใินการศกึษาของคนกลุ่มเฉพาะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ	เช่น	การจัดการศกึษา

ทางเลือกส�าหรับผู้สูงอายุ	การบรรจุใช้วิชาเกี่ยวกับศาสนาเป็นวิชาเลือก	การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน

และอุปกรณ์ทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการเฉพาะ	 เช่น	 คนพิการ	 ให้สามารถเข้าถึง

ได้อย่างทั่วถึง	 สร้างการยอมรับในโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย	 สร้างการยอมรับ 

ในอตัลกัษณ์และสร้างการมส่ีวนร่วมในโรงเรียน	อกีทัง้ควรปรบัเปล่ียนและสร้างความเข้าใจในเร่ืองของ

ผู้มีความหลากหลายทางเพศในวิชาสุขศึกษา

	 	 6.	 จัดให้มีหลักสูตรด้านศีลธรรม	 จริยธรรม	 การเคารพสิทธิผู้อื่น	 หน้าที่พลเมือง	 กฎหมาย 

เบื้องต้น	 ทักษะชีวิต	 วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น	 และการมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้เด็กสร้าง

จิตส�านึกและตระหนักในสิทธิของผู้อื่นมากขึ้น	 ตลอดจนให้ความส�าคัญกับสาธารณสุขศึกษา	 และ

พลศึกษา	เพื่อเพิ่มความรู้	ความเข้าใจให้สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

	 	 7.	 บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในแต่ละ 

ท้องถิ่น	 สร้างจิตส�านึกให้ประชาชนทุกวัยเห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และเข้าถึง 

การศึกษาทางไกลได้ง่ายในราคาถูก	 เพื่อพัฒนาทุนทางการศึกษาและขับเคลื่อนให้เกิดเป็นก�าลังใน 

การพัฒนาประเทศในด้านอื่น	ๆ	ต่อไป

บทสรุป
	 	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐภาคีขององค์กรสหประชาชาติ	 ที่ได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สทิธมินษุยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคสีนธสัิญญาระหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนหลายฉบบั	และ

ได้จัดท�านโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บทแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น	โดยถือเป็นหนึ่งในประเทศ

ที่มีความกระตือรือร้นในการยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา	 โดยมีผลผลิตในเชิงปริมาณ

ที่หลากหลายรอบด้าน	 ทั้งการก�าหนดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สิทธิด้านการศึกษาที่ปรากฏใน 

กฎหมายแม่บทอย่างรัฐธรรมนูญ	 รวมไปถึงตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ด้านการศึกษาที่ม ี

แนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดงบประมาณ	หรือสัดส่วนต่องบประมาณ
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ธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ประเทศ	 ผ่านการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนได้มีสิทธิและโอกาส 

เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และจัดให้มีการศึกษาทั้งในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ชายขอบ

	 	 อย่างไรก็ตามคุณภาพการศึกษาของไทยก็ยังคงมีความเหลื่อมล�้าแตกต่างกัน	 นอกจากนี	้ 

ยงัพบว่า	มเีดก็บางส่วนทีห่ายไปจากการศกึษาในระบบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการที่ 

ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	 ซึ่งไม่ถูกเรียกเก็บภายใต้ชื่อค่าเล่าเรียนได	้ 

จงึถงึเวลาแล้วหรอืยงัทีเ่ราจะขยบัก้าวเลยเขตแดนของสิทธมินษุยชนด้านการศกึษาจากความเท่าเทยีม	

เป็นความยตุธิรรม	ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลอืทีม่ากกว่ากบัคนทีม่โีอกาสน้อยหรือด้อยกว่าตาม

หลกัความเหมาะสมทีค่�านงึถงึความแตกต่างของค่าใช้จ่ายตามพืน้ทีภ่มูศิาสตร์หรอืสถานะทางเศรษฐกจิ

ของแต่ละครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันในระดับการศึกษาภาคบังคับ	 หรือการแก้ไข

ปัญหาครูขาดแคลนในโรงเรียนที่ห่างไกล	 ด้วยการส่งเสริมการเรียนแบบทางไกลหรือเพ่ิมแรงจูงใจใน

การปฏิบตังิานของครใูนพ้ืนท่ีชายขอบ	รวมถงึเพิม่ประสิทธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศกึษา	

(ซึ่งโครงสร้างงบประมาณด้านการศึกษากว่ากึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าเกี่ยวกับงบด�าเนินงานและ 

ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรทางการศกึษา)	เพือ่เพิม่โอกาสในการเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลตามหลักสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาได้อย่างยุติธรรมสามารถลดความเหลื่อมล�้าใน

สังคม	และท�าให้ประเทศไทยยกระดับคุณภาพของประชากรซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง	มั่นคงและยั่งยืนในโอกาสต่อไป
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สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษาของไทย
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์*

หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�างาน

	 	 การยอมรับซึ่งสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	ความยุติธรรม	 และสันติภาพนั้น	 เป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรบัการอยูร่่วมกนัของสงัคมมนษุย์	หากมกีารด�ารงอยูท่่ามกลางการละเมดิหรอืดหูมิน่เหยยีดหยาม 

ก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์	 ดังน้ัน	 ทุกคนควรได้รับการ

คุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	 สิทธิมนุษยชน

ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก�าเนิด	แม้ไม่มีกฎหมายมารองรับก็ยังสามารถด�ารงอยู่	แต่อย่างไรก็ตาม	

เพือ่เป็นหลกัประกันว่าทกุคนท่ีอยูใ่นรฐันัน้จะได้รบัความคุม้ครองชวีติความเป็นอยู	่สทิธ	ิเสรภีาพ	และ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเหมาะสม	 จึงจ�าเป็นต้องมีการรับรองหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในรูปแบบ

กฎหมายหรือได้รับการรับรองโดยรัฐบาล	 เพราะสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับทุกคนที่ต้อง 

ได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์เพื่อความอยู ่รอดและการพัฒนาต่อไป	 ในสังคมไทยมีการต่อสู ้เพ่ือ 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันมาอย่างยาวนาน	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้มีการจัดตั้งองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	 ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	ศาลปกครอง	หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน	เป็นต้น	ดังนั้น	ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะที่มีบทบาท

อ�านาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน	

จึงมีความส�าคัญยิ่งต่อการคุ ้มครองและธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนทั้งในส่วนของส�านักงาน 

ต่อประชาชนและภายในส�านักงานเองด้วย	 เพื่อส่งเสริมซึ่งสิทธิ	 เสรีภาพ	 ความเสมอภาค	 และความ

เป็นธรรมของทุกฝ่ายต่อไป

ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน
	 	 สิทธิมนุษยชน	หรือ	Human	Rights	คือ	สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิความเป็นคนที่เป็นของ 

ทกุคน	ไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาต	ิแหล่งก�าเนดิ	เพศ	อาย	ุสผีวิ	ฐานะ	ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั	หรอืในเรือ่งอืน่	ๆ 	 

* บูรณ์	ฐาปนดุลย์,	ผู้ตรวจการแผ่นดิน,	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	 
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,	 อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อ 
	 ประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	4	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิด	 ไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดสามารถ 

ล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้	 ซึ่งในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2554	 ได้ให้ความ

หมายของค�าว่าสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	สิทธิพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี	 โดยค�าว่า	สิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย 

ค�าว่า	 สิทธิ	 กับ	 มนุษยชน	 สิทธิ	 หมายถึง	 อ�านาจอันชอบธรรม	 มนุษยชน	 หมายถึง	 บุคคลทั่วไป	 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลในฐานะมนุษย์	 เช่น	 สิทธิในการด�ารงชีวิตอยู่อย่างมนุษย	์ 

สทิธใินการอยูร่่วมกนัในสงัคม	เป็นสทิธข้ัินพ้ืนฐานทีท่�าให้มนษุย์สามารถมชีวีติอยูไ่ด้	ได้รับการคุม้ครอง

ให้ปลอดภัย	และได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิต	เช่น	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	

ยารักษาโรค	 และที่อยู่อาศัย	 สิทธิมนุษยชนเกิดจากมุมมองที่ว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเท่ากัน	 ไม่ว่าจะเป็น 

คนปกติ	 หรือคนพิเศษ	 เช่น	 คนพิการ	 คนชรา	 ฯลฯ	 มีสิทธิได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน	 สามารถ 

ด�าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง	 โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อศีลธรรมอันดี 

ของสังคม	 ส่วนในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ได้นิยาม 

ความหมายของค�าว่าสทิธมินษุยชนไว้ว่า	คอื	ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธเิสรภีาพ	ความเสมอภาคและ

บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายไทย	 

หรอืตามสนธสัิญญาท่ีประเทศไทยมพีนัธกรณทีีต้่องปฏบิติัตามสทิธิมนษุยชนทีไ่ด้รบัการรบัรองทัว่โลก

ว่าเป็นมาตรฐานขั้นต�่าของการปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น

ความส�าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน
	 	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนบนโลกที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นสากล	ไม่แบ่งแยก

เชื้อชาติ	ชนชาติ	ประเทศ	 เพศ	อายุ	ผิวพรรณ	ภาษา	ศาสนา	วัฒนธรรม	สติปัญญา	ความสามารถ	 

ฐานะทางเศรษฐกจิ	ทีจ่ะด�าเนนิชวีติอย่างมีศกัดิศ์รี	มอีสิระ	เสรีภาพ	เสมอภาค	มชีวีติท่ีด	ีมสีทิธแิสวงหา

ปัจจัยมาด�ารงชีพ	 ได้รับการยอมรับจากสังคมและการปฏิบัติจากรัฐอย่างเหมาะสม	 รวมถึงสิทธิที่จะ 

ได้รับการศึกษา	 สิทธิในการประกอบอาชีพ	 การไม่ถูกทรมาน	 และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง 

ตามกฎหมายเมือ่ตกเป็นผู้ต้องหาหรอืจ�าเลยในคดีอาญา	ทัง้หมดทีก่ล่าวมานีค้อืสทิธิขัน้พืน้ฐานส�าหรบั

มนษุย์ทกุคน	ซึง่จะท�าให้มนษุย์อยูร่อดและสามารถพฒันาตวัเองได้	และได้รบัการคุม้ครองเป็นสทิธติาม

กฎหมายอย่างเป็นการท่ัวไปในกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ	 รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ		

สิทธิเหล่านี้เข้าใจทั่วไปว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ไม่สามารถโอนให้ระหว่างกันได้	 ซึ่งบุคคลมีสิทธิใน 

ตวัเองเพราะเป็นมนษุย์	สทิธมินษุยชนจงึเป็นสิง่สากล	มผีลทกุที	่และเสมอภาค	คอืเท่าเทยีมส�าหรบัทกุคน
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

						 สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ก�าเนิด	และอยู่เหนือกฎหมายหรืออ�านาจใด	ๆ 	ของรัฐ		 

ซึ่งสิทธิเหล่านี้	 ได้แก่	 สิทธิในชีวิตท่ีห้ามฆ่าหรือท�าลายต่อชีวิต	 ห้ามการค้ามนุษย์	 ห้ามทรมาน	 หรือ 

การที่ทุกคนมีสิทธิในความเชื่อหรือลัทธิทางศาสนา	 หรือมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

แสดงออก	 สิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับก็ยังสามารถด�ารงอยู่	 เช่น	 แม้ไม่มี

กฎหมายห้ามฆ่าคนก็ตาม	 แต่ทุกคนก็ส�านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นส่ิงที่บาป	 

อย่างไรก็ตาม	 สิทธิมนุษยชนท่ีต้องได้การรับรองในรูปแบบของกฎหมายหรือต้องได้รับความคุ้มครอง

โดยรัฐบาล	 ซึ่งอาจต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ

ของแต่ละประเทศ	 เพื่อเป็นหลักประกันว่าทุกคนที่อยู่ในรัฐนั้นจะได้รับความคุ้มครองชีวิตความ 

เป็นอยู่	ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์	ได้แก่	การได้รับสัญชาติ	การประกอบอาชีพ	การได้รับ				

ความคุ้มครองแรงงาน	ความเสมอภาคของเพศ	สิทธิของเด็กและเยาวชน	สิทธิของผู้สูงอายุ	สิทธิของ

คนพิการ	การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การประกันการว่างงาน	การได้รับบริการสาธารณสุข	เป็นต้น

	 	 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights	 หรือ	

UDHR)	 หรือการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความส�าคัญในการวางกรอบ 

เบื้องต้นเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน	 และเป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก	 ซึ่งที่ประชุม 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติให้การรับรอง	 มีสาระส�าคัญที่ระบุถึงหลักสิทธิมนุษยชนไว้คือ	 

ข้อ	 1	 “มนุษย์ท้ังหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ	 ต่างมีเหตุผลและ 

มโนธรรม	 และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภราดรภาพ”	 ข้อ	 2	 “บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธ ิ

และเสรีภาพบรรดาที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญานี้	 โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าในชนิดใด	 ๆ	 ดังเช่น	

เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น	เผ่าพันธุ์แห่งชาติ	หรือสังคม	

ทรัพย์สิน	 ก�าเนิด	 หรือสถานะอื่น	 ๆ	 อน่ึง	 จะต้องไม่มีความแตกต่างใด	 ๆ	 อันเนื่องมาจากพื้นฐาน 

แห่งสถานะทางการเมือง	 ทางการศาล	 หรือทางการระหว่างประเทศ	 ของประเทศหรือดินแดน 

ที่บุคคลสังกัด	 ไม่ว่าดินแดนน้ีเป็นเอกราช	 อยู่ในความพิทักษ์	 ไม่ได้ปกครองตนเอง	 หรืออยู่ภายใต ้

การจ�ากัดอธิปไตยใด	 ๆ	 ท้ังสิ้น”	 และข้อ	 3	 “บุคคลทุกคนมีสิทธิในการด�ารงชีวิต	 เสรีภาพ	 และ 

ความมั่นคงแห่งตัวตน”

	 	 ในระดับโลก	 มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน	 ได้แก่	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ	 และกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ	 หรือยูนิเซฟ	 (UNICEF)	 ส�าหรับใน

ประเทศไทย	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2535	 เป็นต้นมา	 การเคลื่อนไหวปกป้อง	 คุ้มครองและเผยแพร่

แนวคิดสิทธิมนุษยชนค่อย	ๆ	ขยายตัวมากขึ้น	จนถึงในปี	พ.ศ.	2540	จึงเกิดรัฐธรรมนูญที่ประชาชน 
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและยังมีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด	 รวมไปถึงการก่อให้

เกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย		โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2560	ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา	25	ดังนี้

  มาตรา 25	 	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 ให้ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินมีอ�านาจดังต่อไปนี้	ซึ่งต้องกระท�าเท่าที่จ�าเป็น

	 	 (1)	ให้หน่วยงานของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือบุคคลใด	 มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ 

ให้ความเหน็ในการปฏบิตังิาน	หรอืมาให้ถ้อยค�า	หรอืส่งวตัถ	ุเอกสาร	หลกัฐาน	หรอืพยาน	หลกัฐานอืน่ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

	 	 (2)	เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด	ๆ	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ในกรณีเคหสถานหรือสถานที่ที่จะเข้าไปนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ยินยอม	ให้เข้าไปได้เมื่อมีหมายของศาล

	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง	 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ด�าเนินการแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้	เว้นแต่การออกค�าสั่งตาม	(1)	ให้มอบหมายได้เฉพาะเลขาธิการ

หรือรองเลขาธิการ	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก�าหนด

	 	 ในการด�าเนนิการตาม	(2)	ให้ด�าเนนิการต่อหน้าผูค้รอบครองหรอืดูแลสถานท่ีหรอืผูซ้ึง่เกีย่วข้อง	

หรอืถ้าหาบคุคลดงักล่าวไม่ได้	กใ็ห้ด�าเนนิการต่อหน้าบคุคลอืน่อย่างน้อยสองคนซึง่ได้ขอร้องให้มาเป็น

พยาน	ในการนี้	ให้ผู้ครอบครองหรือดูแลสถานที่	หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ	เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก

หลักการพื้นฐานและประเภทของหลักสิทธิมนุษยชน
	 	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย	์ 

สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง	 ท้ังความคิดและการกระท�าท่ีไม่มี 

การล่วงละเมิดได้	โดยได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	และสนธสิญัญาระหว่าง

ประเทศ	โดยมีหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน	6	ประการ	ได้แก่

	 	 1.	 ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 (Human	 Dignity)	 หมายถึง	 เป็นสิทธิติดตัวทุกคน 

ตามธรรมชาติตั้งแต่เกิด	เป็นคุณสมบัติ	จิตใจ	สิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน	และรักษาไว้	

มิให้บุคคลอืน่มาล่วงละเมดิได้	การถกูละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์จึงเป็นสิง่ทีต้่องได้รบัการคุม้ครอง

และได้รับความยุติธรรมจากรัฐ
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

							 2.	 คนทกุคนมีความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ	(Equality	and	non-discrimination)

	 	 3.	 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ	 ศาสนา	 เพศ	 อายุ	 อาชีพ	 สถานะ 

ทางเศรษฐกิจ	หรือสังคม	สุขภาพ	และความคิดเห็นด้านต่าง	ๆ	(Universality)

	 	 4.	 สิทธิมนุษยชนเป็นองค์รวมแยกเป็นส่วน	 ๆ	 ไม่ได้	 และพึ่งพิงกัน	 (Indivisibility	 &	 

Interdependently)

	 	 5.	 การมส่ีวนร่วมและการเป็นส่วนหนึง่ของสิทธินัน้	(Participation	&	Inclusion)	หมายความว่า	 

ประชาชนแต่ละคน	 หรือกลุ่มประชาชน	 หรือประชาสังคม	 ย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึง 

และได้รับประโยชน์จากสิทธิพลเมืองและการเมือง	และสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม

	 	 6.	 ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม	(Accountability	&	the	Rule	of	Law)

	 	 การจะเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนั้น	 จ�าเป็นต้องเข้าใจหลักการต่าง	 ๆ	 ที่ถือเป็นองค์รวม 

ของสิทธิมนุษยชนด้วย	ได้แก่

	 	 สิทธิ	 (Rights)	 ซึ่งเป็นสิ่งติดตัวมนุษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์	 ซึ่งไม่ม ี

ใครล่วงละเมิดได้	 ทุกคนมีสิทธิมีชีวิตที่จะอยู่รอด	 อยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 

แม้กฎหมายยังไม่รองรับ	แต่สิทธิก็ยังมีอยู่

	 	 เสรภีาพ	(Freedom)	คอื	การทีม่นษุย์สามารถท�าอะไรกไ็ด้ภายใต้ขอบเขตของศลีธรรมอนัดงีาม 

โดยไม่เบียดเบียนสังคม	 หรือไม่ล่วงล�้าสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวม	 ซึ่งค�าว่าสิทธิและเสรีภาพ 

มักจะอยู่รวมกัน	 ดังปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 เพื่อแสดงออก

ทางความคิดและการปฏิบัติ

	 	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 (Human	 Dignity)	 เป็นค�าอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน 

ในแง่ของการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน	 ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของ 

สิทธิมนุษยชนท่ีก�าหนดสิทธิมาตั้งแต่เกิด	 ใครจะละเมิดไม่ได้	 และไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได	้ 

ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการมีชีวิตและความมั่นคงในการมีชีวิตอยู่	 เพราะคนทุกคนที่เกิดมาบนโลกมี

ศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์	 ดังนั้น	 การปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงต้องเคารพความเป็นมนุษย	์ 

ห้ามท�าร้ายหรือทรมานอย่างโหดร้าย	 ตลอดจนการกระท�าใด	 ๆ	 ที่ถือเป็นการเหยียดหยาม 

ความเป็นมนุษย์	ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการรับรองอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

กตกิาระหว่างประเทศ	อนสุญัญา	และปฏญิญาระหว่างประเทศหลายฉบบั	สงัคมในปัจจบุนัมกัจะละเลย

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะมีการให้คุณค่าของคนต่างกันตามสถานภาพทางสังคมของคนแต่ละคน	

เช่น	ก�านนั	นายทหาร	ภารโรง	นายกรฐัมนตร	ีซึง่สถานภาพเหล่านัน้ไม่ใช่ตัวชีว้ดัว่ามนษุย์หรอืคน	ๆ 	นัน้
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

มีศักดิศ์รขีองมนษุย์หรอืไม่	แต่ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์คอืการให้คณุค่าความเป็นคนตามธรรมชาติ

ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นผู้ชาย	 ผู้หญิง	 กระเทย	 คนพิการ	 ปัญญาอ่อน	 หรือยากจน	 ต้องถือว่าคนทุกคน 

มีคุณค่าเท่ากัน	 ต้องปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมนุษย์อย่างเสมอหน้ากัน	 เพราะถือเป็นการเคารพศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ด้วยกัน	 แต่ในสังคมก็ยังมองเห็นความแตกต่าง	 เช่น	 ความแตกต่างทางเพศ	 

ความแตกต่างทางฐานะ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งหมายถึง	 การเหยียดหยาม	 

ลดทอน	 หรือปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่ใช่มนุษย์	 หรือลดฐานะมนุษย์เป็นเพียงวัตถุส่ิงของจึงเกิดขึ้น 

อยู่เสมอ

	 	 ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ	 (Equality	 and	 Discrimination)	 คือ	 เกณฑ์ใน 

การวัดว่าสังคมหน่ึงสังคมใดมีการละเมิดหรือเคารพสิทธิมนุษยชนหรือไม่	 ชี้ให้เห็นถึงความเสมอภาค	 

หรือการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เท่าเทียมกัน

	 	 สาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เกิดจากมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมี

สิทธิในตัวเอง	มนุษย์เป็นสัตว์สังคม	มนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์	มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะ

ไม่เท่าเทียมกัน

	 	 ประเภทของสิทธิมนุษยชน	 แบ่งได้	 5	 ประเภท	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	ได้แก่

	 	 1.	 สิทธิพลเมือง	 (Civil	 Rights)	 เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองแห่งรัฐ	 เป็น 

สิทธิที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของรัฐ	 ได้แก่	 สิทธิในชีวิตและร่างกาย	 เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	 

ไม่ถูกทรมาน	 ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า	 สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	 สิทธิที่จะได้รับสัญชาติ	

เป็นต้น	

	 	 2.	 สทิธทิางการเมอืง	(Political	Rights)	ได้แก่	สทิธใินการมส่ีวนร่วมกบัรฐัในการด�าเนนิกจิการ

ที่เป็นประโยชน์สาธารณะ	 เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง	 เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ	

สิทธิการเลือกตั้งอย่างเสรี

	 	 3.	 สทิธทิางสงัคม	(Social	Rights)	เป็นสทิธขิองประชาชนทางสงัคมท่ีจะได้รบับริการจากสงัคม	

ในฐานะท่ีเป็นสมาชกิของสังคม	ได้แก่	สทิธกิารได้รบัการศกึษา	สทิธกิารได้รบัหลกัประกนัด้านสขุภาพ	

ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่	ได้รับความมั่นคงทางสังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง	และ

สร้างครอบครัว	เป็นต้น

	 	 4.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 (Economic	 Rights)	 ได้แก่	 สิทธิการมีงานท�า	 ได้เลือกงานอย่างอิสระ	

และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	เป็นต้น
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

	 	 5.	 สิทธิทางวัฒนธรรม	(Cultural	Rights)	ได้แก่	สิทธิเข้าร่วมในพิธีกรรม	ประเพณีวัฒนธรรม

ของประชาคมในด้านศิลปะต่าง	 ๆ	 การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่น 

ของตน	 มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน	 

การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา	 การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิงได้ 

โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ	เป็นต้น

หลักสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
	 	 สิทธิมนุษยชนนั้นมีความส�าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นอารยธรรมที่ถูกก�าหนดมาเพื่อให้คนทั่วโลก 

ค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมในสิทธิตั้งแต่ก�าเนิด	 เป็นเรื่อง

ที่สังคมต้องให้ความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลกและสังคมไทย	 สิทธิมนุษยชนจะครอบคลุมสิทธิต่าง	 ๆ	

ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคม	ทั้งสิทธิในชีวิต	สิทธิในการด�าเนินชีวิตและพัฒนา

ตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง	หรือสิทธิในการยอมรับนับถือ	เป็นต้น

	 	 ในสังคมไทยมีการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันมาอย่างยาวนาน	

ตั้งแต่การเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง	 เหตุการณ์	 ร.ศ.	 130	 ที่คณะทหารก่อการกบฏ 

เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 การปฏิวัติในปี	 พ.ศ.	 2475	 ที่มีหลัก	 6	 ประการของปรีดี	 พนมยงค	์ 

ซึ่งกล่าวถึงหลักสิทธิเสมอภาคและความเป็นอิสรเสรีภาพ	 การต่อสู้ในยุคเผด็จการทหารนับหลังจาก 

รัฐประหารในปี	 พ.ศ.	 2490	 จนถึงยุคของระบบปฏิวัติของจอมพล	 สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 นับตั้งแต่ 

ปี	 พ.ศ.	 2501	 ซึ่งแม้ไทยจะให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2490	 

แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนก็ยังเติบโตช้า	 ต่อมามีการต่อสู้เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอย่างเข้มข้น	 เช่น	

ในช่วงหลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 และเหตุการณ์	 6	 ตุลาคม	 2519	 เรื่องของมนุษยชนเป็นที่ 

ถกเถียงกันอย่างมาก	 ต่อมามีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้ึนเพ่ือศึกษา

กฎหมายหรือร่าง	พ.ร.บ.	ที่แย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในสมัยของรัฐบาลพลเอก	

ชาตชิาย	ชณุหะวณั	ภายหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิในปี	พ.ศ.	2535	ซึง่ชยัชนะของประชาชนมผีลผลกัดนั 

สร้างส�านึกสิทธิมนุษยชนท่ีจริงจังในสังคมไทย	 จนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาตขิึน้ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	ฉบบัปี	พ.ศ.	2540	ทีเ่ป็นกลไกส�าคญัทีม่บีทบาทใน

ด้านการคุม้ครองสทิธิมนุษยชนในสังคมไทย	รวมถึงองค์กรอสิระและมลูนธิิอืน่	ๆ 	อกี	เช่น	ศาลรฐัธรรมนูญ	

ศาลปกครอง	 ศาลยุติธรรม	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน	 

ซ.ีซ.ีเอฟ.	มูลนิธศินูย์พทิกัษ์สทิธเิดก็	มลูนธิปิวีณาหงสกลุเพือ่เดก็และสตร	ีเป็นต้น	แต่ปัญหาการละเมดิ
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

สิทธิมนุษยชนก็ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน		เนื่องด้วยสังคมไทยเป็นสังคมเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยม	 จึงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้เง่ือนไขว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ	 ความพยายาม 

ก้าวไปสู่ความพัฒนาท�าให้รัฐบาลใช้กฎหมายโดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบ	 เช่น	 การประกาศเขตอุทยาน

ทับที่ท�ากินของชาวบ้าน	 การสร้างเข่ือนท�าลายระบบนิเวศและวิถีชีวิตชาวบ้าน	 การให้สัมปทาน 

เหมืองแร่แก่นายทุน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่ว่า	 อุดมการณ์สิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน	 

ก�าลังตกอยูใ่นทีน่ัง่ล�าบากท�านองเดยีวกับประชาธปิไตย	หรอืป้ายชือ่อดุมการณ์ทางสงัคมการเมอืงอืน่	ๆ 	 

ทั้งหลาย	 กล่าวคือ	 กลายเป็นอุดมการณ์ท่ีถูกตีความ	 และน�าไปใช้ปฏิบัติขัดแย้งกัน	 จนเป็นผลท�าให้

เกิดการเผชิญหน้ากันทั่วโลก	แต่เราก็ดูจะปล่อยให้ปัญหาแบบนี้ผ่าน	ๆ	กันไป	หรือไม่ซ�้าร้ายก็ยอมรับ

กันไปแต่โดยดี	 ยิ่งกว่านั้นได้กลายเป็นกฎปฏิบัติที่เห็นดีเห็นงามกัน	 ไม่ว่าบุคคลก็ดี	 หรือชนชั้น	 หรือ

ประชาชาติก็ดีที่จะเทศนาเรื่องสิทธิมนุษยชน1 

	 	 ในปี	พ.ศ.	 2540	 ได้เกิดรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและยังมีบทบัญญัติ

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด	 รวมไปถึงยังก่อให้เกิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 

ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหน่ึง 

และกรรมการอืน่อกีสบิคน	ซึง่พระมหากษตัรย์ิทรงแต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา	จากผูซ่ึ้งมคีวามรู ้

หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	ทั้งนี้	 โดยต้องค�านึงถึง 

การมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งหกปี 

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 วาระละ	 6	ปี	 โดยม ี

บทบาทอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็น 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 

ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี	และเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่หมาะสมต่อบคุคลหรอืหน่วยงานท่ีกระท�า	หรอื

ละเลยการกระท�าดงักล่าวเพือ่ด�าเนนิการ	ในกรณทีีป่รากฏว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามท่ีเสนอ	ให้รายงาน

ต่อรัฐสภาเพื่อด�าเนินการต่อไป	 รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	 

ข้อบงัคับ	และส่งเสรมิการศกึษา	การวจิยั	ความร่วมมอืและการประสานงาน	เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน	ทั้งนี้	ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและของประชาชน

ประกอบด้วย	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีอ�านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

1	 เสน่ห์	จามรกิ,	2545,	พทุธศาสนากบัสิทธมินษุยชน,	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต,ิ	กรงุเทพฯ,	หน้า	3-4.
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

จากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�า	 รวมทั้งมีอ�านาจอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	

ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 ส�าหรับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ด้วยสังคมไทยนั้นมีประชากรต่างเชื้อชาติ	

ศาสนา	 เผ่าพันธุ์	 แต่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	 และสามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว 

โดยไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องการแบ่งชนชั้น	 แต่กลับพบการละเมิดในเร่ืองอื่น	 ๆ	 เช่น	 

การละเมิดสิทธิเด็ก	 การละเมิดสิทธิสตรี	 การละเมิดทางเพศ	 แรงงาน	 ยาเสพติด	 อบายมุข	 เป็นต้น	 

ดงันัน้	แต่ละบคุคลควรเข้ามามส่ีวนร่วมในการคุ้มครองสทิธมินษุยชน	โดยการศกึษาเรือ่งสิทธมินษุยชน

ในสงัคมไทยทีพั่ฒนาความรู	้ทกัษะ	ค่านยิมในการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง	บคุลกิภาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์อย่างเตม็ที	่มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชาตบ้ิานเมอืง 

อย่างมีอิสรเสรีภาพ	 ใช้สิทธิทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมให้มีประสิทธิภาพ	 และศึกษาหาความรู้ 

เกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

หลักสิทธิมนุษยชนในส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทอ�านาจหน้าที่และภารกิจหลัก

ในการด�าเนินงานหลายประการ	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ส�าคัญยิ่งคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคอย่างเป็นธรรม	 โดยการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ�านาจรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วย

กฎหมาย	 รวมท้ังป้องกันมิให้มีการใช้อ�านาจเกินขอบเขตจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	 

ดงัน้ัน	การส่งเสรมิหลกัสทิธมินษุยชนภายในส�านกังาน	ตลอดจนการพฒันาการคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ให้กับประชาชนจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการด�าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และ

ยุทธศาสตร์ของส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 ผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 เกิดข้ึนครั้งแรกที่ประเทศสวีเดน	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 1809	 ซึ่งเรียกว่า	 

Ombudsman	 เป็นภาษาสวีดิช	 แปลว่า	 “ผู้แทน”	 หรือ	 “ผู้รับมอบอ�านาจผู้ตรวจการ”	 โดยม ี

หน้าที่หลักเป็นผู้คุ้มครองสิทธิและด�ารงความยุติธรรมให้กับประชาชน	 ผ่านการรับเร่ืองร้องเรียน 

จากประชาชน	หรอืถงึแม้ว่าจะไม่มกีารร้องเรยีน	แต่หากเป็นเรือ่งท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินเหน็ว่าประชาชน 

ได้รับความเดือดร้อน	 ก็สามารถน�าประเด็นปัญหาดังกล่าวมาท�าการสอบสวนได้เอง	 แนวคิดใน 

การมีผู้ตรวจการแผ่นดินให้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐนี้	 ได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ 
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

ทัว่โลก	ต่อมามกีารก่อตัง้สถาบนัผู้ตรวจการแผ่นดนิในประเทศต่าง	ๆ 	ในเกอืบทกุภมิูภาค	เช่น	เดนมาร์ก	

ฟินแลนด์	อังกฤษ	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	แคนาดา	แอฟริกาใต้	ฮ่องกง	และเกาหลีใต้	เป็นต้น

	 	 การจัดตั้งระบบผู้ตรวจการแผ่นดินประสบความส�าเร็จในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	 โดยใช้ 

ชื่อว่า	 “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา”	 และได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2540	หมวด	6	รัฐสภา	ส่วนที่	7	ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	มาตรา	196	มาตรา	167	 

และมาตรา	 198	 และก�าหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ 

แผ่นดินของรัฐสภา	เพื่อรองรับและก�าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ	ซึ่งรัฐสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 และประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 พ.ศ.	 2542	 ขึ้นมา	 และเมื่อวันท่ี	 1	 เมษายน	 

พ.ศ.	 2543	 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้นายพิเชต	 สุนทรพิพิธ	 เป็นผู้ตรวจการ 

แผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย	 และต่อมาในวันที่	 12	 เมษายน	พ.ศ.	 2543	 ได้มีค�าสั่ง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้นายปราโมทย์	โชติมงคล	เป็นเลขาธิการส�านักงานผู้ตรวจการ 

แผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย	 ต่อมาได้มีการคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

อีก	2	คน	คือ	นายพูลทรัพย์	ปิยะอนันต์	และพลเอก	ธีรเดช	มีเพียร	ซึ่งต่อมา	พลเอก	ธีรเดช	มีเพียร	

ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก		

	 	 ต่อมาได้เกดิการปฏิวัตริฐัประหารโดยคณะบคุคลท่ีเรยีกว่า	“คณะปฏริปูการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (คปค.)”	 เมื่อวันที่	 19	 กันยายน	 พ.ศ.	 2549	 

และได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 แต่ได้มีประกาศ	

คปค.	 ฉบับท่ี	 14	 ลงวันที่	 21	 กันยายน	 พ.ศ.	 2549	 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยู่ต่อไป	 

ต่อมาได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 เมื่อวันท่ี	 24	 สิงหาคม	 

พ.ศ.	 2550	 ซึ่งยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยบัญญัติให้เป็น 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐต่อไป	 พร้อมทั้ง 

มอบอ�านาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ	 และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก	 “ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ของรัฐสภา”	เป็น	“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”		

	 	 ปัจจุบัน	 “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)”	 ได้ท�าการยึดและควบคุมอ�านาจการ

ปกครองประเทศเมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	 2557	 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	2550	สิน้สดุลงแต่ได้มปีระกาศ	คสช.	ฉบบัที	่11/2557	ลงวนัที	่22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2557	 

ให้องค์กรอิสระ	 และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 พุทธศักราช	 2550	 ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป	 กับท้ัง 
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บูรณ์ ฐาปนดุลย์

ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	โดยให้มีผล 

ใช้บังคับเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตั้งแต่วันที่	 22	 กรกฎาคม	 2557	 ต่อมาได้มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2560

	 	 ปัจจุบันมีผู้ตรวจการแผ่นดิน	 2	 คน	 ได้แก่	 พลเอก	 วิทวัส	 รชตะนันทน์	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน	และนายบูรณ์	ฐาปนดุลย์	ผู้ตรวจการแผ่นดิน

บทบาทอ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”	 คือ	 บุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา	 

จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา	โดยต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	

และมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต�่ากว่าอธิบดี 

หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า	 หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต�่ากว่ากรมตามที ่

คณะกรรรมการสรรหาประกาศก�าหนด	 โดยต้องด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าป	ี 

จ�านวนสองคน	 และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด�าเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบปี	 จ�านวนหนึ่งคน	 มีหน้าที่และอ�านาจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ 

ไม่เป็นธรรม	อันเกิดจากกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด	ๆ	หรือ

เกดิจากหน่วยงานของรัฐหรอืเจ้าหน้าท่ีของรฐั	ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	หรอืปฏบิติันอกเหนอืหน้าทีแ่ละ

อ�านาจตามกฎหมาย	 กับหน่วยงานของรัฐท่ีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามหมวด	 5	 หน้าที่ของรัฐ	 

ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	230

หลักสิทธิมนุษยชนในส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 	 จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ที่ก�าหนดให้ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินมีหน้าที่และอ�านาจดังกล่าวมาแล้ว	 ผู้ตรวจการแผ่นดินและส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

จึงมีหน้าทีแ่ละอ�านาจ	และภารกจิหลกัในการด�าเนนิงานหลายประการ	ซึง่มวีตัถุประสงค์หลกัทีส่�าคญั 

คือ	 การคุ้มครองสิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาคของประชาชนอย่างเป็นธรรม	 ป้องกันมิให้รัฐ 

ใช้อ�านาจเกนิขอบเขตจนสร้างความเดอืดร้อน	ท้ังนี	้ส�านกังานได้ด�าเนนิภารกจิดังกล่าวให้บรรลเุป้าหมาย 

โดยการก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า	“คุม้ครองประชาชนให้ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมจากการใช้อ�านาจรัฐ	 

เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม”	 ก�าหนดพันธกิจ	 ข้อ	 1	 ว่า	 “ตรวจสอบดูแลการใช้อ�านาจรัฐเพื่อให้

ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม”	 และก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์	 ข้อ	 1	 ว่า	 “พัฒนาขีด

ความสามารถในการตรวจสอบดูแลเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน”
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หลักสิทธิมนุษยชนในที่ท�ำงำน

	 	 มีกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 การให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานทุกคนในส�านักงาน	 ทั้งสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกายในการกระท�าการใด	ๆ	ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบส�านักงาน	สิทธิในการรับรู้ 

และมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 ความเสมอภาคของบุคคล	 

ไม่แบ่งแยกระดับหรือฐานะของบุคคล	เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเปิดเผย

เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร	เสรีภาพในการรวมกลุ่มต่าง	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	นอกจากนี้	 

ยังรวมถึงสิทธิในทรัพย์สิน	 เสรีภาพทางการศึกษา	 และเสรีภาพในการนับถือศาสนา	ที่ส�านักงานให ้

สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานทุกคนอย่างดีเสมอมา

	 	 2.	 การให้สิทธิแก่ประชาชนในการร้องเรียน	 โดยไม่เลือกปฏิบัติใด	 ๆ	 ไม่ว่าประชาชนที่มา 

ร้องเรียนจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านภูมิล�าเนา	ชาติพันธุ์	การศึกษา	สาขาอาชีพ	ฐานะ	

ความผดิปกตทิางร่างกายหรอืจติใจ	หรอืแม้กระท่ังวตัถปุระสงค์ของการร้องเรยีน	เป็นต้น		ซึง่ส�านกังาน

ยินดีรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนทุกเรื่องไว้พิจารณาตามระบบขั้นตอนต่อไป

	 	 3.	 การคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามกฎหมาย	 โดยการปกปิดช่ือในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ 

จะให้ส�านักงานเปิดเผยชื่อตนเองต่อผู้ถูกร้องเรียนหรือหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	 ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับ

การคุ้มครองและปฏิบัติที่เหมาะสม

	 	 4.	 การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีต่าง	ๆ	อย่างเป็นธรรม	ไม่มีอคติ	หรือเข้าข้าง

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผูร้้องเรียนหรือหน่วยงานผูถ้กูร้องเรยีน	เพือ่ความเป็นธรรมของ

ทั้ง	2	ฝ่าย		และด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากทั้ง	2	ฝ่าย	รวมทั้งข้อเท็จจริงแวดล้อม	อื่น	ๆ 	จนเป็น

ที่ประจักษ์ดี	 จึงสามารถสรุปและยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างถูกต้องเป็นธรรมได้	 ซ่ึงเป็นหลักการ 

ที่คล้ายกับการพิจารณาคดีของศาลที่ว่า	 หลักประกันขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

ประการหนึ่งก็คือ	 การก�าหนดข้อสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าได้มีค�าพิพากษา 

ถึงที่สุดแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้กระท�าความผิด	(Presumption	of	innocence)2 

2	 ชาติ	 ชัยเดชสุริยะ,	 2549,	มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา,	 
	 ส�านักงานอัยการสูงสุด,	กรุงเทพฯ,	หน้า	61.

-18-0219(001)P4.indd   55 6/5/61 BE   11:56 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.256056

บูรณ์ ฐาปนดุลย์

บทสรุป
	 	 หลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่จ�าเป็นในการอยู่ร่วมกันของสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่ 

ระดับโลก	 สังคมระดับประเทศ	 หรือสังคมที่เล็กลงมาในระดับชุมชนหรือในที่ท�างานก็ตาม	 ทั้งนี้	 

เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข	 ไม่มีการละเมิดซึ่งกันและกัน	 ในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 

แนวคิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนกระทั่งปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2540	 ที่มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างเด่นชัด	 รวมไปถึงมีองค์กร

อิสระเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระดังกล่าว		

ดังน้ัน	 ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะที่เป็นองค์อ�านาจที่มีบทบาทอ�านาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจของรัฐ	 ตลอดจนพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตามค�าร้องเรียนในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	 หรือปฏิบัตินอกเหนืออ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	มีความส�าคัญยิ่งต่อการคุ้มครองซึ่ง 

สิทธิมนุษยชนของประชาชน	 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากการใช้อ�านาจรัฐ	

และเสริมสร้างให้สังคมมีการเคารพซึ่งสิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	เพื่อประโยชน์สุขของสังคม

และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา*

สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนไทย

ในทศวรรษที่ผ่านมา

แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)1

	 	 ประเทศไทยภายหลงัจากทีม่พีระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	ได้พฒันา

ไปอย่างก้าวหน้าในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Right)	 ในด้านการสาธารณสุข	 โดย

ประชาชนชาวไทยเกอืบทัง้หมดของประเทศจะได้รบัสทิธใินการรบัการรักษาพยาบาลจากหนึง่ในสาม

ระบบหลักตามสิทธิของตน	คือ	สวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ	ระบบประกันสังคม	และระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 อีกท้ังยังได้รับสิทธิในการเข้ารับการบริการในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โดยไม่ต้องถูกถามสิทธิ	 และไม่ต้องส�ารองเงินจ่ายไปก่อน	อย่างไรก็ตาม	ยังมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ

ทางด้านสาธารณสุขท่ีควรได้มีการผลักดันเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น	

ทั้งในด้านการเข้ารับบริการสุขภาพ	การพัฒนาคุณภาพของบริการ	และการสร้างความเท่าเทียมและ

เป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพ	(Health	Equity)	ของผู้อยู่ในหลักประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน	

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	 	 ในปัจจุบัน	 ท้ัง	 3	 ระบบนี้ให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในสัดส่วนที่ต่างกัน	 ระบบสวัสดิการ 

รักษาพยาบาลข้าราชการให้ความคุ้มครองแก่ข้าราชการและครอบครัวประมาณ	 5	 ล้านคน	 

ระบบประกันสังคมให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างหรือผู้ประกันตนประมาณ	 10	 ล้านคน	 ในขณะที่ 

ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนที่นอกเหนือจากสิทธิ์ความคุ้มครอง	 

2	 ระบบดังกล่าว	 ซึ่งมีจ�านวนมากถึงประมาณ	 48	 ล้านคน	 เป็นข้อถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับ 

สิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกันของระบบประกันสุขภาพต่างๆ	 เหล่านี้	 

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว	 จึงขอเริ่มด้วยการอธิบายความหมายของค�าว่า	 

Health Equity	หรอืความเสมอภาค ความเท่าเทยีมและเป็นธรรมในการเข้ารบับรกิารทางสขุภาพ 

และ	Iron Triangle of Healthcare	หรือสามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ

*	 คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์	ศิริราชพยาบาล,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	3	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

  Health Equity (ความเสมอภาค ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเข้ารับบริการ 

ทางสุขภาพ) หมายถึง	 การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านสังคม	 ชนชั้น	 

เช้ือชาต	ิเศรษฐานะ	หรอืถิน่ท่ีอยูอ่าศยั	ได้รบัการดแูลหรอืเข้าถึงการบริการด้านสขุภาพได้	โดยปราศจาก 

ซึ่งความแตกต่างที่หลีกเลี่ยงได้หรือลดความเหลื่อมล�้าได้	อีกทั้งหมายรวมถึง	การปราศจากซึ่งการขัด

ต่อความยุติธรรมและสิทธิ์อันพึงได้ส่วนบุคคล2

  Iron Triangle of Healthcare	 หรือสามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ	 เป็นการอธิบาย 

ความสัมพันธ์	ความเชื่อมโยงของปัจจัย	3	ประการของระบบการดูแลสุขภาพ3	(ดูภาพประกอบที่	1)

ภาพประกอบที่ 1 :	สามเหลี่ยมของการดูแลสุขภาพ	(ประยุกต์จากเอกสารอ้างอิง)3

	 	 สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของคนในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง	 ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�าคัญ	 

3	ประการคือ	ค่าใช้จ่าย	(Cost)	คุณภาพการให้การดูแลรักษาพยาบาล	(Quality)	และความสะดวกใน

การเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาล	(Access)	ระบบที่อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงการบริการและ

มีคุณภาพการบริการที่ดี	ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง	หากต้องการลดค่าใช้จ่าย	อาจใช้วิธีลดคุณภาพหรือ

ลดความสะดวกในการเข้ารับบริการ	(เช่น	โรงพยาบาลปิดหอผู้ป่วย	ท�าให้ระยะเวลารอเตียงนานขึ้น)	 

ขณะเดียวกัน	 คุณภาพการให้บริการจะลดลง	 หากการเข้าถึงบริการไม่สะดวกหรือก�าหนดอัตรา 

ค่าใช้จ่ายไว้ต�่า	 ระบบการให้บริการด้านสุขภาพของแต่ละประเทศจึงอยู่ที่จุดสมดุลของปัจจัยทั้ง	 3	 

ดังกล่าว

  	 เป็นจุดสมดุลที่ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนนั้นๆ	สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกได้รับ

บริการที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง	และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

	 	 ในการก�าหนดจุดสมดุลของระบบการดูแลสุขภาพของสมาชิกของชุมชนหรือประชาชน 

ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น	 นโยบายด้านสุขภาพจึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญ	 ซึ่งต้องค�านึงถึง 

ฐานะทางเศรษฐกิจ	 ปัญหาสุขภาพและความรุนแรงของปัญหา	 ตลอดรวมถึงระบบการให้บริการ	 

(สถานท่ีให้บริการ	 บุคลากรท่ีให้บริการ	 เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ	 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย	 

ระบบการเบิกจ่าย	ฯลฯ)	ดังตัวอย่างที่แสดงในภาพประกอบที่	2	และ	3

ภาพประกอบที่ 2 :	ระบบการดูแลสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายต�่า	การเข้าถึงไม่สะดวก	ส่งผลให้ระบบการให้

บริการห่างจากมาตรฐานคุณภาพที่ควรเป็น

ภาพประกอบที่ 3 :	 ระบบการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง	 เข้าถึงได้ง่าย	 ย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง 

ไปตามส่วน
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

	 	 ส�าหรับในประเทศไทย	ระบบการประกนัสขุภาพทีส่�าคญั	3	ระบบ	ก�าหนดสทิธิใ์นการรบับรกิาร

ที่แตกต่างกัน	 จุดสมดุลของทั้ง	 3	 ระบบ	 ไม่ได้เป็นจุดเดียวกัน	 ประเด็นที่มักเป็นข้อถกเถียงกันเสมอ

คือลักษณะดังกล่าวถือว่าขัดต่อภาวะ	Health	Equity	หรือไม่?	ประชาชนคนไทยได้รับการให้บริการ 

ด้านสุขภาพที่มี	3	มาตรฐานหรือไม่?

การวิเคราะห์ระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนของประเทศไทย
	 	 เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสามเหลี่ยมการดูแลสุขภาพและเกิดความเสมอภาคทางสุขภาพ	 

รวมถงึความเท่าเทยีมกนัในการรบับรกิารทางสขุภาพขึน้	หลกัการการด�าเนนิการกระท�าได้	2	รปูแบบ

คือ

  รูปแบบที่ 1 : จุดสมดุลของทั้ง 3 ระบบ อยู่ที่จุดเดียวกัน

	 	 ภายใต้หลักการน้ี	 จุดสมดุลคือสิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน	 (ซึ่งก�าหนดระดับ 

ความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ	 มาตรฐานคุณภาพการบริการท่ีเป็นที่ยอมรับภายใต้ค่าใช้จ่าย 

ที่เหมาะสม)	ของทั้ง	3	ระบบประกันสุขภาพ	 เป็นจุดเดียวกัน	 (Basic	Service	Package)	บุคคลใด 

ที่ต้องการได้รับบริการท่ีสูงกว่าระดับดังกล่าว	 ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเองเมื่อเข้ารับบริการ 

ในแต่ละครั้ง	 -	 Copayment	 (ดูภาพ	 ประกอบที่	 4)	 ทั้งนี้	 สิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน 

ดังกล่าว	ต้องครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การรักษาโรค	และการฟื้นฟูสภาพ

ภาพประกอบท่ี 4 :	 ระบบการดูแลสุขภาพที่ผู้รับบริการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากการให้

บริการระดับพื้นฐาน
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

  รูปแบบที่ 2 : จุดสมดุลของแต่ละระบบอยู่ต่างที่กัน

	 	 ภายใต้หลักการนี้	 จุดสมดุลคือสิทธิ์การรับบริการด้านสุขภาพของแต่ละระบบอยู่ต่างที่กัน	 

นั่นคือผู้ได้รับสิทธิ์ของแต่ละระบบ	 ได้รับสิทธิ์การรับการรักษาพยาบาลพ้ืนฐานที่ไม่เหมือนกัน	 ทั้งนี	้ 

ผูม้สีทิธิใ์นแต่ละระบบมส่ีวนรบัผดิชอบในจุดสมดุลของการให้บรกิารด้านสุขภาพพ้ืนฐานโดยผ่านกลไก

ต่างๆ	 (เช่น	การหักเงินรายได้	การก�าหนดอัตรารายได้ที่ต�่า)	และส่วนรับผิดชอบของผู้มีสิทธิ์ควรเป็น

สัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสิทธิ์ที่ได้รับที่แตกต่างกัน

1. การเข้าถึงบริการสาธารณสุข

	 	 1.	 ประชาชนบางกลุ่ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ไร้สัญชาติและกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดาร 

ซึ่งมีอุปสรรคในการติดต่อกับสถานที่ราชการ	ไม่มีบัตรประชาชน	จึงไม่มีสิทธิในการได้รับหลักประกัน

สขุภาพตามนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า	นอกจากนี	้ยงัขาดความชดัเจนในทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 

หลักฐานที่จ�าเป็นต้องแสดงเมื่อเข้ารับบริการ

ตารางประกอบที่ 1 :	แสดงให้เห็นความแตกต่างของระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ4

ข้าราชการ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า

แรงงาน
ต่างด้าว

พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการ
กรุงเทพฯ

ลักษณะ สวัสดิการ ประกัน
ภาคบังคับ

สวัสดิการ ประกัน
ภาคบังคับ

สวัสดิการ สวัสดิการ

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

กรมบัญชีกลาง สนง.ประกัน	
สังคม

สปสช. สนง.สาธารณสขุ
จังหวัด

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

กองบ�าเหนจ็บ�านาญ
สนง.คลัง	กทม.

กระทรวง
ต้นสังกัด

กระทรวง
การคลัง

กระทรวง
แรงงานและ
สวัสดิการสังคม

กระทรวง
สาธารณสุข

กระทรวง
แรงงานและ
สวัสดิการสังคม

กระทรวง
มหาดไทย

กระทรวง
มหาดไทย

แหล่งเงิน งบประมาณ
แผ่นดิน

ลูกจ้าง/
นายจ้าง/รัฐ

งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้ประกันตน งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

วิธีจ่าย
ค่าบริการ

จ่ายตามจริง เหมาจ่าย เหมาจ่าย เหมาจ่าย จ่ายตามจริง เหมาจ่าย

หมายเหต ุ:	รายงานฉบบัสมบรูณ์	โครงการพฒันาแนวทางอภบิาลระบบหลกัประกันสขุภาพสถาบนัวจิยั

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	:	กุมภาพันธ์	2556
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

	 	 2.	 ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนยังคงมีปัญหาในการรับภาระด้านการเดินทางและ 

ค่าเสยีโอกาสจากการต้องหยดุงานเมือ่ประสงค์จะเข้ารบับรกิารสาธารณสขุ	จงึไม่สามารถเข้ารบับรกิารได้	 

แม้จะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 	 3.	 โครงสร้างของปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับปัญหาในมิติอื่นๆ	 

เช่น	การคมนาคมขนส่ง	การเมอืงการปกครอง	ซึง่เกีย่วพนักบัภารกจิของหน่วยงานอืน่	และจ�าเป็นต้อง

ได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 4.	 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม	 

จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาโอกาสและช่องทางการเข้ารับบริการ	 ควบคู่ไปกับสิทธิในการเข้ารับบริการที่

ปัจจุบันได้รับการรับรองตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาจัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข1

	 	 1.	 สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ป่วยถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่พึงได้ของตน	 และให้ 

ผู ้ป่วยมีสิทธิในการได้รับรู ้ข้อมูลการรักษาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีการบังคับใช้จริง	 

ทั้งในส่วนของกระบวนการรักษา	 และยาท่ีใช้ในการรักษา	 เพื่อให้ได้ทราบทางเลือกของตนเกี่ยวกับ

บริการสุขภาพตามสิทธิท่ีพึงได้รับ	 ตลอดจนการได้รับการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากการรักษา 

ที่ผิดพลาดตามสมควร

	 	 2.	 จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

	 	 3.	 กระจายทรัพยากรสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์	 ซึ่งควร

จัดให้มีเพียงพอในทุกสถานพยาบาล

	 	 4.	 พัฒนาระบบการสาธารณสุขเคลื่อนที่	 เพื่อช่วยลดภาระในการเดินทางเข้ารับบริการ

สาธารณสุขของผู ้อยู ่ในพื้นที่ห่างไกล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท�าแผนการตรวจเยี่ยม	 และ

รักษาเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้อง 

ประกอบอาชีพในช่วงวันและเวลาราชการ

	 	 5.	 พัฒนาช่องทางการบริการส�าหรับกลุ่มเฉพาะ	เช่น	กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย 

อันควร	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มผู้พิการ	 และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 โดยส�าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น	 

อาจควรพิจารณาให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการด้านสุขภาพที่จัดเก็บเงินสมทบจากแรงงานข้ามชาต ิ

เป็นการเฉพาะ	 เพี่อความยั่งยืนในการบริหารโดยไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ	 รวมทั้ง 

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนกรณีท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขหรือไม่ได้รับ 

ความเท่าเทียมกันของคุณภาพการบริการ
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สิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในทศวรรษที่ผ่านมา

	 	 6.	 พัฒนาระบบการชดเชยค่าเสียโอกาสจากการหยุดงานเมื่อต้องเข้ารับบริการรักษาพยาบาล	

ซึ่งสะท้อนการสูญเสียรายได้ตามจริง	และเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

2. ความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ

	 	 1.	 คุณภาพ	ประเภทของบรกิารทีไ่ด้รับยงัมคีวามเหล่ือมล�า้	และความล่าช้าของการได้รับบริการ

ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ	 ตลอดจนรูปแบบและสัดส่วนการสมทบเข้ากองทุนยังคงมีความแตกต่างกัน 

ตามแต่ละระบบประกันสุขภาพ

	 	 2.		ความเหลื่อมล�้าของคุณภาพบริการและยาที่ได้รับ	 การกระจายจ�านวนบุคลากรทาง 

ด้านสาธารณสขุ	ปรมิาณและคณุภาพของครภัุณฑ์ทางการแพทย์ระหว่างเขตเมอืงและเขตชนบท	และ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ

	 	 3.		ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

	 	 4.		หลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการรับรองการเข้าถึง

บริการสขุภาพขัน้พืน้ฐานตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู	ซึง่มโีครงสร้างทีแ่ตกต่างจากสทิธปิระโยชน์

ในระบบประกันสุขภาพอื่นๆ	กล่าวคือ	ระบบสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจมีสิทธิประโยชน์ใน

การรักษาพยาบาลอยู่ในรูปของสวัสดิการของข้าราชการที่มีฐานเงินเดือนต�่ากว่าผู้ประกอบอาชีพใน

ภาคเอกชน	และระบบประกันสังคมที่ผู้ได้รับสิทธิและนายจ้างต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุน

	 	 5.		บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบราชการมุ่งสู ่เอกชน	 เนื่องจาก 

ค่าตอบแทนที่สูงกว่า	และมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆ	ซึ่งมีคุณภาพชีวิตดีกว่า

	 	 6.		การจัดสรรงบประมาณส�าหรับสถานบริการสาธารณสุขและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยังคง

จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกแก่โรงเรียนแพทย์และสถานบริการสาธารณสุขในเขตเมือง	 

ซึ่งมีความพร้อมในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพระบบบริการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาจัดท�าแผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข1

	 	 1.	 เพ่ิมทางเลือกในการร่วมจ่ายสมทบของผู้ประกันในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

แก่ผู้ประสงค์จะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงข้ึนกว่าบริการขั้นพ้ืนฐานดังที่ระบุไว้ตามสิทธิ	 อันเป็น

แนวทางท่ีช่วยสร้างความย่ังยืนทางการคลังของระบบประกันสุขภาพของประเทศโดยรวม	 และสร้าง

ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันในระบบอื่นที่ได้มีการร่วมสมทบในรูปแบบอยู่แล้ว

	 	 2.	 พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพอย่างบูรณาการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความ 

ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	(Public	Private	Partnership)	ทั้งในด้านการป้องกันการส่งเสริม 

สุขภาพ	 และการรักษาโรค	 เพื่อร่วมใช้ทรัพยากรทั้งในด้านสถานบริการบุคลากร	 และครุภัณฑ์ใน 
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ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนพัฒนามาตรการให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม

ในการป้องกันการเกิดโรค

	 	 3.		พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเขตพื้นที่ห่างไกลสู่โรงพยาบาลศูนย์ในพื้นที่	ตลอดจนระบบ

การแพทย์ทางไกล	 (Telemedicine)	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงคุณภาพบริการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

ห่างไกล

	 	 4.		บูรณาการระบบบริหารจัดการด้านการบริการทางการแพทย์ของ	 3	 กองทุน	 ได้แก่	 

กองทุนประกันสังคม	 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาล

ข้าราชการเพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพบรกิารทางการแพทย์	ท�าให้ทกุคนได้รบับรกิารทีม่คุีณภาพ	มาตรฐาน	

รวดเร็วและปลอดภัยเท่าเทียมอย่างทั่วถึง	และไม่มีความเหลื่อมล�้าในการให้บริการ
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	 รายงานฉบับสมบูรณ์	 โครงการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ	สถาบันวิจัยเพื่อ 
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล*

พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน

และคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral Language 

and Homosexuality Laws)

บทคัดย่อ

	 	 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	 พ.ศ.	 ......ถือว่าเป็นก้าวใหม่ของสังคมไทยส�าหรับคู่รักเพศเดียวกัน

ปัจจุบันมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�านวนมากที่ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนครอบครัวคู่รักหญิงชายท่ัวไป	แต่ไม่มี

กฎหมายรับรองสถานภาพ	ท�าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิและ

หน้าที่ที่จะพึงมีพึงได้	 ซึ่งขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

และตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 เนื่องจากเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะ

ความแตกต่างทางเพศหรอืการเลอืกปฏบิตัโิดยเหตผุลเรือ่งเพศ	ในประเทศทางตะวนัตกหลายประเทศ 

มีการแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัวเพื่อให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่าง 

ผูร้กัเพศเดยีวกนัได้	แต่ในทวปีเอเชยี	ยงัไม่มปีระเทศใดยอมรบักฎหมายลกัษณะนี	้ซึง่หากประเทศไทย

ผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้ก็จะเป็นประเทศแรกที่เป็นผู้น�าในด้านสิทธิความเท่าเทียมกันในเร่ืองเพศ 

ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางกฎหมายที่ส�าคัญยิ่ง

ค�าส�าคัญ :	 คนรกัเพศเดยีวกนั,	คนรกัร่วมเพศ,	ร่างพระราชบญัญตัคิูช่วีติ	พ.ศ.	...,	Civil	partnership,	

Sexual	orientation	and	Homosexuality

*	 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งกรุงเทพใต้,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 1	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	(ข้อมูล	ณ	ปี	พ.ศ.	2556)
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

บทน�า

	 	 ในโลกปัจจุบันท่ีเราเรยีกว่าโลกยคุโลกาภวิตัน์	(Globalization)	ซึง่หมายถงึ	การทีป่ระชาคมโลก 

ไม่ว่าจะอยู่	 ณ	 จุดใด	 สามารถรับรู้	 สัมพันธ์	 หรือรับผลการกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	 

กว้างขวาง	 เป็นผลจากการพัฒนา	 การติดต่อสื่อสาร	 การคมนาคมขนส่ง	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

อนัแสดงให้เหน็ถงึการเจรญิเตบิโตของความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	ส่ิงแวดล้อม	และวัฒนธรรม

ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลก	ที่ส่งผลกระทบอันรวดเร็วและส�าคัญต่อส่วนอื่นๆ	 ของโลก	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	 สภาพทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 สืบเนื่องจากเทคโนโลย ี

ที่ก้าวหน้า	 ท�าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายเป็นผลให้มีความเลื่อนไหล 

ทางด้านความคิดจากโลกตะวันตกไปสู่ตะวันออก	 ถือได้ว่าเป็นโลกที่ไร้พรมแดน	 ประกอบกับ 

การเคลื่อนย้ายของคนในประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง	 ซึ่งเป็นไปโดยเสรี	 ก็เป็นผลให้มีการน�าแนว

ความคิดใหม่	 ๆ	 ไปยังอีกสังคมหนึ่งด้วย	 หนึ่งในแนวความคิดที่ส�าคัญที่มีการยอมรับในสังคมไทย 

มากขึน้ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา	คอื	เรือ่งคนรกัเพศเดียวกนั		(Gender-Neutral	Language)	และคนรกั 

ร่วมเพศ	 (Homosexuality)	 ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการเปิดเผยตัวในสังคมไทยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

แตกต่างจากยุคก่อนหน้าที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะอยู่กันแบบไม่เปิดเผย	 เพราะหากเปิดเผยตัวจะมี 

ผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวอย่างมากเนื่องจากสังคมยังไม่ยอมรับและจะมีการวิพากษ์วิจารณ์

หรอืตัง้ข้อรงัเกยีจทีร่นุแรงได้	แต่ขณะนีก้ลุม่บคุคลดังกล่าวจะมอียูใ่นทกุชนชัน้ของสงัคมไทยเลยกว่็าได้	 

ทั้งแวดวงนักธุรกิจ	ข้าราชการ	สื่อมวลชน	เป็นต้น	เมื่อมีการเปิดตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น	 

ก็มีการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง	ในฐานะมนุษย์ว่าควรได้รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรม	

ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวรวมไปถึงเรื่องการสมรสและการก่อตั้งครอบครัว	 (Gender-Neutral	

Marriage)
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

บทที่ 1
พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศในสังคมโลก

	 	 คนรักร่วมเพศหรือคนรักเพศเดียวกันหมายถึง	 พฤติกรรมทางเพศ	 หรือความสนใจของใน 

เพศเดียวกัน	 หรือรสนิยมทางเพศ	 ในเรื่องรสนิยมทางเพศหมายถึง	 “มีเพศสัมพันธ์หรือความรักใน 

ทางโรแมนติกพิเศษกับบุคคลในเพศเดียวกัน”	และยังหมายถึง	“ความรู้สึกส่วนตัวและการแสดงออก

ทางสังคม”	 โดยยึดจากความชอบ	พฤติกรรมท่ีพวกเขาแสดงออก	 และการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคม

เดียวกันของพวกเขา	 ปัจจุบันได้มีค�าศัพท์ใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้น	 เช่น	 “ความหลากหลายทางเพศ”	 หรือ	 

กลุม่บคุคลท่ีมคีวามหลายหลายทางเพศ	เนือ่งจากค�าดงักล่าวมคีวามหมายทีค่รอบคลมุและตรงตัวกว่า

ค�าว่า	“รกัร่วมเพศ”	ท่ีอาจถูกตคีวามบุคคลประเภทนีใ้ห้ความส�าคญัต่อการมเีพศสมัพนัธ์	อย่างไรก็ตาม	

ค�าว่าความหลากหลายทางเพศนั้นอาจหมายความรวมถึงผู้ที่มีรสนิยมรักสองเพศด้วย

	 	 คนรักร่วมเพศนั้น	หรือคนรักเพศเดียวกัน	มีมาตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์แรก	ๆ 	รูปแบบบางอย่าง 

เกี่ยวกับการดึงดูดทางเพศและความต้องการทางเพศระหว่างผู้ชายด้วยกัน	 ฝังแน่นมานานเป็น 

การยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐานทางสังคมและมีการกล่าวถึงมากที่เกี่ยวกับกรีกโบราณ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับกิจกรรมทางเพศ	 ในบางวัฒนธรรมอย่างศาสนาเอบราฮัม	 มีกฎหมาย 

ออกมาและโบสถ์ได้ถือว่าการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นการละเมิดต่อกฎสวรรค์หรือเป็น	

“อาชญากรรมฝืนธรรมชาติ”	ที่ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างรุนแรง	เช่น	การประหารชีวิต	โดยมากใช้ไฟเผา	

(เพือ่เป็นการกระท�าช�าระบาป)	การร่วมเพศทางทวารหนกัระหว่างผูช้ายด้วยกนัเกดิขึน้ก่อนยคุความเชือ่ 

คริสเตียน	โดยมากมักอ้างถึงในกรีกโบราณว่าเป็น	“อธรรมชาติ”	ย้อนไปได้ในยุคเพลโต

	 	 ศตวรรษที่	 20	 เร่ืองคนรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องการศึกษาท่ีส�าคัญและถกเถียงกันในสังคม 

ตะวันตก	 โดยเฉพาะหลังจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของเกย์ที่เริ่มในปี	 1969	 และเมื่อผ่านอ�านาจ 

ผู้มีอ�านาจอย่างด้านพยาธิวิทยาหรือความป่วยทางจิตที่สามารถรักษาได้	 การรักเพศเดียวกันได้มี 

การตรวจสอบมากขึ้นเพื่อกระตุ ้นให้เข้าใจทางด้านชีววิทยา	 จิตวิทยา	 การเมือง	 พันธุศาสตร์	

ประวัติศาสตร์	 และความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของการปฏิบัติทางเพศ	 และอัตลักษณ์กฎหมาย

และสถานภาพทางด้านสงัคมของคนทีต่่อสูใ้นการกระท�าของชาวรกัร่วมเพศ	หรอืการบ่งชีใ้นฐานะเกย์	

หรือเลสเบี้ยน	แปรเปลี่ยนไปทั้งโลก	และในบางทีก็ยังคงต่อต้านทางด้านการเมืองและศาสนา

	 	 ทัศนคติด้านสังคมเกี่ยวกับความสัมพันธ์เพศเดียวกันมักแตกต่างกันไปทั้งสถานที่และเวลา	 

มตีัง้แต่ความคาดหวงัของผูช้ายทีจ่ะต่อต้านความสมัพันธ์เพศเดียวกนั	ถงึการรวมตัวอย่างไม่ตัง้ใจผ่าน

การยอมรบัของสงัคม	ถึงการเห็นท่ีการปฏิบติัในฐานะคนบาป	ความอดกลัน้	การบงัคบัใช้ทางกฎหมาย

และวิธีการตัดสินทางกฎหมายและการห้ามปรามท่ีอาจมีโทษถึงตาย	หลายชาติส่วนใหญ่ไม่กีดกัน 
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การอยู่ร่วมกันของคน	 อ�านาจศาลบางแห่งให้ความส�าคัญของสิทธิเท่าเทียมกันการปกป้องและ 

สทิธขิองโครงสร้างครอบครวัเดยีวกนั	รวมถงึการแต่งงานด้วย	ในบางชาตคิวบคมุออกจากคนรกัต่างเพศ	 

ในบางที่ห้ามแสดงออกกิจกรรมรักร่วมเพศและถือว่าผิดกฎหมาย	 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษถึงตาย	 ในประเทศ 

ที่เป็นมุสลิม	ยกตัวอย่าง	ประเทศอิหร่าน	ซูดาน	เยเมน	โซมาเลียและบางส่วนของประเทศไนจีเรีย

	 	 ส�าหรับเรื่องการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน	(Gender-Neutral	Marriage)	นั้นยังไม่เป็น 

ทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางของสงัคมประเทศท่ัวโลก	รวมทัง้ในประเทศไทยทีย่งัไม่มกีารยอมรบัการสมรส

ระหว่างบคุคลเพศเดยีวกนั	โดยถือว่ายงัขดัต่อกฎหมายไทย	ด้วยเหตนุีส้ถานะทางทะเบยีน	เพ่ือการอยู่

ร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกันหรือ	Civil	Partnership	จึงเป็นทางออกหนึ่งที่น่าสนใจ	เหตุผลที่ท�าให้

หลายประเทศเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายรับรอง	“การสมรส”	หรือ	“รับรองสถานภาพ

การอยู่ร่วมกัน”	 ของบุคคลเพศเดียวกันนั้น	 เป็นเพราะว่านักกฎหมายหรือฝ่ายนิติบัญญัติเห็นว่า 

เป็นเรื่องถูกต้องและชอบธรรมที่จะสร้างสถาบันข้ึนมาอีกสถาบันหนึ่งส�าหรับคนกลุ่มนี้เคียงคู่ไปกับ

สถาบันสมรสของคนต่างเพศ	 เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการสมรส	 และการก่อตั้ง

ครอบครัว	 และต้องค�านึงอยู่เสมอว่าสิทธิเสรีภาพในการสมรสและการก่อต้ังครอบครัว	 “เป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐาน”	 ของมนุษย์ทุกคน	 ไม่จ�าเป็นว่าเฉพาะแต่ชายและหญิงเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว	

นอกจากนี้พัฒนาการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องยืนยันว่านอกเหนือจากการสมรสระหว่าง

คนต่างเพศกันแล้ว	 การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันก็ยังถือเป็น	 “สิทธิเสรีภาพ”	 อย่างหนึ่ง 

ของ	 “มนุษย์”	 เช่นกัน	 หมายถึง	 ปัจเจกชนต้องมีอิสระในการก�าหนดวิถีชีวิตของตนเอง	 (Self- 

determination)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรายอมรับว่ามนุษย์มีสิทธิในการก�าหนดเพศวิถีของตนแล้ว	 

ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะน�ามาใช้เป็นข้อคัดค้านสิทธิในการก�าหนดวิถีชีวิตและการก่อตั้งครอบครัวของ

บุคคลเพศเดียวกัน	 และจากแนวความคิดนี้เองที่ท�าให้กล่าวได้ว่า	 “การสมรสควรเปิดกว้างให้กับ 

ทุกคน”	 หรือจะเรียกว่าเป็นเสรีภาพที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้โดยไม่สมควรจะน�าเรื่องการแบ่งแยก 

ทางเพศมาเป็นอุปสรรค

	 	 ส�าหรับประเทศทีก่ฎหมายรบัรองการสมรสระหว่างคนเพศเดยีวกนัว่าเป็นคูส่มรสทีถ่กูต้องตาม

กฎหมายครอบครัว	 และมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ	

ได้แก่

	 	 -	 ประเทศเนเธอร์แลนด์	เมื่อปี	2001	ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ยอมรับการสมรสระหว่าง

เพศเดียวกันโดยถูกกฎหมาย

	 	 -	 ประเทศเบลเยี่ยม	เมื่อปี	2003

	 	 -	 ประเทศสเปนและประเทศแคนาดา	เมื่อปี	2005	

	 	 -	 ประเทศแอฟริกาใต้	 เมื่อปี	 2006	 ซึ่งถือเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่ยอมรับการแต่งงาน 

ของบุคคลรักเพศเดียวกัน
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

	 	 -		ประเทศสวีเดน	เมื่อปี	2009	มีเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลักศาสนาได้

	 	 -	 ประเทศโปรตุเกส	 เมื่อปี	 2010	 โดยมีการเห็นชอบให้กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันสามารถ 

แต่งงานได้โดยชอบธรรม

	 	 -		ประเทศไอซ์แลนด์	 เมื่อปี	 2010	 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศได้เข้าพิธีสมรสกับ 

คู่รักหญิง	และกฎหมายฉบับใหม่ของประเทศได้ให้เสรีภาพแก่คู่รักเพศเดียวกันให้แต่งงานกันได้

	 	 -		ประเทศอาร์เจนตน่ิา	เมือ่ปี	2010	ซ่ึงถอืเป็นประเทศแรกในละตินอเมรกิาทีผ่่านร่างกฎหมาย

รับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน

	 	 นอกจากนี้ยังมีอีก	2	ประเทศที่มีการออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันว่า

เป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย	เฉพาะบางรฐั	คอืประเทศสหรัฐอเมริกาทีรั่ฐไอโอวา	คอนเนตทคิตั	แมสซาชเูซตส์	 

เวอร์มอนต์	นิวแฮมเชียร์	และกรงุวอชิงตนั	ด.ีซี.	ล่าสดุรฐัอลิลนิอยส์ได้ผ่านกฎหมายของคนรกัเพศเดยีวกนั 

เข้าสภาแล้ว	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2556	โดยวุฒิสภาลงคะแนน	32	ต่อ	21	ผ่านกฎหมายรับรอง 

การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันโดยกฎหมายนี้จะก�าหนดนิยามของการแต่งงานตามกฎหมายใหม่ 

ที่ไม่จ�ากัดเฉพาะว่าเป็นการแต่งงานระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้น	 แต่เปลี่ยนเป็นการแต่งงานของ 

คนสองคนแทน	แต่ยงัมข้ีอห้ามใน	30	รฐั	ซึง่ประธานาธิบดบีารคั	โอบามา	เคยกล่าวว่าคูร่กัเพศเดยีวกนั

สมควรได้รับการอนุญาตให้แต่งงานกันได้	 และชาวอเมริกันส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการแต่งงาน

ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันมากข้ึน	 เมื่อประมาณกลางปี	 2555	 ผู้พิพากษาศาลในรัฐคอนเนตทิคัต 

มีค�าพิพากษาว่า	กฎหมายที่ให้ค�านิยามการแต่งงานว่าหมายถึงการแต่งงานระหว่างเพศชายและหญิง

เท่าน้ัน	 ปฏิเสธการแต่งงานของชาวเกย์	 นั้นเป็นสิ่งท่ีขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกัน	 

และประเทศแม็กซิโก	 โดยเฉพาะกรุงแม็กซิโกซิต้ี	 อย่างไรก็ดี	 ในประเทศฝรั่งเศสนั้นเคยยอมรับ 

พิธีการจดทะเบียน	 (civil	union-registered	partnership)	หรือลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต	 เพื่อเป็น

ทางออกให้แก่กลุ่มคนที่ยังไม่ปรารถนาที่จะสมรสตลอดจนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิต่างๆ	ในระดับหนึ่งคล้ายคลึงกับการสมรส	ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่	13	

กุมภาพันธ์	 2556	 ท่ีผ่านมา	 สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสได้ผ่านร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการ	 อนุญาต

ให้กลุ่มชาวรักร่วมเพศ	สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องแล้ว	และสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้	 

หลังลงมติรองรับจากวุฒิ	 สมาชิก	 329	 ต่อ	 229	 เสียง	 โดยกฎหมาย	 “สมรสส�าหรับทุกคน”	 ได้รับ 

การสนบัสนนุจากประธานาธบิด	ีและวฒุสิมาชกิฝ่ายซ้าย	และมกีารจดัท�าผลส�ารวจ	พบว่าชาวฝรัง่เศส

จ�านวน	 55	 57	 60	 เปอร์เซ็นต์	 เห็นด้วยกับการอนุญาตให้กลุ่มหญิงรักหญิงหรือชายรักชายแต่งงาน

กันอย่างถูกกฎหมาย	และอีกราว	50	เปอร์เซ็นต์	ยอมรับกับการที่กลุ่มรักร่วมเพศรับอุปถัมภ์เด็ก	และ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้ลงมติสนับสนุนร่างกฎหมาย

แต่งงาน	ของคนเพศเดียวกันด้วยคะแนนเสียง	400	ต่อ	175	เสียง	ซึ่งการลงมติดังกล่าวถือเป็นชัยชนะ 
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ครั้งส�าคัญของนายกรัฐมนตรีเดวิด	 คาเมรอน	 ที่พยายามผลักดันให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน 

เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแม้ว ่าจะเผชิญกับเสียงคัดค้านก็ตาม	 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ 

จะถูกน�าเข้าหารือในสภา	 ในรายละเอียดเพิ่มเติมและหากมีผลบังคับใช้	 ก็จะเป็นการเปิดทางให ้

คนเพศเดยีวกันสามารถแต่งงานกนัได้	ทัง้พธิท่ีีจดทะเบยีนสมรสและพธิทีางศาสนา		โดยประเทศองักฤษ 

ตั้งแต่ปี	2005	ผู้รับเพศเดียวกันมีสิทธิจดทะเบียนเป็นคู่ครองกัน	(Civil	Partnership)	แต่ไม่สามารถ

สมรสกันได้	 ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการสะสมจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ	 

นอกจากนี้ยังมีประเทศท่ีได้รับรองโดยผลของกฎหมายว่า	 มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต	 (Civil	 

Partnership)	ทีจ่ะได้รบัสทิธพิเิศษต่างๆ	จากรฐัและมหีน้าทีต่่างๆ	ตามกฎหมายแม้จะไม่เตม็ทีเ่ท่ากับ

ประเทศที่มีการยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน	 ว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้อง 

ตามกฎหมายครอบครัว	 ดังที่กล่าวมาแล้วได้แก่	 รัฐอันดอร์รา	 ประเทศออสเตรีย	 สาธารณรัฐเช็ก	 

ประเทศฟินแลนด์	ประเทศเยอรมน	ีประเทศฮงัการ	ีประเทศไอซ์แลนด์	รฐัลกิเทนสไตน์	รฐัลกัเซมเบร์ิก	

รัฐสโลวีเนีย	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

บทที่ 2
พัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศในประเทศไทย

	 	 ส�าหรับในประเทศไทยน้ัน	 มีค�าถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่กฎหมายไทยจะยอมรับและ 

ให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแห่งความสุขนี้	 แม้จะยังไม่ก้าวไปถึง	 

การยอมรับการสมรสแต่อย่างน้อยการยอมรับสถานะทางทะเบียนก็ถือเป็นเรื่องส�าคัญและ 

นับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งของกฎหมายสิทธิมนุษยชน	 กฎหมายครอบครัว	 และกฎหมาย 

ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

	 	 ค�าตอบก็คือ	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 30	 บัญญัติว่า	 บุคคล 

ย่อมเสมอกันในกฎหมาย	 และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิ 

เท่าเทียมกัน	การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	

เชือ้ชาต	ิภาษา	เพศ	อาย	ุความพกิาร	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานภาพบคุคล	ฐานะทางเศรษฐกจิ

ในสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือความคิดทางการเมือง	 อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ

รฐัธรรมนญู	จะกระท�ามไิด้	ถอืได้ว่าทกุคนทีเ่กดิมามสิีทธเิท่าเทยีมกนัตามรัฐธรรมนญู	ปัจจุบนัมบีคุคล

เพศเดียวกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเป็นจ�านวนมากแต่มิได้มีการรับรองตามกฎหมายเหมือนเป็นบุคคล 

ในครอบครัวเดียวกันเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 5	 มาตรา	 1448	 ว่าด้วย 

เรื่องครอบครัวมักให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงที่มีเพศตามที่ก�าหนดมาและกฎหมายรับรองเท่านั้น	 
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

ซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่ใช้มานานและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

ส�าหรบัประเดน็การจดทะเบยีนรบัรองคูค่นรักเพศเดยีวกนันัน้	เคยมกีารพูดคยุกนัมาแล้วต้ังแต่ปี	2544	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเห็นด้วยที่จะมีการจดทะเบียนคู่คนเพศเดียวกัน	 

แต่ขณะนั้นยังเป็นเรื่องที่แปลกเกินไปส�าหรับสังคมไทย	 ต่อมาปี	 2548	 มีการเสนอว่าหากต้องการ 

ให้กฎหมายจดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกันสามารถรวบรวมรายชื่อขอแก้ไขกฎหมายได้	 แต่

เป็นเพียงการจุดประเด็นที่ไม่มีการสานต่อ	 ปัจจุบันสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้กฎหมาย 

จดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตคนรักเพศเดียวกันถูกหยิบยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้ง	 จากการผลักดันของ 

กลุ่มองค์กรหลาย	ๆ	องค์กรก่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	เพราะที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนมกัเลอืกปฏบัิตต่ิอคนรกัเพศเดยีวกนัอย่างไม่เหมาะสม	ทัง้กรณทีีช่ายทัง้สองคนไปยืน่ค�าร้องขอ

จดทะเบียนสมรสที่ส�านักทะเบียน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อมีการตรวจสอบเอกสารประกอบ

ค�าร้องขอ	 พบว่าทั้งสองคนเป็นเพศชาย	 ซ่ึงไม่เข้าเงื่อนไขแห่งการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา	 1448	 ที่ระบุว่า	 “การสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ	 17	 ปีบริบูรณ์”	

ส�านักทะเบียนจึงไม่อนุมัติให้จดทะเบียนสมรสได้	 คู่รักคู่นี้เห็นว่าค�าสั่งปฏิบัติปฏิเสธการจดทะเบียน

สมรสเป็นการละเมิดสิทธิ	 ท�าให้เกิดความไม่เท่าเทียมเพราะความแตกต่างทางเพศ	 จึงร้องเรียนไปยัง

คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 

ที่เก่ียวข้อง	 ทั้งนี้ผู้ร้องร้องว่าเป็นชายโดยก�าเนิด	 แต่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้ว 

เพยีงแต่ไม่สามารถมบีตุรได้เท่านัน้	ซึง่ผูร้้องมคีวามประสงค์จะถอืเพศเป็นหญงิ	แต่เจ้าพนกังานขดัข้อง

ในการแก้หลกัฐานในทางทะเบยีนบตัรประจ�าตวัประชาชนและทะเบยีนทหาร	นอกจากจะได้รบัอนญุาต

จากศาลก่อน	 จึงขอร้องให้ศาลส่ังอนุญาตให้ผู้ร้องถือเป็นเพศหญิง	 คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่า	 

เพศของบุคคลธรรมดานั้น	 กฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ก�าเนิดมาและค�าว่า	 “หญิง”	 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายความถึง	 คนท่ีออกลูกได้	 ผู้ร้องถือก�าเนิดมาเป็นชาย	 

ถึงหากจะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ตาม	 

แต่ผู้ร้องรับรู้อยู่ว่าไม่สามารถมีบุตรได้	 ฉะนั้นโดยธรรมชาติและตามกฎหมายรับรอง	 ผู้ร้องยังคงเป็น 

เพศชายอยู่	 และไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศท่ีถือก�าเนิดมาได้เนื่องจาก 

ค�าวินิจฉัยดังกล่าวของศาลฎีกา	 และบุคคลกลุ ่มรักเพศเดียวกันมีเจตนาที่จะอยู ่ร ่วมกันหรือ 

มีความยินยอมสมัครใจที่จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาก็ไม่สามารถท�าการสมรสกันได้	แล้วกฎหมายให้

สทิธเิฉพาะชายกบัหญงิทีมี่เพศตามทีก่�าเนดิมาและกฎหมายรบัรองเท่านัน้	นอกจากกรณีดงักล่าวแล้ว

ยงัมหีนงัสอืชวิีตทีถ่กูละเมดิเรือ่งเล่ากะเทย	ทอมด้ี	หญงิรักหญงิ	ชายรักชาย	และกฎหมายสิทธมินษุยชน 

ระหว่างประเทศได้เล่าเรื่องของหญิงรักหญิงคู่หนึ่งซึ่งคนหนึ่งเป็นข้าราชการ	 สามารถเบิกค่ารักษา

พยาบาลได้	วนัหนึง่คนรกัของเธอประสบอบุตัเิหตโุรงพยาบาลไม่ยนิยอมให้เธอเซน็อนุญาตในการรกัษา
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

ผู้ป่วย	เนื่องจากเธอไม่ใช่ญาติและไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมาย	นอกจากนี้เธอยังไม่สามารถเบิกค่ารักษา

พยาบาลให้กับคนรกัได้ด้วย	เนือ่งจากระเบยีบของกระทรวงการคลงัมไิด้ให้สทิธแิก่บคุคลทีใ่ช้ชวีติคูกั่บ

คนเพศเดียวกัน	 หรือกรณีที่ผู้ชายรักชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานต้องการท�าประกันชีวิตโดยให้ระบุให้

คนรักฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์	แต่บริษัทประกันปฏิเสธไม่รับท�าสัญญาประกันชีวิตให้กับชาย

รักชายผู้นี้	 ถึงแม้ทั้งสองคนกลับค�าสัญญาประกันชีวิต	 แต่ไม่สามารถยกประโยชน์ให้แก่กันและกันได้	 

เพราะทัง้สองคนไม่ได้เป็นสามภีรยิาตามกฎหมาย	และไม่ได้เป็นญาตกินั	ในขณะทีส่ามภีรยิาทีอ่ยูก่นิกนั 

โดยไม่ได้จดทะเบยีนสมรส	สามารถท�าประกันชีวติและยกประโยชน์ให้อกีฝ่ายหนึง่ได้	คณะกรรมาธกิารฯ	 

ของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะท�างานขึ้นจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	และได้สรุปแนวคิดว่าควรจะมี

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต	 พ.ศ....	 ขึ้น	 เพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมจึงเสนอให้สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมืองผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาและ 

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และได้มีการท�าประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ	 

4	 ครั้งใน	 4	 ภูมิภาค	 คือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	และวิทยาลัยพาณิชยการโดย	80	เปอร์เซ็นต์	เห็นด้วยที่จะให้มีพระราชบัญญัติดังกล่าวและ 

หลังจากนั้นจะด�าเนินการตามขั้นตอนที่เสนอสภาพิจารณาต่อไป	 โดยขณะนี้จะมีการรวบรวมรายชื่อ

ประชาชนอย่างน้อย	15,000	ชือ่	เพือ่น�าเสนอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือขอให้พจิารณาเรือ่งนีอ้ย่างเร่งด่วน	

มีความเห็นจาก	พ.ต.อ.	ณรัชต์	 เศวตนันทน์	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	

ว่าร่าง	พ.ร.บ.	คู่ชีวิต	พ.ศ.	ดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบให้กับสังคมไทย	เพราะไม่มีใครเสียประโยชน์

และไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใด	 ๆ	 แก่ผู้จดทะเบียนชีวิตคู่เหนือกว่าชายหญิงท่ัวไปที่จดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายทีม่อียู่ในปัจจบุนั	แต่เป็นการสร้างความเท่าเทียมในสงัคมแก่กลุม่คนท่ีมคีวามหลากหลายทาง

เพศที่ขาดสิทธิ	และยังเจอปัญหาการเลือกปฏิบัติและขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่างพระราชบัญญัติ

คู่ชีวิต	พ.ศ....	ทุกมาตรามีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ....
 

	 	 โดยท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 5	 ว่าด้วยครอบครัวได้บัญญัติใช้มานานและ 

ไม่สอดคล้องกับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลจ�านวนมากที่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างรักใคร่ห่วงใย 

ดูแลกันและเฉกเช่นบุคคลในครอบครัว	 สมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได้จาก 

การใช้ชีวิตคู่	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 

ซึง่มาตรา	29	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550	บญัญติัให้กระท�าได้โดยอาศยัอ�านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 

  มาตรา 1		 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	...

  

  มาตรา 2			 พระราชบัญญัตินี้	 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด	 180	 วัน	 นับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  

  มาตรา 3			 บรรดากฎหมาย	 กฎ	 และข้อบังคับอ่ืนซึ่งมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี	้ 

หรือซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน	

  

  มาตรา 4			 ในพระราชบัญญัตินี้

  “คู่ชีวิต”	หมายถึง	บุคคล	2	คนที่จดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้	

  “การจดทะเบียน”	หมายความว่า	การที่บุคคลสองคนแสดงความยินยอม	โดยการจดข้อความ

ลงในทะเบียนคู่ชีวิตเพื่อความสมบูรณ์ทางกฎหมาย	

  “การบันทึก”	หมายความว่า	การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์

  “นายทะเบียน”	 หมายความว่า	 พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีผู ้มีหน้าที่รักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้น	

  “ผู้มีส่วนได้เสีย”	หมายความว่า	

	 	 (1)	คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในครอบครัว

	 	 (2)	คู่สมรส	 คู่ชีวิต	 บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 ผู้ปกครอง	 ผู้อนุบาล	 ผู้พิทักษ์	 บุตรบุญธรรม	 หรือ 

ผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคลตาม	(1)

  มาตรา 5		 บุคคลที่จะเป็นพยานตามมาตรานี้ไม่ได้คือ	

	 	 (1)	บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ	

	 	 (2)	บุคคลวิกลจริตบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ	

	 	 (3)	บุคคลที่หูหนวก	เป็นใบ้	หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

  มาตรา 6		 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ	 มีหน้าที ่

รักษาการเท่าที่เกี่ยวกับกระทรวงนั้น	 ๆ	 ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้	 และให้มีอ�านาจออกกฎ

กระทรวงตามระเบียบการงานตามอ�านาจหน้าท่ี	กบัให้มอี�านาจแต่งตัง้พนกังานเจ้าหน้าที	่เพือ่ปฏบิติัการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	

หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

  มาตรา 7		 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะ	การจดทะเบียน 

คู ่ชีวิตจะกระท�าได้โดยบุคคลทั้งสองเช่นว่านั้นได้แสดงความยินยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อ 

หน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย

  มาตรา 8			 การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระท�ามิได้ถ้า	

	 	 (1)	บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้มีสัญชาติไทย	

	 	 (2)	บุคคลที่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ	

	 	 (3)	เป็นญาตสิบืสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรอืลงมากดี็	เป็นพีน้่องร่วมบดิามารดา	หรอืร่วมแต่บดิา

หรือมารดาก็ดีความเป็นญาติดังกล่าวมานี้	 ให้ถือตามสายโลหิต	 โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายหรือไม่

	 	 (4)	บุคคลใดซึ่งได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 5	 อยู่ก่อน	

หรอืได้จดทะเบียนคูช่วีติกับบุคคลอืน่ก่อนอยูแ่ล้ว	หากจดทะเบยีนคูช่วีติอยูก่่อนการจดทะเบยีนสมรส

ตามกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บรรพ	5	ให้ถอืการจดทะเบยีนในครัง้แรกเป็นส�าคญั	การจดทะเบยีนใด 

ในครั้งหลังให้ถือว่าเป็นการจดซ้อนกับการจดครั้งแรกและเป็นโมฆะ	

	 	 (5)	มีความสัมพันธ์เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมต่อกัน	

  มาตรา 9		 การจดทะเบยีนคูช่วิีตในต่างประเทศระหว่างคนทีม่สีญัชาตไิทยด้วยกนัหรอืฝ่ายใด

ฝ่ายหนึง่มสีญัชาตไิทย	จะท�าตามแบบทีก่�าหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายแห่งประเทศนัน้กไ็ด้

	 	 ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งประสงค์จะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยให้นายทะเบียนหรือ 

กงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน	

-18-0219(001)P4.indd   74 6/5/61 BE   11:56 AM



75วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต 

  มาตรา 10 	คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย	 

และให้น�าบทบัญญัติ	 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของคู ่สมรสมาใช้กับคู ่ชีวิต 

ตามกฎหมายนี้เสมือนเป็นคู่สมรสตามกฎหมาย

	 	 ให้ถือว่าคู่ชีวิตเป็นบุคคลในครอบครัว	 ตามมาตรา	 3	 แห่งพระราชบัญญัติความรุนแรงใน

ครอบครัว	และมีให้อ�านาจจัดการแทนผู้เสียหายในกรณีที่คู่ชีวิตอีกฝ่ายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บ

จนไม่สามารถจัดจัดการเองได้	 ตามมาตรา	 5	 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 และให้

เป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีอ�านาจในกรณีตาม	มาตรา	150	และ	มาตรา	246	แห่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	 และถือเสมือนว่าเป็นทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายโดยให้มีสิทธิเท่ากับ

ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส	

  มาตรา 11		คูท่ี่จดทะเบียนคูช่วีติอาจเลอืกใช้ชือ่สกลุของฝ่ายหนึง่เป็นชือ่สกุลในการจดทะเบยีน

โดยต้องแจ้งการใช้ชื่อสกุลนั้นต่อเจ้าหน้าที่ในขณะที่จดทะเบียน	

  มาตรา 12		เมือ่การจดทะเบียนคูช่วีติสิน้สดุลงด้วยความตายของฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด	ผูท้ีจ่ดทะเบยีน

คู่ชีวิตยังสามารถใช้ชื่อสกุลในการจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นหรือกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม

  มาตรา 13		คู่ชีวิตทั้งสองต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน

  มาตรา 14 	ถ้าการอยูร่่วมกนัจะเป็นอนัตรายแก่กายหรอืจติใจหรอืท�าลายความผาสกุอย่างมาก 

ของทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่จะต้องรับอันตรายหรือความเสียหายอาจร้องต่อศาลขอให้ส่ังอนุญาตให้ตนอยู่

ต่างหากในระหว่างท่ีเหตุน้ัน	 ๆ	 ยังมีอยู่ก็ได้	 ในกรณีเช่นนี้ศาลจะก�าหนดจ�านวนค่าอุปการะเล้ียงดูให้

ฝ่ายหนึ่งเสียให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งตามควรแก่พฤติการณ์ก็ได้

  มาตรา 15		ในกรณีท่ีศาลสัง่ให้คูช่วีติฝ่ายใดเป็นคนไร้ความสามารถหรอืเสมือนไร้ความสามารถ

คู่ชีวิตอีกฝ่ายย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์	 แต่เม่ือผู้มีส่วนร่วมได้เสียหรืออัยการร้องขอและถ้ามี 

เหตุส�าคัญศาลจะตั้งผู้อื่นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

  มาตรา 16	 กรณีท่ีคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริตไม่ว่าศาลจะได้สั่งให้เป็นคนไร้ความ

สามารถหรอืไม่ถ้าคูช่วีติอกีฝ่ายหนึง่ไม่อปุการะเล้ียงดฝู่ายทีว่กิลจริต	หรือกระท�าการหรอืไม่กระท�าการ 

อย่างใด	 อันเป็นเหตุให้ฝ่ายท่ีวิกลจริตตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ	 หรือ 

ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน	บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา	28	แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 หรือผู้อนุบาลอาจฟ้องคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งเรียกค่าอุปการะเล้ียงดูให้แก่ฝ่าย 

ที่วิกลจริต	หรือขอให้ศาลมีค�าสั่งใดๆ	เพื่อคุ้มครองฝ่ายวิกลจริตมันได้	

	 	 ในกรณีฟ้องเรยีกค่าอปุการะเลีย้งดตูามวรรคหนึง่	ถ้ายงัไม่ได้มคี�าส่ังของศาลว่าคูช่วีติ	ซ่ึงวกิลจรติ

เป็นคนไร้ความสามารถกใ็ห้ขอต่อศาลในคดเีดยีวกนัให้ศาลมคี�าสัง่ว่าคูช่วีติซ่ึงวกิลจรติเป็นคนไร้ความ

สามารถ	โดยขอให้ตั้งตนเองหรือผู้อื่นที่ศาลเห็นสมควรเป็นผู้อนุบาล	แต่ถ้าได้มีค�าสั่งของศาลแสดงว่า 

คูส่มรสซึง่วกิลจรติเป็นคนไร้ความสามารถอยูแ่ล้ว	จะขอให้ถอดถอนผูอ้นบุาลคนเดมิและแต่งตัง้อนบุาล

คนใหม่ก็ได้	

	 	 ในการขอให้ศาลมีค�าสั่งใด	 ๆ	 เพื่อคุ้มครองชีวิตฝ่ายที่วิกลจริตโดยไม่ได้เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ด้วยน้ัน	จะไม่ขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้คูช่วีติฝ่ายทีว่กิลจรตินัน้เป็นคนไร้ความสามารถ	หรอื	จะไม่ขอเปลีย่น

ผู้อนุบาลก็ได้	แต่ถ้าศาลเห็นว่าวิธีการคุ้มครองที่ขอนั้นจ�าต้องมีผู้อนุบาล	หรือเปลี่ยนผู้อนุบาล	ให้ศาล

มีค�าสั่งให้จัดการท�านองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง	แล้วจึงมีค�าสั่งคุ้มครองตามที่เห็นสมควร	

หมวด 4 วิธีการจดทะเบียนคู่ชีวิต

  มาตรา 17		การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้จะท�าที่แห่งใด	 ๆ	 ดังที่ก�าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงก็ได้	 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องถึงกันมากกว่าแห่งหนึ่งให้	 หมายเหตุใน 

ทะเบียนต่าง	ๆ	ถึงการเกี่ยวข้องนั้น	ๆ	ดังที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บทบัญญัติ	 ในวรรคก่อนนี้

บังคับตลอดถึงการบันทึกด้วย

  มาตรา 18		ค�าร้องขอการจดทะเบียนต้องท�าเป็นหนังสือตามแบบที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง

  มาตรา 19	 รายการท่ีลงไว้ในทะเบียนนั้น	 ให้นายทะเบียนลง	 วัน	 เดือน	 ปี	 และลายมือชื่อ 

ในทะเบียนไว้เป็นส�าคัญ	

  มาตรา 20		เมื่อได ้รับจดทะเบียนหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนโดยความยินยอม	 

นายทะเบียนต้องออกใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน	 หรือการเพิกถอนการจดทะเบียนนั้น	 มอบให้ 

ฝ่ายละฉบับ	โดยค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง
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การพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกันและคนรักร่วมเพศ

(The Development of the Gender-Neutral language and Homosexuality Law)

  มาตรา 21		เมื่อมีการร้องขอให้จดทะเบียนแล้ว	ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้

  มาตรา 22	 ถ้านายทะเบียนไม่ยอมรับจดทะเบียนจะยื่นค�าร้องต่อศาลก็ได้	 โดยไม่ต้องเสีย 

ค่าธรรมเนียมศาลเมื่อศาลไต่สวนได้ความว่าการได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย	 ครบถ้วนแล้ว 

ก็ให้ศาลมีค�าสั่งไปให้รับจดทะเบียน

  มาตรา 23		เมื่อศาลได้พิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนกันแล้ว	 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอให้

นายทะเบียนบันทึกไว้ในทะเบียนก็ได้แต่ต้องยื่นส�าเนาค�าพิพากษาอันถึงที่สุดที่รับรองว่าถูกแล้วต่อ

นายทะเบียน

หมวด 7 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตและบุตร

  มาตรา 27	 หากคูชี่วิตทีจ่ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตันิีจ้ะรบับตุรบญุธรรม	และไม่มบีญัญตัิ

ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้	 ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ	5	

ลักษณะ	2	หมวด	4	บังคับใช้	โดยอนุโลม	

  มาตรา 28		อายุความในสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตทั้งสองตามพระราชบัญญัตินี้	 มีก�าหนด

ระยะเวลาหนึ่ง	ปีนับแต่วันสิ้นสุดการจดทะเบียนคู่ชีวิต

	 	 กล่าวโดยสรุปสาระส�าคัญของร่าง	 พ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิต	 พ.ศ.	 ...	 นั้นมีเนื้อหาส�าคัญคือ	 

คู่ชีวิต	หมายถึง	บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้	การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อ

บุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว	นอกจากนี้บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว	มาจดทะเบียนคู่ชีวิต

หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรส	 การจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ	 และคู่ชีวิต

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย	 รวมถึงคู่ชีวิตอาจเลือกใช้

นามสกุลของอีกฝ่ายได้	 ส่วนในเรื่องทรัพย์สิน	 ให้น�าบทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์บรรพ	 5	 

ว่าด้วยครอบครัว	 หมวด	 4	 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ	 (สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน 

เหมือนกับคู่สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสกัน)	 เช่นเดียวกับเรื่องมรดกให้น�าบทบัญญัติประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 บรรพ	 6	 มาใช้บังคับ	 (คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยา 

ที่จดทะเบียนสมรสกัน)	 นอกจากนี้	 คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง	 ๆ	 ในฐานะคนในครอบครัว	 เช่น	 เป็นผู้เสียหาย 

ฟ้องคดอีาญาแทนเจ้าตวัได้	เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา	เป็นบคุคล

ในครอบครวัตามกฎหมายความรนุแรงในครอบครัว	เป็นผู้อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์หากคูชี่วติถกูสัง่ให้เป็น 
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ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล

ผูไ้ร้ความสามารถ	เป็นต้น	อย่างไรกต็ามยงัมปีระเดน็ค�าถามทีใ่ห้ถกเถยีงกนัอกีมาก	เช่น	การจดทะเบียน

คู่ชีวิตจะใช้สิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสได้จริงหรือ	 การแบ่งการจดทะเบียนเป็น	 2	 ระบบจะเป็นการ

เลือกปฏิบัติซึ่งจะขัดต่อหลักความเท่าเทียมหรือไม่	 คู่ชีวิตที่ไม่ใช่ชายหญิงตามแบบฉบับควรมีสถานะ

และสิทธิต่างจากผู้ชายมีภรรยาที่สมรสตามกฎหมายเดิมหรือไม่	 สิทธิและหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร 

จะเป็นอย่างไร	ซึ่งจะต้องติดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวครั้งต่อไปนี้

บทที่ 3 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

	 	 จากวิวัฒนาการการพัฒนาทางด้านความคิด	 เป็นเพียงนามธรรม	 จนถึงได้น�ามาก่อร่างเป็น

รูปธรรม	 ซึ่งมีหลายประเทศที่ยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วและถือว่า

เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวและมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรส

ระหว่างบุคคลต่างเพศหรือชายกับหญิง	 และยังมีอีกหลายประเทศที่ให้การรับรองผลของกฎหมายว่า

มีลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต	ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง	ๆ	จากรัฐและมีหน้าที่ต่างๆ	ตามกฎหมาย	แม้จะ 

ไม่เต็มที่เท่ากับประเทศที่มีการยอมรับการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้วก็ตาม	 

และในประเทศไทยได้มีการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตข้ึน	 ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับกลุ่ม 

คนรกัร่วมเพศ	ท่ีได้มกีารยอมรบัและให้การสนบัสนนุจากสงัคมมากยิง่ขึน้	ซึง่ขณะน้ีร่างพระราชบญัญตัิ

คู่ชีวิตของไทยได้ผ่านการท�าประชาพิจารณ์ทั่วประเทศในเบื้องต้นแล้ว	 แต่ไม่ว่าจะผ่านการพิจารณา

ของสภาจนได้รับการอนุมัติให้เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้หรือไม่	 ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทย 

ทีเ่ปิดโอกาสให้กบักลุ่มบคุคลอกีกลุม่หนึง่	ซึง่เป็นคนไทยเช่นเดียวกนัทีจ่ะมสีทิธแิละเสรภีาพเท่าเทยีม

กับชายและหญิงโดยก�าเนิด	 นอกจากนี้หากมีการผ่านร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและได้รับการรับรอง

เป็นกฎหมายออกมาใช้บังคับแล้ว	 ควรที่จะต้องมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน 

บรรพ	5	กฎหมายลกัษณะครอบครวัในมาตราทีเ่กีย่วข้องหลายมาตรา	เช่น	เพือ่ให้รบัสมและสอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตด้วย
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ*

บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

บทคัดย่อ

	 	 สิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีด้วยความเสมอภาค	 เพ่ือด�ารงชีวิต 

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 สีผิว	 ภาษา	 เพศ	 อาย	ุ 

ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อ

ทางศาสนา	หรือความเชื่อในทางอื่นใด	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ได้ให้

ความส�าคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยได้มีการวางหลักการว่า	“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	

เสรภีาพ	และความเสมอภาคของบคุคลย่อมได้รบัความคุม้ครอง”	โดยประชาชนชาวไทยไม่ว่าถ่ินก�าเนดิ	

เพศ	หรือศาสนาใด	ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน	 และยังได้มีการจัดตั้งองค์กร 

ที่เป็นกลไกท�าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ผู้ตรวจการแผ่นดินถือเป็นองค์กรหนึ่งที่ท�าหน้าที่ดังกล่าว

โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบว่ากฎหมายมีการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ค�าส�าคัญ :	 สิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

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

	 	 Human	 rights	are	commonly	considered	 fundamental	 rights.	Every	 individual	 

is	entitled	to	have	rights	equally	with	their	dignity	and	without	being	differentiated	 

by	 their	 native	 land,	 ethnicity,	 color,	 language,	 gender,	 physical	 and	mental	 

disability,	personal	status,	economic	and	social	status,	religious	or	any	other	beliefs.	 

The	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand	 B.E.	 2550	 gives	 priority	 to	 human	

rights	protection	with	a	principle,	“human	dignity,	 rights,	 freedom,	and	equality	of	 

an	 individual	shall	be	 inevitably	protected”.	Citizen	of	Thailand,	hence,	 regardless	 

of	 their	 birthplace,	 gender,	 or	 religion,	 shall	 be	 equally	 protected	 under	 the	 

Constitution.	As	a	consequence,	Organisations	were	established	to	perform	as	a	human	

right	machnism.	Ombudsman	is	one	of	the	organisations	responsible	for	the	task	through	

its	procedures	to	investigate	whether	a	law	is	begging	a	question	of	constitutionality.

Key Words :		 Human	rights

	 	 	 	 	 	 	 Ombudsman
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

สิทธิมนุษยชน เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร1

	 	 หลายปีมานี้	 สิทธิมนุษยชนกลายเป็นถ้อยค�าที่มีคนน�ามาพูด	 เขียน	 และถกเถียงกันมากขึ้น	 

บ้างกว่็าสทิธมินษุยชนเป็นเรือ่งของต่างชาติไม่เข้ากบัวฒันธรรมไทย	บ้างกว่็าเป็นเรือ่งไกลตวัไม่เกีย่วข้อง

กับชีวิตของตัวเรามากนัก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่สิทธินี้เป็นของคนทุกคน	 เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเราตั้งแต่เกิด 

จนกระทั่งตาย	 เป็นที่มาของความเจริญ	 ความสุข	 ความทุกข์ของคนในสังคมอย่างมาก	 เริ่มตั้งแต่

เกิดเป็นทารก	 ซึ่งจะต้องได้รับการเลี้ยงดู	 ได้รับความรัก	 ความอบอุ่น	 การศึกษา	 เมื่อเติบโตขึ้นเป็น

ผู้ใหญ่จะต้องมีปัจจัยในการด�ารงชีพ	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เสื้อผ้า	ยารักษาโรค	มีงานท�า	ยกตัวอย่างเช่น	 

ถ้าเป็นชาวนา	 ชาวไร่	 ก็ควรจะมีท่ีดินพอสมควร	 ส�าหรับท�ามาหากิน	 ขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม	 

อยู่ในชุมชน	สังคมและประเทศที่สงบ	 เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมและรัฐ	 ได้รับการบริการด้านต่าง	ๆ	

จากรัฐ	การที่จะได้สิ่งเหล่านี้จะต้องแสวงหา	กระท�าหรือด�าเนินการอย่างหนึ่ง	ซึ่งการแสวงหา	กระท�า

หรือด�าเนินการดังกล่าว	 ถือว่าเป็นสิทธิของคนเราทุกคน	 และเป็นสิทธิที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิดซึ่งรัฐ 

และสังคมจะต้องยอมรับ	สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์

ความหมายของสิทธิมนุษยชน
	 	 สิทธิมนุษยชนคืออะไร2	 ในทางวิชาการยังไม่มีการให้ค�านิยามความหมายของสิทธิมนุษยชน	 

นอกจากมีการพยายามอธิบายค�าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่า	 “โดยที่การ

ยอมรบันบัถอืเกยีรตศิกัดิป์ระจ�าตวั	และสทิธิเท่าเทยีมกนัและโอนมไิด้ของบรรดาสมาชกิทัง้หลายแห่ง

ครอบครัวมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	ความยุติธรรม	และสันติภาพโลก”	นั้น	ดังนั้น	

จึงสามารถสรุปได้ว่า	สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคน	เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี	

มีเกียรติศักดิ์ประจ�าตัว	 สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้	 แต่นักปฏิบัติการสิทธิมนุษยชน 

ให้ค�าอธิบายว่า	 เราเรียกสิ่งจ�าเป็นส�าหรับคนทุกคนท่ีต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน	 ซ่ึงท�าให้คน	 ๆ	 นั้น	

มีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีความเหมาะสมแก่ความเป็นคนและสามารถมีการพัฒนาการตนเองได้ว่า	 คือ	

“สทิธมินษุยชน”	เมือ่น�าค�าอธบิายทัง้สองประการมาประกอบกนั	กส็ามารถเข้าใจได้ว่า	สทิธมินษุยชน	 

คือ	สิ่งจ�าเป็นส�าหรับคนทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นคน	เพื่อท�าให้คน	ๆ	นั้น	มีชีวิตอยู่รอดได้และ

มีการพัฒนา

1 คู่มือสิทธิมนุษยชน	ฉบับพลเมือง	โดย	ผศ.จรัล		ดิษฐาอภิชัย	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	สถาบันนโยบายศึกษา
2 ชุดความรู้	 “สิทธิมนุษยชน	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
	 ที่ประเทศไทยภาคี”	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม
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	 	 สิทธิมนุษยชนจึงสามารถแบ่งได้เป็น	2	ระดับ	ดังนี้

  ระดับแรก	คือ	สิทธิที่ติดตัวทุกคนมาแต่เกิด	ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้	อยู่เหนือกฎหมาย

และอ�านาจใดของรฐัทกุรฐั	สทิธเิหล่านีไ้ด้แก่	สทิธใินชวีติ	ห้ามฆ่าหรอืท�าร้ายต่อชวิีต	ห้ามการค้ามนษุย์	

ห้ามทรมานอย่างโหดร้าย	 คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ	 มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนา	ทางการเมือง	 

มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น	 สิทธิมนุษยชน 

เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับ	 สิทธิเหล่านี้ก็ด�ารงอยู่ซึ่งอย่างน้อยอยู่ในมโนธรรมส�านึกถึง

บาปบุญคุณโทษที่อยู่ในตัวของแต่ละคน	 เช่น	 แม้ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการฆ่าคนเป็นความผิดทาง

กฎหมาย	แต่คนทุกคนมีส�านึกรู้ได้เองว่าการฆ่าคนนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม	เป็นบาปในทางศาสนา	เป็นต้น

  ระดับที่สอง	เป็นสิทธิที่ต้องได้รับการรับรองในรูปของกฎหมายหรือต้องได้รับการคุ้มครองโดย

รัฐบาล	 ได้แก่	 การได้รับสัญชาติ	 การมีงานท�า	 การได้รับความคุ้มครองแรงงาน	 ความเสมอภาคของ 

หญิง	ชาย	สิทธิของเด็ก	เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การประกัน 

การว่างงาน	 การได้รับบริการทางด้านสาธารณสุข	 การสามารถแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมอย่าง

อิสระ	สามารถได้รับความเพลิดเพลินจากศิลปะ	วัฒนธรรมในกลุ่มของตน	เป็นต้น	ซึ่งสิทธิมนุษยชน 

ระดับที่สองนี้ต้องเขียนรับรองไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญหรือแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

ของแต่ละประเทศ	 เพ่ือเป็นหลักประกันว่าคนทุกคนที่อยู ่ในรัฐนั้น	 จะได้รับความคุ้มครองชีวิต 

ความเป็นอยู่	 ให้มีความเหมาะสมแก่ความเป็นมนุษย์	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	มาตรา	3	ได้ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	หมายถึง	ศักดิ์ศรีความ

เป็นมนษุย์	สทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคของบคุคลทีไ่ด้รบัการรบัรองหรอืคุ้มครองตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 หรือตามกฎหมายไทย	 หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะ

ต้องปฏิบัติตาม	 นอกจากน้ัน	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ซึ่งเป็นหน่วยงานใน

การด�าเนินงานเกี่ยวกับมนุษยชนได้ให้ความหมายของ	 “สิทธิมนุษยชน”3	 หมายความถึง	 สิทธิท่ีมี 

ตามธรรมชาติ	ซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด	โดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 หรือ	 กติกา	 อนุสัญญา	 ข้อตกลงต่าง	 ๆ	 ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้การรับรอง	

3 ชุดความรู้	 “สิทธิมนุษยชน	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
	 ที่ประเทศไทยภาคี”	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

หลักการของสิทธิมนุษยชน4

	 	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	(Universal	Declaration	of	Human	

Rights)	เมือ่วนัที	่10	ธนัวาคม	2491	ได้น�าเสนอหลกัการส�าคญัของมนษุยชน	หลกัการนีจึ้งถือเป็นสาระ

ส�าคญัทีใ่ช้อ้างอิงความเป็นสากลของสทิธมินษุยชน	และใช้เป็นเครือ่งมอืชีว้ดัว่าสงัคมใดหรือประเทศใด

มีการเคารพและปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่ในเวลาต่อมา

  หลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	ประกอบด้วย

  1. เป็นสิทธิธรรมชาต	ิติดตัวมนุษย์มาแต่เกิด	หมายความว่า	มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจ�าตัว 

ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครมอบให้	 เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ก�าหนดขึ้น 

ในมนุษย์ทุกคน	ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หมายถึง	

	 	 	 (1)		 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	คือ	คุณค่าของคนในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์	 	 	 	

	 	 	 (2)		 การให้คุณค่าของมนุษย์	แบ่งเป็น	2	ประเภท

	 	 	 	 	 	 (2.1)		 คณุค่าของมนษุย์ในฐานะการด�ารงต�าแหน่งทางสังคม	ซึง่มคีวามแตกต่างกนัขึน้

อยู่กับการมีอ�านาจหรือการยึดครองทรัพยากรของสังคม

	 	 	 	 	 	 (2.2)		 คุณค่าของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์	ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน	ไม่แบ่งแยก

	 	 	 (3)		การก�าหนดคุณค่าท่ีแตกต่างกันน�ามาซึ่งการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์	 ผู้คน 

ในสังคมโดยท่ัวไปมกัให้คณุค่าของฐานะ	ต�าแหน่ง	หรอืเงนิตรามากกว่า	ซึง่การให้คณุค่าแบบน้ีน�ามาซึง่

การเลือกปฏิบัติ	จึงต้องปรับวิธีคิดและเน้นให้มีการปฏิบัติ	โดยการให้คุณค่าของความเป็นคนในฐานะ

ความเป็นมนุษย์	ไม่ใช่ให้คุณค่าคนตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม		

  2. สิทธิมนุษยชนเป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ หมายความว่า	 สิทธิมนุษยชนนั้น 

เป็นของคนทุกคน	 ไม่มีพรมแดน	 โดยหลักการแล้วถือว่า	 คนทุกคนย่อมถือว่าเป็นคน	 ไม่ว่าอยู่ที่ใด 

ในโลก	 ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ	 สัญชาติ	 เหล่าก�าเนิดใดก็ตาม	 ย่อมมีสิทธิมนุษยชนประจ�าตัวทุกคนไป	 

จึงเรียกได้ว่า	 สิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคน	 ไม่ว่าคน	 ๆ	 นั้น	 จะยากจนหรือร�่ารวย	 เป็นคนพิการ	 

เป็นเด็ก	เป็นผู้หญิง		ส่วนท่ีกล่าวว่า	สทิธมินษุยชนไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กนัได้	หมายความว่า	ในเมือ่

สทิธมินษุยชนเป็นสทิธิประจ�าตวัมนษุย์	มนษุย์แต่ละคนย่อมไม่สามารถมอบอ�านาจ	หรอืสทิธมินษุยชน

ของตนให้แก่ผู้ใดได้	ไม่มีการครอบครองสิทธิแทนกัน	แตกต่างจากการครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน	

เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ธรรมชาติก�าหนดขึ้น	 เป็นหลักการที่ทุกคนต้องปฏิบัติ	 แต่หากจะถาม

ว่าในเมื่อสิทธิมนุษยชนเป็นของคนทุกคนเช่นนี้แล้ว	 สามารถมีสิทธิมนุษยชนเฉพาะกลุ่มได้หรือไม	่ 

4	 ชุดความรู้	 “สิทธิมนุษยชน	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
	 ที่ประเทศไทยภาคี”	กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม
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ในทางสากลได้มีการจัดหมวดหมู่และกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของกลุ ่มเฉพาะและสิทธ ิ

ตามประเด็นปัญหา	เช่น	สิทธิสตรี	สิทธิเด็ก	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิผู้ติดเชื้อเอดส์	สิทธิของ

ผู้ลี้ภัย	เป็นต้น

  3. สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ว่าสิทธิใดมีความส�าคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง  

กล่าวคอื	สทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	ไม่สามารถแบ่งแยกว่ามคีวามส�าคญักว่าสทิธทิางเศรษฐกจิ	

สังคมและวัฒนธรรม	สิทธิทั้งสองประการนี้ต่างมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน	ดังนั้น	รัฐบาลใดจะมาอ้าง

ว่าต้องพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ	 หรือต้องแก้ไขปัญหาปากท้องก่อน	 

แล้วจึงค่อยให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	ย่อมขัดหลักการนี้	

  4. ความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ การเลือกปฏิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน 

ในทุกสังคม	 และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เพราะเหตุว่าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคน	 ต้องได้

รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นคนจน	 คนรวย	 คนพิการ	 เด็ก	 หรือผู้สูงอายุ	 คนป่วย 

หรือมีสุขภาพดี	 ความเสมอภาค	 คือ	 การที่ทุกคนควรได้รับจากส่วนที่ควรได้ในฐานะที่เป็นคน	 เช่น	 

การแจกของผู้ประสบภัยน�้าท่วม	ทุกคนจะได้รับของแจกขั้นพ้ืนฐาน	 เช่น	 ได้รับข้าวสาร	 อาหารแห้ง	 

ยาป้องกันเท้าเปื่อย	 แต่หากมีครอบครัวหนึ่ง	 มีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ	 หรือบางครอบครัว 

มีเด็กอ่อน	 ต้องได้รับนมผงเพิ่มส�าหรับเด็ก	 ทางราชการสามารถเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัว 

เหล่านั้น	นี่คือความเสมอภาคที่ได้รับ	เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งจ�าเป็นเพื่อการยังชีพแล้ว

	 	 หลักความเสมอภาค	คือ	ต้องมีการเปรียบเทียบกับของสองสิ่ง	หรือสองเรื่อง	และดูว่าอะไรคือ

สาระส�าคญัของเรือ่งนัน้	หากสาระส�าคญัของประเดน็ได้รบัการพจิารณาแล้ว	ถอืว่ามคีวามเสมอภาคกัน	 

เช่น	 การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน	 คนที่มีรายได้มากก็เสียภาษีมาก	 คนที่มีรายได้น้อย 

ก็เสียภาษีน้อย	 คนท่ีมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนดก็ไม่ต้องเสียภาษี	 แต่การมีรายได้มากหรือน้อยเป็น 

สาระส�าคัญของการเก็บภาษี	 ซึ่งเป็นธรรมส�าหรับประชาชน	 การเลือกปฏิบัตินั้น	 เป็นเหตุให้เกิด 

ความไม่เสมอภาค	 เช่น	 การรักษาพยาบาล	 หรือการเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐเป็นไปไม่ท่ัวถึง	

และไม่เท่าเทียมกัน	 เพราะมีความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเชื้อชาติ	 เช่น	 หากมีแรงงานข้ามชาติ 

ชาวกัมพูชาหรือพม่ามารักษา	 เจ้าหน้าที่มักไม่อยากให้บริการที่ดี	 หรือไม่ยอมรับรักษาผู้มีเชื้อเอชไอวี

หรือผู้ป่วยเอดส์	เป็นต้น		

	 	 ส�าหรับหลักการเรื่องความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนั้น	 ปรากฏอยู่ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	30	ที่บัญญัติว่า	การเลือกปฏิบัติเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้	ไม่อาจกระท�าได้	

  5. การมีส่วนร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น	หมายความว่า	ประชาชนแต่ละคนและ

กลุ่มของประชาชนหรือประชาสังคมย่อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จาก

สิทธิพลเมือง	สิทธิทางการเมือง	และสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

  6. ตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม	 หมายถึง	 รัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ในการก่อให้เกิด 

สิทธิมนุษยชนต้องมีหน้าท่ีตอบค�าถามให้ได้ว่าสิทธิมนุษยชนได้รับการปฏิบัติให้เกิดผลจริงในประเทศ

ของตน	ส่วนสทิธใิดยงัไม่ได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามหลกัสากลกต้็องอธบิายต่อสงัคมได้ว่าจะมขีัน้ตอน

ด�าเนินการอย่างไร	 โดยเฉพาะรัฐต้องมีมาตรการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม	 หรือปกครอง

โดยอาศัยหลักการที่ใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม	 ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	 

มีกระบวนการไม่ซับซ้อนเป็นไปตามหลักกฎหมายและมีความเท่าเทียมกันเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมาย	 

ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับสิทธิมนุษยชน
	 	 หลงัจากท่ีประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาตไิด้ลงมตริบัรองและประกาศปฏญิญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 เม่ือวันที่	 10	 ธันวาคม	 2491	 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงมติ 

ให้การรับรอง	ก็ได้พยายามปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักดังกล่าว	โดยมีการด�าเนินการแก้ไขกฎหมาย

ภายในประเทศให้สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และให้ความส�าคัญต่อการจัดท�า

กฎหมายที่จะออกมาในภายหลัง	 โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	

เป็นรัฐธรรมนูญที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

อย่างเต็มท่ี	 ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐเพิ่มขึ้น	 เพื่อ

ลดการผูกขาดอ�านาจรัฐและขจัดการใช้อ�านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม	 ท�าให้การเมืองมีความโปร่งใส	 

มีคุณธรรม	 และจริยธรรม	 ตลอดจนปรับปรุงองค์กรตรวจสอบให้มีความอิสระ	 เข้มแข็ง	 และท�างาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรับรอง	 ก�าชับ	 และเรียกร้องเมื่อถูกละเมิด 

สทิธิมนษุยชนไว้ในมาตรา	4	เพือ่คุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์	มาตรา	26	เพ่ือให้รฐับาล	ส่วนราชการ	

และหน่วยงานของรฐัด�าเนนิการปฏบิตังิานตามอ�านาจหน้าทีโ่ดยค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของ

ประชาชนชาวไทย	และมาตรา	28	บุคคลสามารถอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้	แต่การกล่าวอ้างนั้น

ต้องไม่เป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนของผูอ้ืน่	หากบคุคลใดถูกละเมดิสทิธมินษุยชนตามทีรั่ฐธรรมนญูนี้ 

รับรองไว้	สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	เพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตนเองได้

สภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทย
	 	 ปัญหาของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนชาวไทยดูเหมือนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น

อุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด	แม้รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะได้มีการบัญญัติรับรองไว้	

แต่สภาพความเป็นจริงก็คือประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องนี้ในระดับที่ดีเท่าที่ควร	จนปรากฏ

เป็นที่มาของการขยายความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ให้กว้างขวางและเป็นจริงกว่าเดิมในกรอบของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

	 	 ด้วยกฎหมายคือท่ีมาของอ�านาจรัฐและการใช้อ�านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลาย	 

ซึ่งเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย	 (legality)	 คือ	 “การกระท�าใด	 ๆ	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

หากไม่มีกฎหมายให้อ�านาจไว้	 ย่อมกระท�าไม่ได้”	 เพราะหากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ�านาจรัฐมากเท่าไร	

ประชาชนย่อมมีโอกาสถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้มากขึ้นเท่านั้น	 ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะยอมให้รัฐ 

ตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ตาม	แต่ทั้งนี้	 รัฐธรรมนูญก็ก�าหนดเงื่อนไข

ของการตรากฎหมายไว้ทั้งในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหา	 คือ	 กฎหมายนั้นต้องอ้างบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนญูทีใ่ห้อ�านาจในการออกกฎหมาย	และจะกระทบกระเทือนสาระส�าคญัแห่งสทิธแิละเสรีภาพ

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ได้	 ดังน้ัน	 จึงปรากฏให้เห็นได้ในหลายกรณีว่าประชาชนอาจถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเนื้อหาของกฎหมายที่รัฐตราขึ้นนั่นเอง	 กฎหมายที่มีเนื้อหา 

ในลักษณะนี้จึงเป็นกฎหมายที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	เช่น	กฎหมายที่มีเนื้อหาในลักษณะ

เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เกินกว่าความจ�าเป็น

หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ	หรือกฎหมายที่มีเนื้อหาไปจ�ากัดไม่ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้	 เป็นต้น	 ส่วนปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่รัฐตราขึ้น 

ในทางรูปแบบ	 เช่น	 กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยไม่อ้างถึงอ�านาจตามรัฐธรรมนูญที่ยอมให้ออกกฎหมายได	้

ดังที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	29	เป็นต้น

	 	 การควบคมุกฎหมายมใิห้ขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูทัง้ก่อนและหลงัมีการประกาศใช้นัน้	เท่ากบั

เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในระดับต้นสาย	มิให้ถูกล่วงละเมิดจากการมีหรือบังคับ

ใช้กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	เนื่องจากล�าพังการบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ไว้ในรฐัธรรมนญูนัน้	ไม่ได้แปลความว่าประชาชนจะมสีทิธแิละเสรีภาพดงักล่าวอย่างสมบรูณ์	และเมือ่

มีปัญหาการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 หรือสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีองค์กรมาท�าหน้าที่คุ้มครอง	 เพื่อการดังกล่าวจึงจะต้องมี

องค์กรและกระบวนการควบคุมให้กฎหมายนั้นมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

การสร้างกลไกโดยการจัดตั้งองค์กรที่ท�าหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 

	 	 การสร้างกลไกตามแนวความคิดที่ถือว่าอ�านาจอธิปไตยแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	อ�านาจนิติบัญญัติ	

อ�านาจบริหาร	 และอ�านาจตุลาการนั้น	 อาจมีผู้โต้แย้งว่าเป็นแนวความคิดที่ไม่ได้รับการยอมรับ 

ในปัจจบุนัเนือ่งจากอ�านาจอธปิไตยมเีพยีงหน่ึงเดยีวแต่แยกใช้โดยองค์กรต่าง	ๆ 	ตามรฐัธรรมนญูเท่านัน้	

และในปัจจุบนัรัฐธรรมนญูไม่ได้บัญญติัถงึเฉพาะองค์กรนติบิญัญตั	ิองค์กรบรหิาร	หรอืองค์กรตลุาการ

เท่านั้น	มีองค์กรหลายองค์กรได้รับการจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ	และมีอ�านาจหน้าที่แตกต่างกัน	 	
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2550	 มีบทบัญญัติเพื่อปกป้องและคุ้มครอง 

สทิธมินุษยชน	โดยการจดัตัง้กลไกต่าง	ๆ 	เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	รวมทัง้สอดส่อง	ตรวจสอบ	 

และวินิจฉัยกรณีที่มี	 หรืออาจมีการละเมิดสิทธินั้น	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ในมาตรา	 204	 –	 206	 

ศาลปกครอง	 ในมาตรา	 223	 –	 227	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ในมาตรา	 242	 –	 245	 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในมาตรา	256	–	257	เป็นต้น

ผู้ตรวจการแผ่นดิน : กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 	 ผูต้รวจการแผ่นดนิเป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญูมหีน้าทีร่บัเรือ่งราวร้องเรยีนจากประชาชน

เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐต่าง	ๆ	ในกรณีที่หน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐกระท�าการ	หรือละเว้น

การกระท�าอันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหาย	 ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ�านาจ

หน้าที่	 รวมท้ังการกระท�าที่เจ้าหน้าที่น้ันได้กระท�าไปโดยไม่มีอ�านาจด้วย	 นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญ 

ได้ก�าหนดให้อ�านาจผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถเสนอปัญหาว่า	บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	

หรือการกระท�าใดของบุคคลใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	245	 โดยเสนอ

เร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองตามแต่กรณี	 คดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ร้องมาตามมาตรา	245	นี้ไม่ต้องเป็นคดีที่ฟ้องร้องกันในศาล	หรือกรณีพิพาทเกิดขึ้นจากกฎหมายนั้น	

ก็สามารถน�าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญโดยผ่านมาตรานี้ได้	 โดยให้เป็นดุลพินิจของ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหรือไม่

การพิจารณาเสนอเรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญูของผูต้รวจการแผ่นดนิตามมาตรา 245 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25505

	 	 การเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรณีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	245	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

2550	และมาตรา	14	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	พ.ศ.	2552	

มีขั้นตอนในการพิจารณาโดยสรุป	ดังนี้	

5 รวมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 :	 กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ส�านักกฎหมาย	 ส�านักงาน 
	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

  1. การตรวจสอบเบื้องต้นว่ากรณีตามค�าร้องเรียนเป็นเร่ืองที่อยู ่ในอ�านาจหน้าท่ีของ 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือไม่

	 	 	 แม้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	จะบญัญติัให้การพจิารณาเสนอเรือ่ง 

ต่อศาลรฐัธรรมนญูของผูต้รวจการแผ่นดนิ	ตามมาตรา	245	และมาตรา	14	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	พ.ศ.	2552	แยกออกจากการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ตามค�าร้องเรียน	 ตามมาตรา	 244	 และมาตรา	 13	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2552	 แต่การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ

ปัญหาความชอบด้วยรฐัธรรมนญูไว้ด�าเนนิการ	โดยหลกัแล้วเรือ่งร้องเรียนดงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้บงัคบั

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ		พ.ศ.	2552	เช่นเดียวกนัเร่ืองร้องเรียน

ทั่วไป	 หรืออีกนัยหนึ่ง	 คือ	 จะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาได้	 ตามมาตรา	 244	

และมาตรา	13	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน		พ.ศ.	2552	ด้วย	 

ดังนั้น	เมื่อมีค�าร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน	จึงต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่า	ค�าร้องเรียนดังกล่าว

เป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่	โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา	ดังนี้	

   1.1 เป็นเรือ่งร้องเรยีนทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิไม่อาจรบัไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 28 แห่ง

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ พ.ศ. 2552 หรอืไม่ หากพิจารณาว่า	 

กรณตีามค�าร้องเรยีนหรอืประเดน็แห่งข้อร้องเรียนเป็นเรือ่งทีม่ลัีกษณะดังต่อไปนี	้กฎหมายก�าหนดให้

ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับเรื่องนั้นไว้พิจารณา	หรือให้ยุติการพิจารณา

      (1) เรื่องที่เป็นนโยบายซึ่งคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เว้นแต่การปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) เนื่องจากเรื่องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เป็นใช้อ�านาจของคณะรฐัมนตรีตามรฐัธรรมนญู		ส่วนการปฏบัิตติามนโยบายดงักล่าวเป็นการใช้อ�านาจ

ในการบริหารราชการแผ่นดิน

      (2) เร่ืองที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู ่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือ 

มคี�าส่ังเสรจ็เด็ดขาดแล้ว	โดยสามารถพจิารณาในทางรปูแบบว่าข้อร้องเรียนท่ีผูร้้องเรยีนร้องเรยีนต่อ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินกับค�าฟ้องของศาลเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่	 หากเป็นเรื่องเดียวกัน	 ย่อมถือได้ว่า

ค�าร้องเรียนนั้นมีลักษณะของเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล	 	 	 	 	 	 	 	

      (3) เรื่องที่มิได้เป็นไปตามมาตรา 13 (1) หรือ (2)	เช่น

	 	 	 	 	 	 	 	 -		 เรื่องที่ผู ้ถูกร้องเรียน	 มิใช่ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้างของหน่วยราชการ	 

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 	 	 	 	 	 	 -		 เรื่องที่ผู ้ถูกร้องเรียนมิได้เกิดจากการใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 หรือ 

อีกนัยหนึ่ง	คือ	เรื่องที่ไม่ใช่การกระท�าทางปกครอง
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

      (4) เร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  

เว้นแต่เป็นเรื่องจริยธรรมตามมาตรา 13 (2)	 เนื่องจากเป็นเรื่องภายในของฝ่ายปกครอง	 และ

กระบวนการเพื่อให้มีการแก้ไขเยียวยามีกลไกดูแลอยู่แล้ว	 อย่างไรก็ดี	 มีข้อสังเกตว่า	 เร่ืองเกี่ยวกับ

จริยธรรมของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตามมาตรา	13	 (2)	กฎหมายก็ไม่ได้

ให้อ�านาจในการด�าเนินการตามนัยแห่งมาตรา	14	เช่นเดียวกัน		 	 	 	 	 	 	 	

      (5) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24	กล่าวคือ	การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	กรณีท�าเป็นหนังสือจะต้องมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 1)	ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

	 	 	 	 	 	 	 	 2)	ระบเุหตทุีท่�าให้ต้องร้องเรียนพร้อมด้วยข้อเทจ็จรงิหรือพฤติการณ์ทีเ่กีย่วกับเรือ่ง

ร้องเรียนตามสมควร

	 	 	 	 	 	 	 	 3)	ใช้ถ้อยค�าสุภาพ	

	 	 	 	 	 	 	 	 4)	ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�าหรับค�าร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น	 ในการระบุ

เหตุที่ท�าให้ต้องร้องเรียน	 ควรปรากฏข้อเท็จจริงท่ีอ้างถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วยว่า	 มีปัญหา 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตราใด	 	

   1.2 เร่ืองทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิอาจไม่รบัพจิารณาหรอือาจยติุการพจิารณา ตามมาตรา 29  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

      หากปรากฏว่า	กรณตีามค�าร้องเรยีนหรอืประเดน็แห่งข้อร้องเรยีนเป็นเรือ่งทีมี่ลกัษณะ

ดังต่อไปนี้	กฎหมายก�าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน	อาจไม่รับพิจารณาหรืออาจยุติการพิจารณา

      (1) เร่ืองที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เนื่องจากเรื่อง 

ดงักล่าวเป็นเรือ่งท่ีอยูภ่ายใต้การตรวจสอบของหลายองค์กร	เช่น	คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ	เป็นต้น

      (2) เร่ืองทีผู่ร้้องเรียนมไิด้เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี และการพจิารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนโดยส่วนรวม	 เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมิได้มีบทบาทหน้าท่ีหลักในการรับเยียวยาสิทธิ

แก่ผู้ร้องเรียนเป็นรายกรณีหรือเฉพาะกรณี	 แต่ทั้งนี้	 มีข้อสังเกตว่า	 หากการพิจารณาของผู้ตรวจการ 

แผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม	 แม้ผู้ร้องเรียนจะมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย	 ผู้ตรวจการ 

แผ่นดินก็สามารถรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาได้

      (3) เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นเมื่อพ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง

การร้องเรียน และการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม เนื่องจากการรับ 
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ค�าร้องเรียนที่พ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนอาจน�าไปสู่ปัญหาใน 

การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงของผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดยเฉพาะการค้นหาพยานหลักฐาน	

อย่างไรกด็	ีมข้ีอสงัเกตว่า	การก�าหนดระยะเวลาสองปีนี	้ไม่ใช่เรือ่งของอายคุวามทีจ่ะน�าไปสู่จ�ากดัสทิธิ

ของผู้ร้องเรียน	

      (4) เรือ่งทีผู่ร้้องเรยีนได้รบัการแก้ไขความเดอืดร้อนหรอืความไม่เป็นธรรมหรอืได้รบั

การชดใช้ความเสยีหายอย่างเหมาะสมแล้ว และการพจิารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยส่วนรวม	 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความส�าคัญกับแก้ไขปัญหา 

ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของผู้ร้องเรียนมิใช่การพิจารณาเพ่ือลงโทษผู้กระท�าความผิด	 

ดังนั้น	 หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนได้รับการชดใช้

ความเสียหายอย่างเหมาะสมแล้ว	ก็ไม่มีประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาต่อไป

      (5) เรือ่งทีผู่ร้้องเรียนไม่มาให้ถ้อยค�า ไม่แสดงพยานหลกัฐาน หรอืไม่ด�าเนนิการตาม

หนังสือที่ได้รับจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร  

เนื่องจากการพิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจ�าเป็นจะต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 หากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้รับความร่วมมือจาก 

ผู้ร้องเรียนในการด�าเนินการดังกล่าว	 ผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมไม่สามารถพิจารณาวินิจฉัยค�าร้องเรียน 

ให้เกิดความเป็นธรรมต่อไปได้	อย่างไรกด็	ีอาจกล่าวได้ว่า	กรณนีีถ้อืเป็น	“เงือ่นไขบงัคบัในเชงิรปูแบบ”	 

อันมิได้เป็นเหตุโดยตรงในการพิจารณารับหรือไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ด�าเนินการ

      (6) เรื่องที่ผู ้ร ้องเรียนตายโดยไม่มีทายาทเข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไป 

จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม	 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ร้องเรียนเป็นหลัก

      (7) เรือ่งทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิเคยสรปุผลการพจิารณาแล้ว เว้นแต่จะปรากฏพยาน

หลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท�าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นเรื่องเดิม 

ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว	 และเพื่อมิให้เป็นการด�าเนินการซ�้า	 เว้นแต่เป็นกรณี

ปรากฏข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติม

  2. การพิจารณาวัตถุแห่งการตรวจสอบว่าเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม ่  

	 	 	 เมื่อค�าร้องเรียนท่ียื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นเรื่องที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ 

แผ่นดินแล้ว	ประเดน็ทีต้่องพจิารณาต่อไป	คอื	วตัถแุห่งการตรวจสอบตามค�าร้องเรยีน	เป็น	บทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	14	หรือไม่	ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	อาจแบ่งได้ดังนี้	 	

   (1)  บทบัญญัติแห่งกฎหมายในทางรูปแบบ	 ได้แก่	 กฎหมายที่ผ่านกระบวนการออกโดย

ฝ่ายนติบิญัญติัหรอืรฐัสภา	และต้องมผีลใช้บังคบัอยูใ่นขณะร้องเรยีนแล้วเท่านัน้		ได้แก่	พระราชบญัญตั	ิ
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

   (2)  บทบัญญัติแห่งกฎหมายในทางเนื้อหา	ได้แก่	พระราชก�าหนด	ประกาศคณะปฏิวัติฯ	 

ที่มีค ่าบังคับเทียบเท่าพระราชบัญญัติ	 หรือกฎหมายท่ีมีชื่อเรียกอื่นใดที่มีค ่าบังคับเสมอกับ 

พระราชบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจจากรัฐธรรมนูญ	อาทิ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 -	 พระราชกฤษฎีกาที่รัฐธรรมนูญถวายเป็นพระราชอ�านาจของพระมหากษัตริย์	 เช่น	

พระราชกฤษฎกีาเปิดสมยัประชุม	ตามมาตรา	128	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช		

2550	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 -	 ข้อบังคบัการประชมุรฐัสภา	ตามมาตรา	134	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	2550	

	 	 	 	 	 	 -	 กฎอัยการศึก	ตามมาตรา	188	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช		

2550	 ทั้งนี้	 เพราะถือว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายท่ีอยู่ในล�าดับชั้นเดียวกับพระราชบัญญัติ	 จึง

ควรถูกตรวจสอบในลักษณะเดียวกัน	 	 	 	 	 	 	

  3. การพิจารณาว่ากรณีตามค�าร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนมีปัญหาเก่ียวกับ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่

	 	 	 ในการพิจารณาว่า	 กรณีตามค�าร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	หรอืไม่	น้ัน	ผูต้รวจการแผ่นดนิเปิดโอกาสให้ผูร้้องเรยีน	ข้าราชการ	พนกังาน	

หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รฐัวสิาหกจิ	หรือราชการส่วนท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องชีแ้จง

และแสดงพยานหลักฐานประกอบค�าชี้แจงของตนได้ตามสมควร	ส่วนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตาม

ค�าร้องเรียน	กรณีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ		อาจด�าเนินการเช่นเดียวกับการสอบสวน

หาข้อเท็จจริงตามค�าร้องเรียน	กรณีการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	ดังนี้

	 	 	 (1)		 ให้หน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการส่วนท้องถ่ิน	มหีนงัสอืชีแ้จง

ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน	หรือส่งวัตถุ	เอกสาร	หลักฐาน	หรือพยานหลักฐานอื่นที่

เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

	 	 	 (2)		 ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม	 (1)	 พนักงานอัยการ	พนักงาน

สอบสวน	 หรือบุคคลใด	 มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	 หรือมาให้ถ้อยค�าหรือส่งวัตถุ	 เอกสาร	 หลักฐาน	

หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

	 	 	 (3)		ขอให้ศาลส่งวตัถ	ุเอกสาร	หลักฐาน	หรอืพยานหลกัฐานอืน่ท่ีเกีย่วข้องเพ่ือประกอบการ

พิจารณา	

	 	 	 (4)		 ตรวจสอบสถานท่ีท่ีเก่ียวกับเร่ืองที่มีการร้องเรียนโดยแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สถานที่ทราบล่วงหน้าในเวลาอันควร
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  4. การพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อศาลใด

	 	 	 หากผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณาวนิจิฉัยว่า	กรณตีามค�าร้องเรยีนหรอืประเดน็แห่งข้อร้องเรยีน 

ที่รับไว้พิจารณามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป	 คือ	 

ผูต้รวจการแผ่นดนิจะเสนอเรือ่งพร้อมความเหน็ต่อศาลใด	ปัจจุบนัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย		

พุทธศักราช	2550	มาตรา	245	ก�าหนดเขตอ�านาจศาลที่จะพิจารณาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า 

มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ชัดเจนแล้วว่า

	 	 	 (1)		 หากกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	ให้เสนอ

เรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 (2)		 หากกรณีกฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 หรือการกระท�าอื่นใดของบุคคลใดตาม 

มาตรา	 244	 (1)	 (ก)	 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ให้เสนอเรื่องพร้อม 

ความเห็นต่อศาลปกครอง

  5. การพิจารณาว่าจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

   เนื่องจากมาตรา	245	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	บัญญัติให้	 

“ผู้ตรวจการแผ่นดนิอาจเสนอเรือ่งต่อศาลรฐัธรรมนญูได้	เมือ่เหน็ว่ามกีรณ	ีดงัต่อไปนี	้...”	จงึอาจกล่าว

ได้ว่า	 การพิจารณาเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา	 245	 เป็นการใช้อ�านาจ	

“ดุลพินิจ”	ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ซึ่งการใช้อ�านาจดุลพินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวจะต้องอยู่

ภายใต้บงัคบัมาตรา	12	วรรคสาม	แห่งพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดนิ		 

พ.ศ.	 2552	 ด้วย	 กล่าวคือ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องปรึกษาหาและเห็นชอบร่วมกันว่า	 กรณีตาม 

ค�าร้องเรียนหรือประเด็นแห่งข้อร้องเรียนนั้น	 เป็นเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

และเห็นควรเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	 แล้วแต่กรณี	 หรือไม่	 

จึงจะด�าเนินการได้		

ตัวอย่างเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัปัญหาสทิธิมนษุยชนทีผู่ต้รวจการแผ่นดนิพจิารณาเสนอเรือ่งพร้อม

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

  1. เรื่อง พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 12 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

   ข้อเทจ็จริงตามค�าร้องเรยีนโดยสรปุ	ผูร้้องเรยีนได้ยืน่หนงัสอืร้องเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ 

ของรัฐสภา	 (ชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะน้ัน)	 ขอให้พิจารณา	 กรณี	 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 

พ.ศ.	 2505	 มาตรา	 12	 ที่บัญญัติว่า	 “หญิงมีสามี	 ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี”	 เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 

ไม่เป็นธรรม	 เนื่องจากมิได้ให้หญิงมีสามีมีสิทธิใช้นามสกุลเดิมของตนเองได้	 บทบัญญัติดังกล่าว 
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 30	 ที่บัญญัติให้	 

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายเท่าเทียมกัน	 ชายและหญิงมีสิทธิ 

เท่าเทียมกัน	การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	

เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัต ิ

แห่งรัฐธรรมนูญนั้น	กระท�ามิได้	ผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาเสนอเรื่อง

พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 198	 ประเด็นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา	 ค�าร้องเรียนนี้มีประเด็น 

ข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาว่า	การก�าหนดให้เฉพาะหญิงมีสามีที่ได้สมรสกันตามกฎหมายต้องเปลี่ยน

ชื่อสกุลของหญิงมาเป็นชื่อสกุลของชายผู้เป็นสามี	 ตามมาตรา	 12	 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 

พ.ศ.	 2505	 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรา	 30	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 หรือไม่	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพิจารณาแล้ว	 เห็นว่า	

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	 2505	 มาตรา	 12	 เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้หญิงมีสามีที่ได้สมรสกัน

ตามกฎหมายต้องเปลีย่นชือ่สกลุของหญงิมาเป็นชือ่สกลุของชายผูเ้ป็นสาม	ีและเป็นการบญัญติับงัคบั

เฉพาะหญงิทีม่สีามฝ่ีายเดยีว	ท�าให้หญงิมีสามไีม่มสิีทธแิละเสรภีาพในการเลอืกใช้ช่ือสกลุได้อย่างอสิระ	

อนัเป็นการขัดหรอืแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	30	ทีบ่ญัญตัรัิบรองสทิธขิองบคุคลให้ได้รบัความคุม้ครอง

และให้เกดิความเสมอภาคกนัในทางกฎหมายระหว่างชายและหญงิ	อกีทัง้ได้บญัญติัห้ามมใิห้มีการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	

อาย	ุสภาพทางกายหรอืสขุภาพ	สถานะของบคุคล	ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	ความเชือ่ทางศาสนา	 

การศกึษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญู	ดงันัน้	จงึเหน็ว่า	

บทบัญญัติ	มาตรา	12	แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	2505	มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	 30	 เพราะท�าให้หญิงถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชื่อสกุลหลังจากสมรสกันตาม 

กฎหมายแล้ว	 ท�าให้เกิดความไม่เสมอกันในทางกฎหมายระหว่างชายและหญิง	 ท�าให้หญิงไม่ได้รับ 

สิทธิเท่าเทียมกับชาย	 และยังเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ

แตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล	 จึงอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	2540	มาตรา	198	เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย	

	 	 ผลการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู	โดยค�าวนิจิฉัยที	่21/2546	ลงวันที	่5	มถินุายน		2546	 

ความสรุปได้ว่า

	 	 1.	 รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 30	 เป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตาม

กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยให้ทุกคนมีความเสมอกันในกฎหมาย	 ซึ่งถือเป็นหลักความเสมอภาค	

โดยเฉพาะการรับรองสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง	และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	 สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือ

ความคิดเหน็ทางการเมอืงอันไม่ขดัต่อบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญู	จะกระท�ามไิด้	แต่การห้ามมใิห้มกีาร

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนั้นก็มิได้เป็นการห้ามโดยเด็ดขาด	 หากการเลือกปฏิบัตินั้นเป็นมาตรการ

เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค	 โดยท�าให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 

เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมตามมาตรา	30	วรรคสี่			 	 	

	 	 2.	 การใช้ชือ่สกุลเป็นมาตรการของรฐัในการจ�าแนกตัวบคุคลเพ่ือแสดงถึงแหล่งก�าเนดิว่ามาจาก 

วงศ์ตระกูลใด	 โดยการใช้ชื่อสกุลถือว่าเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันทุกคน	ทั้งนี้	 

รัฐยังคงมีหน้าท่ีให้ความคุ้มครองบุคคลตามกฎหมายเพื่อมิให้การใช้ชื่อสกุลของบุคคลใดก่อให้เกิด 

ความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บุคคลอื่นได้	และถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะต้องไม่ให้การใช้

สิทธิในการใช้ชื่อสกุลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลอื่นเช่นกัน		 	 	 	 	 	 	

	 	 3.	 ถ้อยค�าทีเ่ป็นสาระส�าคญัของบทบญัญติัมาตรา	12	แห่งพระราชบญัญติัชือ่บคุคล	พ.ศ.	2505	

คอื	ค�าว่า	“ให้ใช้”	มลีกัษณะเป็นบทบงัคบัโดยชดัแจ้ง	โดยมเีจตนารมณ์ไม่ประสงค์ให้หญงิมสีามมีสิีทธิ

ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนต่อไป	การบังคับให้หญิงมีสามีต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเท่านั้น	จึงเป็นการลิดรอน

สทิธใินการใช้ชือ่สกลุของหญิงมสีาม	ีท�าให้ชายและหญงิมสีทิธไิม่เท่าเทยีมกนั	เกิดความไม่เสมอภาคกนั 

ทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล	 เนื่องจากสิทธิการใช้ 

ชื่อสกุลนั้น	เป็นสิทธิของบุคคลที่จะแสดงเผ่าพันธุ์	เทือกเถาเหล่ากอของตน	และเป็นสิทธิที่ทุกคนมีอยู่

อย่างเท่าเทยีมกนั	โดยมไิด้มกีารแบ่งแยกว่า	เป็นสิทธขิองชายหรือหญงิ	อกีทัง้เป็นการเลือกปฏบัิติโดย

ไม่เป็นธรรม	เนื่องจากการบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามีฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น	 

มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ	 หรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและหญิงที่มีผล 

มาจากความแตกต่างทางเพศ	 จนท�าให้ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกัน	 จึงไม่เป็นเหตุที่ท�าให้ 

ต้องมีการเลือกปฏิบัติให้แตกต่างกันในเรื่องเพศและสถานะของบุคคลได้	 	 	 	 	 	 	

	 	 4.	 ส�าหรับข้อช้ีแจงของกระทรวงมหาดไทยทีว่่า	การเลอืกปฏบิตัดิงักล่าวมเีหตผุลทางสงัคมทีว่่า	

เพื่อความเป็นเอกภาพและความสงบสุขของครอบครัว	อีกทั้งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชนชาวไทยนั้น	 เป็นข้ออ้างท่ีรับฟังไม่ได้	 เน่ืองจากความเป็นเอกภาพและความสงบสุขของครอบครัว

เกดิขึน้จากความเข้าใจ	การยอมรบั	และการให้เกยีรติซึง่กนัและกนัระหว่างสามแีละภรยิา	ประกอบกบั 

กฎหมายว่าด้วยการใช้ชื่อสกุลฉบับแรกของประเทศไทยเพิ่งตราขึ้นเมื่อปี	 2456	 โดยก่อนหน้านั้น	

ประเทศไทยไม่มีระบบการใช้ชื่อสกุล	 จึงไม่น่าจะเป็นเร่ืองของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีมาช้านาน	 

อกีทัง้	การให้หญงิมสีามมีสีทิธใิช้ชือ่สกลุเดมิของตนได้นัน้	เป็นเพยีงการส่งเสริมให้ชายและหญงิมสิีทธิ

อย่างเสมอภาคกันทางกฎหมายเท่านั้น
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 5.	 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 2505	 มาตรา	 12	 จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบ 

ด้วยรัฐธรรมนูญ	 เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 30	 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	6

  2. เรื่อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 หรือไม่   

	 	 	 ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องเรียนโดยสรุป	ผูร้้องเรยีนได้ยืน่หนงัสอืร้องเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ

ขอให้พิจารณา	 กรณีผู้ร้องได้ไปสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ	 แต่ส�านักงาน

ศาลยุติธรรมแจ้งว่า	 ก.ต.	 มีมติไม่รับสมัครโดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมต่อ 

การปฏิบตัหิน้าทีข้่าราชการตุลาการ	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	

พ.ศ.	 2543	 มาตรา	 26	 วรรคหนึ่ง	 (10)	 ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการตัดสิทธิสอบบุคคลด้วยเหตุผลดังกล่าว	 

ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือ 

ความพิการ	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 30	 ประเด็นที่ผู ้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา	 ค�าร้องเรียนนี้มีประเด็น 

ข้อกฎหมายทีต้่องพจิารณาว่า	พระราชบัญญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม	พ.ศ.	2543	 

มาตรา	26	วรรคหนึง่	(10)	มปัีญหาเกีย่วกับความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	ตามมาตรา	30	ของรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	หรือไม่

	 	 	 ผูต้รวจการแผ่นดนิพจิารณาแล้ว	เห็นว่า	กรณนีีศ้าลรัฐธรรมนญูเคยมคี�าวนิจิฉัยที	่16/2545	

ว่า	พระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	พ.ศ.	2543	มาตรา	26	วรรคหนึง่	(10)	

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	30	 

แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	30	วรรคสาม	ได้บัญญัต ิ

ข้อความว่า	 “ความพิการ”	 เพิ่มเติม	 อันเป็นหลักการส�าคัญที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	ท�าให้ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2543	 

มาตรา	 26	 วรรคหนึ่ง	 (10)	 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศักราช	2550	เฉพาะหลกัการเลอืกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน

เร่ืองความพกิารตาม	ตามมาตรา	30	วรรคสาม	จงึอาศยัอ�านาจตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

พุทธศักราช	2550	มาตรา	245	เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย		

	 	 	 ผลการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรัฐธรรมนญู	โดยค�าวนิจิฉยัที	่15/2555	ลงวนัที	่13	มถินุายน		

2555	ความสรุปได้ว่า
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

	 	 	 1.		 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยที่	 16/2545	 ว่า	 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	 2543	 มาตรา	 26	 วรรคหนึ่ง	 (10)	 ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มาตรา	30	แล้ว	ประเทศไทย

ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	with	 

Disabilities	:	CRPD)	ของสหประชาชาติ	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2551	ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทย

ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ระบุไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่	28	สิงหาคม	2551	เป็นต้นมา	และ

ท�าให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ตามพันธกรณีข้อ	27	(เอ)	ที่ก�าหนดว่า	ห้ามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ 

แห่งความพิการในทุกด้านที่เกี่ยวกับการจ้างงาน	 รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล	 การว่าจ้าง	 

และการจ้างงาน	 การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง	 ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน	 และสภาพการท�างาน 

ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย	 และ	 (จี)	 ท่ีก�าหนดให้ว่าจ้างคนพิการเข้าท�างานในหน่วยงานภาครัฐ	 

ดงันัน้	การทีห่น่วยงานของรฐัจะก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการบับคุคลเข้าท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งใด	ย่อมต้อง

ค�านึงถึงพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย

	 	 	 2.		 การทีพ่ระราชบัญญตัริะเบียบข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม	พ.ศ.	2543	มาตรา	26	 

วรรคหนึ่ง	 (10)	ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก	ผู้สมัครทดสอบความรู้	หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ	

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา	ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้าม	 “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการตุลาการ...”	 นั้น	 ค�าว่า	 

“กายหรอืจิตใจไม่เหมาะสม”	อยูใ่นกรอบความหมายของค�าว่า	“คนพกิาร”	ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ

สหประชาชาติ	 โดยมีลักษณะเป็นการก�าหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็น

ข้าราชการตุลาการไว้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน	 น�าไปสู่การใช้ดุลพินิจที่ส่งผลให้เกิดการ

เลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมได้ในทีส่ดุ	กฎหมายทีจ่�ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบคุคลนัน้	ต้องมขีอบเขต

ชดัเจนแน่นอน	เช่น	อาจก�าหนดว่า	มลีกัษณะทางกายและจิตใจท่ีไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นข้าราชการ

ตลุาการได้เพยีงใด	เป็นต้น	เพือ่ให้ประชาชนทราบว่ากฎหมายดังกล่าวต้องการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ

ในเรื่องใดบ้าง	 และต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี	 ค�านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากกว่าประโยชน์องค์กร

	 	 	 3.		 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	 2543	 มาตรา	 26	 

วรรคหน่ึง	 (10)	 จึงเป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจกว้างขวางเกินความจ�าเป็นอันอาจ 

ส่งผลให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการได้	การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 

ที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการไว้ในขั้นตอนการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ

คดัเลอืกเป็นข้าราชการตลุาการ	โดยให้เป็นดลุพนิจิของ	ก.ต.	ในการพจิารณาความเหมาะสมของบคุคล

ที่จะให้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น	เป็นการตัดสิทธิคนพิการตั้งแต่ต้น	

-18-0219(001)P4.indd   96 6/5/61 BE   11:56 AM



97วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

โดยไม่เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถสอบคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป	และไม่มีโอกาส

แสดงความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งงานนั้นเสียก่อน	 ทั้งภารกิจหลักตาม

อ�านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม	 คือ	 การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยยุติธรรม

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	และต้องนั่งพิจารณาโดยครบองค์คณะ	ความพิการจึงมิได้เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้จะเป็นข้าราชการตุลาการที่จะมีผลต่อการให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความ 

หรือผู้เกี่ยวข้อง	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	2543	มาตรา	26	

วรรคหนึง่	(10)	ในส่วนทีบั่ญญตัใิห้ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจเุป็นข้าราชการตลุาการต้องมคีณุสมบตัิ

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามว่า	“มกีายหรอืจติใจไม่เหมาะสมทีจ่ะเป็นข้าราชการตลุาการ”	จงึขดัต่อสทิธิ

ของคนพกิารในการเข้าท�างานบนพืน้ฐานท่ีเท่าเทยีมกบับคุคลท่ัวไปตามอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร

ของสหประชาชาต	ิและเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตแุห่งความแตกต่างใน

เรื่องความพิการ	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	30	วรรคสาม

	 	 	 4.		 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	พ.ศ.	 2543	 มาตรา	 26	 

วรรคหนึ่ง	 (10)	 เฉพาะในส่วนท่ีบัญญัติว่า	 “...มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ

ตุลาการ...”	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	30	วรรคสาม

  3. เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 วรรคหนึ่ง (10) มีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสองหรือไม่

	 	 	 ข้อเทจ็จรงิตามค�าร้องเรียนโดยสรุป	ผูร้้องเรยีนได้ยืน่หนงัสอืร้องเรยีนต่อผูต้รวจการแผ่นดนิ 

ขอให้พจิารณา	กรณบีรษิทัผู้ร้องเรยีนถกูเจ้าพนกังานท�าการค้นเพือ่พบและยดึ/อายดัเครือ่งคอมพวิเตอร์

หรือแผ่นซีดี	 ที่มีการติดตั้งหรือบันทึกข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม	

และได้มีการร้องทุกข์เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้มีหมายเรียกผู้ต้องหาจากกองบังคับการ 

ปราบปรามการกระท�าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมายังบริษัทและกรรมการบริษัททุกคน 

ในฐานะผู้ต้องหา	ผูร้้องเรยีนเห็นว่า	พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	74	ซึง่บญัญตัว่ิา	“ในกรณทีี ่

นิติบุคคลกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล

น้ันเป็นผู้ร่วมกระท�าผิดกับนิติบุคคลนั้น	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าของนิติบุคคลนั้นได้กระท�า

โดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย”	 เป็น	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	มาตรา	39	วรรคสอง	ซึง่บญัญติัว่า	“ในคดีอาญา	ต้องสนันษิฐาน

ไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด”	

	 	 	 ประเด็นท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา	 ค�าร้องเรียนนี้มีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณา

ว่า	พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	74	วรรคหนึ่ง	 (10)	มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสองหรือไม่	
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

	 	 	 ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว	เห็นว่า	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง	เป็นบทบัญญัติ 

ทีมุ่่งคุ้มครองสทิธขิองผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญา	โดยต้องสนันษิฐานไว้ก่อนว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลย

ไม่มีความผดิจนกว่าจะพสิจูน์ได้ว่าบุคคลนัน้ได้กระท�าความผดิจรงิ	ถอืเป็นหลกัประกันสทิธแิละเสรภีาพ

ของบุคคลเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา	โดยให้โจทก์มีหน้าที่น�าสืบให้ศาลเห็นว่าจ�าเลยเป็นผู้กระท�า

ความผดิ	ส่วนพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	74	เป็นการสันนษิฐานความรับผิดทางอาญา

ของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลโดยให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลเป็น 

ผู้ร่วมกระท�าผิดกับนิติบุคคลด้วย	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าของนิติบุคคลนั้นได้กระท�าโดยตน 

มิได้รู้เห็นหรือยินยอม	 ซึ่งมีผลว่าเมื่อโจทก์สามารถน�าสืบให้เห็นถึงข้อเท็จจริงอันเป็นเง่ือนไขของ 

ข้อสันนิษฐานว่า	 กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท�าผิดแล้ว	 ก็จะท�าให้ได้รับ 

การสันนิษฐานว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท�าความผิดด้วย	 อันเป็น 

การน�าการกระท�าความผิดของบุคคลอื่นมาเป็นเงื่อนไขของการสันนิษฐานให้กรรมการหรือผู้จัดการ

ของนิติบุคคลมีความรับผิดทางอาญา	 เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ให้แก่กรรมการหรือผู้จัดการของ

นิติบุคคลในการที่จะต้องน�าเสนอพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐาน	นอกจากนั้น	 บทบัญญัต ิ

ดงักล่าวยงัส่งผลให้กรรมการหรอืผูจ้ดัการของนติบิคุคลต้องตกเป็นผูต้้องหาหรอืจ�าเลยโดยไม่จ�าต้องมี 

พยานหลักฐานตามสมควรในเบ้ืองต้นว่ากรรมการหรือผู ้จัดการของนิติบุคคลนั้นได้ร่วมกระท�า 

ความผดิกับนิตบุิคคลนัน้หรอืไม่	กรณมีปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	มาตรา	39	วรรคสอง	 

จึงอาศัยอ�านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 245	 เสนอเร่ือง

พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าว

	 	 	 ผลการพจิารณาวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู	โดยค�าวนิจิฉยัที	่5/2556	ลงวนัที	่16	พฤษภาคม	

2556	ความสรุปได้ว่า

	 	 	 1.		 รฐัธรรมนญู	มาตรา	39	เป็นบทบัญญตัใินหมวด	3	ว่าด้วยสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย	

ส่วนที่	4	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	โดยวรรคสอง	บัญญัติว่า	ในคดีอาญา	ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด	 เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ ้มครองสิทธิของผู ้ต้องหา

หรือจ�าเลยในคดีอาญาโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมี 

ค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่าผูก้ระท�าความผดิ	ซึง่ข้อสนันษิฐานว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลยในคดอีาญาเป็นผูบ้รสิทุธิ	์ 

(presumption	 of	 innocence)	 ตามที่บัญญัติไว ้ในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 39	 วรรคสองนี	้ 

เป็นข้อสนันษิฐานอนัมทีีม่าจากหลกัสทิธมินษุยชน	ดังปรากฏอยูใ่นปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	

(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ข้อ	11	ที่ว่า	บุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญา	 

มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์	 จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมาย

ในการพิจารณาโดยเปิดเผย	 และผู้นั้นได้รับหลักประกันทั้งหลายที่จ�าเป็นในการต่อสู้คดี	 และกติกา 
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (International	 Covenant	 on	 Civil	

and	 Political	 Rights)	 ข้อ	 14.2	 ที่ว่า	 บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระท�าผิดอาญาต้องมีสิทธิได้รับ 

การสนันษิฐานว่าเป็นผูบ้รสิทุธิจ์นกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่าความผดิอนัถอืเป็นหลกัการพ้ืนฐาน 

ของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่ว่า	 บุคคลทุกคนมิใช่ผู ้กระท�าความผิดอาญา	 เพื่อเป็น 

หลกัประกนัแห่งสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลเกีย่วกบัความรบัผดิทางอาญาทีร่ฐัให้การรบัรองแก่บคุคล 

ทุกคนที่จะไม่ถูกลงโทษทางอาญา	 จนกว่าจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท�าความผิด	 

และเป็นหลักการที่ส�าคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม	(The	Rule	of	Law)	ที่ได้รับการยอมรับใน

นานาอารยประเทศ

	 	 	 2.		 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้

ความคุ้มครองผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและศีลธรรม	 ซ่ึงบุคคลผู้สร้างสรรค์พึงได้รับจากผลงาน

สร้างสรรค์อันเกิดจากการเป็นผู้ท�าหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น	 จึงต้องมี

มาตรการคุม้ครองด้านลขิสิทธิใ์ห้มปีระสทิธภิาพ	เพือ่รองรับการพัฒนาและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

การค้า	และอตุสาหกรรมของประเทศและระหว่างประเทศ	และเพือ่ส่งเสริมให้มกีารสร้างสรรค์งานใน

ด้านวรรณกรรม	ศิลปกรรม	และงานด้านอื่น	ๆ 	รวมทั้งมีบทก�าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติที่พระราชบัญญัตินี้ก�าหนดไว้	 และส�าหรับกรณีนิติบุคคลกระท�าความผิดมีบทบัญญัติ

ให้กรรมการหรือผู้จัดการเป็นตัวการร่วมกระท�าผิดกับนิติบุคคลตามมาตรา	74	ที่บัญญัติว่า	ในกรณีที ่

นิติบุคคลกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล

น้ันเป็นผู้ร่วมกระท�าผิดกับนิติบุคคลนั้น	 เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท�าของนิติบุคคลนั้นได้กระท�า

โดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

	 	 	 3.		 กรณจีงึเป็นการสนันษิฐานไว้แต่แรกแล้วว่า	กรรมการหรือผูจ้ดัการทุกคนของนติบิคุคลนัน้ 

ได้กระท�าผิดร่วมกับนิติบุคคลด้วย	 อันมีผลเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปยังกรรมการ

หรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้น	 บทบัญญัติมาตราดังกล่าวจึงเป็นการสันนิษฐานความผิดของ 

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเป็นเงื่อนไข	มิใช่การสันนิษฐานข้อเท็จจริง 

ทีเ่ป็นองค์ประกอบความผิดเพยีงบางข้อหลังจากทีโ่จทก์ได้พสูิจน์ให้เหน็ถงึการกระท�าอย่างใดอย่างหนึง่ 

ที่เก่ียวข้องกับความผิดที่จ�าเลยถูกกล่าวหาและยังขัดกับหลักนิติธรรมข้อที่ว่าโจทก์ในคดีอาญา 

ต้องมีภาระการพิสูจน์ถึงการกระท�าความผิดของจ�าเลยให้ครบองค์ประกอบของความผิด	 นอกจากนี้	

บทบญัญตัมิาตราดงักล่าวยงัเป็นการน�าบคุคลเข้าสูก่ระบวนการด�าเนนิคดอีาญาให้ต้องตกเป็นผูต้้องหา

หรือจ�าเลย	 ซึ่งท�าให้บุคคลดังกล่าวอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ	 เช่น	 การถูกจับกุม	 หรือถูกคุมขัง	 

โดยไม่มีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องต้นว่า	 บุคคลนั้นได้กระท�าการหรือมีเจตนาประการใด 

อนัเก่ียวกบัความผดิตามทีถ่กูกล่าวหา	บทบญัญติัมาตราดงักล่าวในส่วนทีส่นันษิฐานความผดิอาญาของ
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ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

ผูต้้องหรอืจ�าเลยโดยไม่ปรากฏว่าผูต้้องหาหรอืจ�าเลยได้กระท�าการหรอืมีเจตนาประการใดอนัเกีย่วกบั

ความผิดนั้น	จึงขัดต่อหลักนิติธรรมและขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง

	 	 	 4.		 พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	มาตรา	74	มปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	

เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	39	วรรคสอง

บทสรุป
	 	 นอกจากตัวอย่างเรื่องร้องเรียนที่หยิบยกมาข้างต้นนี้	 ในสังคมไทยยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนทางด้านอ่ืนอีกหลายด้านท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข	 เช่น	 ปัญหาสิทธิของคนพิการท่ีควรจะ

ได้รบัการดแูลให้เข้าถงึและใช้ประโยชน์จากสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถงึ	ตามรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	54	 ระบุว่า	 “บุคคลซึ่งพิการ	หรือทุพพลภาพ	มีสิทธิ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ	 และความช่วยเหลือ 

ที่เหมาะสมจากรัฐ”	และมาตรา	80	ระบุว่า	“รัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่คนชรา	ผู้ยากไร้	

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 และผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้”	

แต่ในสภาพความเป็นจริงคนพิการต้องประสบปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข	

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ผ่านกองทุนความช่วยเหลือต่าง	 ๆ	 

ที่การจัดบริการยังมีความเหลื่อมล�้า	ด้านการศึกษาของคนพิการยังมีช่องว่าง	เช่น	การพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนที่ไม่ชัดเจน	ส�าหรับด้านสุขภาพ	แม้ปัจจุบันจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

แต่ก็มีคนพิการจ�านวนหนึ่งที่มีหลักประกันยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างที่ควรจะเป็น	 

รวมไปถึงข้อจ�ากัดในเรื่องการเดินทาง	 เช่น	 ในเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกจากการใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ	 จึงท�าให้เส้นทางของการเข้าถึงการบริการยังไม่มีความเหมาะสม	 และถูกละเมิดสิทธิ 

ขั้นพื้นฐาน

	 	 ส�าหรับปัญหาเกีย่วกบัสทิธสิตร	ีผูต้รวจการแผ่นดนิได้รบัค�าร้องเรยีนเกีย่วกบัความไม่เป็นธรรม

ในการเสียภาษีของหญิงที่มีสามี	ดังนั้น	ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาแบบองค์รวมไม่ใช่เพียงแต่เรื่อง

ความเสมอภาคของหญงิชายเท่านัน้	แต่พจิารณาถงึเสถียรภาพในการประกอบอาชพี	สถาบนัครอบครวั	

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ใช่ผู ้หญิงท่ีมีสามีเท่านั้น	 ต้องพิจารณาทั้งตัวบุคคลและคณะบุคคลที่มีส่วน 

เข้ามาเกี่ยวข้อง	และพบว่า	การค�านวณภาษีในอัตราก้าวหน้าของผู้ที่มีคู่สมรส	ตามประมวลรัษฎากร	

มาตรา	57	ตรี	และมาตรา	57	เบญจ	ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีคู่สมรส	อีกทั้ง	ยังส่งผลกับ

ความไม่เป็นธรรมทางสังคม	 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันครอบครัว	 ดังนั้น	 จึงส่งเรื่องให้ 

ศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัทบทวนผลค�าวนิจิฉยัที	่48/2545	ว่าไม่ขดัต่อรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 ใหม่อีกครั้งหนึ่ง	 ท่ีจะได้กล่าวถึงในอีกบทความหนึ่ง	 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า 
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บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยที่	17/2555	ลงวันที่	4	กรกฎาคม	2555	ว่าการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาจากสามีและภริยาตามมาตรา	57	ตรี	และมาตรา	57	เบญจ	เป็นการจ�ากัดสิทธิสามีและภริยา

ในการยื่นรายการและเสียภาษี	ถือว่าไม่ส่งเสริมความเสมอภาคของชายและหญิง	กรณีจึงขัดหรือแย้ง

ต่อมาตรา	30	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2550	บทบญัญติัตามมาตรา	57	ตรี	 

และมาตรา	 57	 เบญจ	 จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา	 6	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

	 	 ส่วนในกรณีเรื่องร้องเรียนท่ี	 3	 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	 พ.ศ.	 2537	 มาตรา	 74	 

มีปัญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู	เพราะขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู	มาตรา	39	วรรคสอง	นัน้	 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า	 ยังมีพระราชบัญญัติฉบับอื่น	 ๆ	 อีกเป็น 

จ�านวนมากท่ีมีบทบัญญัติท่ีคล้ายคลึงกับมาตรา	 74	 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 นี ้

ก�าลังรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะพิเศษ)	 ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาแล้วเสร็จ	 

จะได้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป

	 	 เรื่องดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 เป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชน 

ส่วนรวมและเป็นประโยชน์สาธารณะ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีแนวคิดในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น	 

โดยจะวเิคราะห์และจดัท�ารายงานสรปุข้อเทจ็จรงิ	พร้อมทัง้ความเหน็และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ

แก้ไขปัญหาแล้วเสนอรายงานดงักล่าวต่อคณะรัฐมนตรเีพือ่ให้เกดิการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้

อยา่งชัดเจนและเปน็รปูธรรม	ซึง่จะเป็นสว่นชว่ยสร้างความเปน็ธรรมให้เกดิขึน้ในสังคมไทย	เนื่องจาก

ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่	ตลอดจนการตรากฎหมาย	การตีความ	และการบังคับใช้กฎหมาย

อาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ	 หากถูกลิดรอนหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ประชาชน

สามารถใช้ช่องทางจากบทบาทอ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได	้

ซึง่ผูต้รวจการแผ่นดินจะท�าหน้าทีด่งักล่าวโดยตรวจสอบว่า	บทบญัญติัแห่งกฎหมายใดมปัีญหาเกีย่วกับ 

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่	 ท�าให้ประชาชนในสังคมไทยสามารถ

ยืนยัน	อ้างอิงหลักการสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง	ๆ	ขึ้นต่อสู้	เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนได้เป็นอย่างมาก	

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีส่วนช่วยปกป้องไม่ให้เกิดช่องว่างในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน

ชาวไทยอีกทางหนึ่ง
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์*

สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

บทคัดย่อ

	 	 สังคมโลกปัจจุบันให้ความส�าคัญกับคนพิการ	 (disability)	 โดยมิได้มองว่าคนพิการเป็นผู้ป่วย 

ทีต้่องคอยรบัความช่วยเหลอืจากสงัคม	แต่มุง่ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คนพิการสามารถพึง่ตนเองและ

เป็นที่ยอมรับของสังคม	 รวมทั้งให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ	 (occupation)	 ตามศักยภาพที่

ตนเองมีอยู่เพ่ือให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต	 ไม่ตกเป็น

ภาระของสังคมหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง	 องค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติ	

(United	Nation	:	UN)	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization	:	WHO)	และองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	 Organization	 :	 ILO)	 ต่างบัญญัติให้รัฐที่เป็น

ภาคีสมาชิกให้ความส�าคัญกับคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คนพิการมีสิทธิประกอบอาชีพตาม 

ความถนัดหรือตามความต้องการ	โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม	(Unjust	discrimination)	

แก่คนพิการ	ซึ่งประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกขององค์การดังกล่าวต้องมีหน้าที่ส่งเสริมสมรรถภาพ

และฟื้นฟูคุณภาพของคนพิการให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ค.ศ.	1948	และ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ค�าส�าคัญ		 คนพิการ,	การประกอบอาชีพ,	แรงงาน,	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์,	การเลือกปฏิบัติ

* กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,	 น.บ.,	 ร.ป.ม.,	 นักศึกษาหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นปธ.)	 รุ่นที่	 3	 ของ 
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

1 ผลา	 ศรีขาว	 และคณะ.	ปัจจัยที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของผู้พิการที่จบการฝึกจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 
 บ้านพองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี, (ออนไลน์)	สืบค้น	http://www.human.ubru.ac.th/hunac2015/imag/ 
	 document/Article/Format	Conferrence.pdf	[18	มิถุนายน	2558]
2 โปรดดู.	กุมพล	พลวัน.	2547,	สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	พิมพ์ครั้งที่	1,	หน้าที่	14-16

	 	 ในอดีตผู้พิการส่วนใหญ่ถูกแยกออกจากสังคมอันเนื่องมาจากทัศนคติที่มองว่าผู้พิการไม่มี

ศักยภาพที่จะใช้ชีวิตในสังคมและเป็นภาระของสังคม	ท�าให้ผู้พิการขาดบริการที่จ�าเป็นและเหมาะสม	 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์	การศกึษา	อาชพี	และสังคม	ปัญหาดงักล่าว 

ส่งผลให้ผู้พิการขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม	 และน�าไปสู่การ

เลอืกปฏบัิต	ิ(discrimination)	อย่างไม่เป็นธรรม	ผูพ้กิารจงึถกูผลกัเข้าสูว่งจรแห่งการพึง่พาตลอดชวีติ	

ไม่สามารถด�ารงตนอยู่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์1	 ซึ่งทัศนคติดังกล่าวมีมุมมองว่าคนพิการ 

เป็นเสมือนผูป่้วยไม่สามารถด�าเนนิชวีติตามปรกตเิหมอืนคนทัว่ไป	ต้องเป็นภาระของสงัคมในการดแูล

รกัษา	แต่ปัจจบุนัแนวความคิดนีไ้ด้ถกูลบล้างไปแล้ว	เนือ่งจากสงัคมได้รบัรู้อตัมโนทศัน์	(self-concept)	

ของคนพิการท่ีต้องการมีอิสรภาพและพึ่งพาตนเอง	 โดยเฉพาะความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพ

ของคนพกิาร	ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจในการพึง่พาตนเองและเป็นบคุคลทีม่คีณุค่า	(value)	ต่อสงัคม 

เช่นเดียวกับคนที่มีสภาพร่างกายปกติทั่วไป

1. สิทธิมนุษยชนกับสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ

  1.1 สิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 สทิธมินษุยชน	(Human	Rights)	มทีีม่าจากความคดิของนกัปรัชญาชาวกรีกท่ีสนบัสนนุใน

เรือ่งกฎหมายธรรมชาต	ิ(natural	law)	ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมอียูต่ามธรรมชาต	ิคอื	เกดิมามเีองโดยมนษุย์

ไม่ได้ท�าขึน้	และเป็นกฎหมายทีอ่ยูเ่หนอืรัฐและใช้ได้โดยไม่จ�ากดั	และเรือ่ง	“สิทธธิรรมชาต”ิ	(natural	

rights)	 ที่ถือว่า	 “มนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันและพระเจ้าซ่ึงเป็นผู้สร้างมนุษย์มาโดยให้สิทธิบางอย่าง 

แก่มนุษย์	สิทธิเหล่านี้ไม่อาจโอนให้แก่กันและไม่มีใครล่วงละเมิดได้	ซึ่งได้แก่สิทธิในชีวิต	เสรีภาพและ

สิทธิที่จะหาความสุข	 และรัฐท้ังหลายจะต้องกระจายอ�านาจเพื่อให้มนุษย์มีสิทธิเหล่านั้นอย่างเต็มที่	 

วธิกีารเช่นนีท้�าให้มนุษย์ซึง่เป็นสตัว์โลกทีใ่ช้เหตผุลยอมรบัว่าเป็นหลกัการทีด่	ีและเช่ือว่าจะท�าให้มนษุย์

อยู่ในสังคมอย่างสันติสุขและมีความสุข”2  
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

	 	 	 	 ต่อมาในยุคจักรวรรดิโรมันได้มีการพัฒนาแนวความคิดใหม่ว่าด้วยหลักกฎหมาย	 

(jurisprudence)	เช่น	แนวความคิดว่าด้วยความเสมอภาคอันเป็นสากล	(Universal	Equality)	และ

หลกักฎหมายว่าด้วยธรรมชาต	ิ(Law	of	Nature)	ซ่ึงแตกต่างไปจากแนวความคดิยคุกรกีเป็นอย่างมาก	

ส่วนที่เหมือนกันคือ	การแสวงหาความยุติธรรม	(The	search	for	justice)	เท่านั้น	เพราะจักรวรรดิ

โรมันมีคนหลายเชื้อชาติ	หลายภาษา	และหลายวัฒนธรรม	การเดินทางติดต่อมีมากขึ้น3 

	 	 	 	 ส�าหรับความหมายของ	“สิทธิมนุษยชน”	 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้

ให้ความหมายหรือก�าหนดนิยามไว้อย่างชัดเจน	 เพราะการที่องค์การสหประชาชาติไม่เขียนค�านิยาม

ไว้อาจเป็นการละไว้ในฐานะที่เข้าใจได้โดยสามัญส�านึกหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการอธิบาย

ความหมายหรือเปิดกว้างไว้เป็นความยืดหยุ่นในการตีความหรือเปิดทางในการพัฒนาความหมาย

ของสิทธิมนุษยชนที่เป็นไปตามพลวัตรสังคม4	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ในข้อบทสามข้อแรกได้บัญญัติหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	 คือ	 เป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย ์

มีอยู่ตามธรรมชาติและความเป็นอิสระเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์	 โดย 

ไม่ค�านงึว่าบคุคลน้ันจะมถ่ิีนท่ีอยูอ่าศัยชนช้ัน	ชาตพินัธุ์	เพศ	อาย	ุสผิีว	ภาษา	และมคีวามเชือ่ทางศาสนา

หรอืทางการเมอืงเป็นเช่นไร	ซึง่บคุคลสามารถใช้สิทธเิหล่านีไ้ด้อย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนัด้วยเหตุผล

เพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์

	 	 	 	 การยอมรับคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	คือ	สิ่งที่เตือนความจ�าอย่างมีพลังที่บุคคล

ผู้ไร้ความสามารถหรือคนพิการได้รับการผูกมัดหรืออ้างสิทธิในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับ

ประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย	บุคคลดังกล่าวเป็นเป้าหมายในตัวเอง	ค�าพูดดังกล่าวมีอิทธิพล

อย่างเข้มแขง็ในการต่อต้าน	และเป็นแรงผลกัดนัในสังคมในความหมายความมปีระโยชน์และคุม้ครอง

ป้องกันมิให้มีการกระท�าที่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ5 

	 	 	 	 หลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนอกจากจะเป็นสิทธิและเสรีภาพท่ีรับรองความเป็นอิสระ	 

ความเท่าเทียมของมนุษย์แล้ว	 ยังใช้เป็นข้อต่อสู้กับการใช้อ�านาจรัฐเพื่อมิให้เกิดความย�่ายีละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนได้ตามอ�าเภอใจ	 อันจะก่อให้เกิดความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนแก่

ประชาชนอีกด้วย

3 ชุมพร	 สังขปรีชา,	 2531.	ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์. ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ 
	 กรุงเทพ,	หน้า	127-129.
4 จรัญ	โฆษณานันท์,	2545.	สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน : ปรัชญา กฎหมาย และความเป็นจริงของสังคม,	ส�านักนิติธรรม	 
	 กรุงเทพ,	หน้า	57.
5 Ann	 Lawson.	 (2008)	 “Disability	 and	 Eguality	 Law	 in	 Britain”	Oxford	 And	 Portland,	 OREGON.	 P.19	 
	 สืบค้น	http://www.aoc.magill.ca.	[25	MAY	2014]
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  1.2 สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ

	 	 	 	 องค์การสหประชาชาติได้ให้ความส�าคัญในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคแก่คนพิการ 

อย่างมากมาย	โดยได้รบัรองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์และสิทธทิีจ่ะได้รับประกันทางเศรษฐกจิและสงัคม	

เพื่อให้คนพิการสามารถท�างานและได้รับสวัสดิการสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	กล่าวคือ

	 	 	 	 (1)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	(Declaration	of	the	Rights	of	Disabled	 

Persons)	 ได้ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเท่าเทียม	 รวมทั้งการเข้าสู่บริการต่างๆ	

โดยได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการในฐานะที่ทุกคนเกิดมาอย่างเสรี	 มิสิทธิและเกียรติ	

ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม	 สิทธินี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคน 

ซึง่มิอาจโอนให้กนัได้	และรวมทัง้รบัรองสทิธขิองคนพกิารทีม่สีทิธไิด้รบัหลกัประกนัทางเศรษฐกจิและ

สังคม	เพื่อสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้	พวกเขามีสิทธิตามความสามารถที่จะได้รับสวัสดิการในการท�างาน

หรือได้รับประโยชน์จากผู้ผลิตและรายได้จากอาชีพและเข้ามามีส่วนร่วมในสหพันธ์กรรมการต่างๆ

	 	 	 	 (2)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	

Disabilities)	 ถือเป็นอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ให้หลักประกันในสิทธิ	 เสรีภาพ

และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ต่อคนพกิารอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกบับคุคลทัว่ไป	ซึง่ประเทศไทยได้ให้

สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2551	โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฉบับนี ้

ได้ยอมรับในศกัดิศ์รแีละคณุค่าของมนษุย์ทีม่มีาแต่ก�าเนดิ	การเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลใดๆ	บนพ้ืนฐานของ

ความพกิารเป็นการละเมดิสทิธแิละเสรภีาพทีม่มีาแต่ก�าเนดิของมนษุย์	และมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ยวด

ในการแก้ไข	ผลกระทบเชิงลบของความยากจนที่มีต่อคนพิการ	นอกจากนี้อนุสัญญาฯ	ได้รับรองสิทธิ

การประกอบอาชพีของคนพกิาร	กล่าวคอื	ให้รัฐภาคยีอมรับสิทธขิองคนพิการในโอกาสทีจ่ะหาเลีย้งชพี

โดยการท�างานที่ตนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ	และต้องปกป้องส่งเสริมให้การใช้สิทธิของคนพิการ

ในการท�างานดงักล่าวเป็นจรงิ	ห้ามเลือกปฏบิตัเิพราะเหตคุวามพกิารในทกุด้านทีเ่ก่ียวกับการจ้างงาน	

รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลการว่าจ้าง	และการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง	ความก้าวหน้าในอาชีพ	

และสภาพการท�างานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

	 	 	 	 ในเนื้อหาของบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือคนพิการ	 การตอบสนองที่ส�าคัญหรือความ

จ�าเป็นต้องปฏิบัติที่แตกต่างตามสภาพแวดล้อมหรือพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลในฐานะที่เป็นเงื่อนไข

เริ่มแรกของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได้รับการยอมรับในแผน/โครงการของ 

การปฏิบัติต่อผู้พิการ	 และยอมรับโดย	UN.	General	 Assembly	 1992	 ว่า	 “ความส�าคัญของสิทธิ	 

ความเสมอภาคของผู้ไร้ความสามารถ	 หรือพิการ	 หรือไม่ใช่ผู ้ไร้ความสามารถ	 มีความหมายว่า	 

ความต้องการของปัจเจกบุคคลทุกคนต้องมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน	 และความต้องการดังกล่าว 

ต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นการวางแผนของสังคม	 และวิธีการจ้างบุคคลแต่ละรูปแบบต้อง
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

ได้รับความคุ ้มครอง	 เพื่อปัจเจกบุคคลทุกคนได้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน”	 

(The	principle	of	equal	rights	for	the	disabled	and	non-disabled	implies	that	needs	of	

each	and	every	individual	are	of	equal	importance,	that	these	needs	must	be	made	

the	basis	for	planning	of	societies,	and	that	resources	must	be	employed		in	such	 

a	way	as	to	ensure,	for	every	individual,	equal	opportunity	for	participation)6	ดังนั้น	 

สิทธิในการประกอบอาชีพของคนพิการต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลผู้มีร่างกายปกติทั่วไป	 

ต้องไม่มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลผูพ้กิาร	เว้นแต่การเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม	(justice	discrimination)	 

ตามกฎหมาย	เพื่อให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพได้ตามความสามารถของตน

  1.3 ความหมายของคนพิการตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของไทย

	 	 	 	 กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความหมาย	“คนพิการ”	ไว้ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 องค์การสหประชาชาติ	ได้ให้ความหมายไว้ในกฎหมาย	2	ฉบับ	ด้วยกัน	คือ

	 	 	 	 	 	 1)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	 (Declaration	 of	 the	 Rights	 of	 

Disabled	 Persons)	 ว่า	 “คนพิการ”	 หมายถึง	 บุคคลซึ่งไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเอง	 

ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในด้านสิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะเป็น 

ส่วนหน่ึงของสังคมทั่วไป	 เนื่องจากความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ไม่สมบูรณ	์ ไม่ว่าจะเป็นมา 

แต่ก�าเนดิหรอืไม่กต็าม	การรกัษาไว้หรอืการแสวงหาความก้าวหน้าในอาชพีการงานท่ีเหมาะสมของตน

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	เนื่องจากความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่ปรากฏอย่างชัดเจน

	 	 	 	 	 	 2)	 อนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ	 (Declaration	 of	 the	 Rights	 of	 Persons	with	

Disabilities)	 ว่า	 “คนพิการ”	 หมายความรวมถึง	 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย	 จิตใจ	 

สติปัญญา	หรือทางประสาทสัมผัสในระยะยาว	ซึ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคนานัปการจะกีดขวาง 

การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับคนอื่น

	 	 	 	 (2)	 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (International	 Labour	 Organization)	 ว่า	 

“คนพิการ”	 คือ	 บุคลใดบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสด้านความมั่นคงในชีวิต	 สถานภาพการจ้างงาน	 หรือ 

การก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมถูกจ�ากัดหรือลดลงอย่างชัดเจน	อันเป็นผลมาจากความบกพร่อง

ทางร่างกายหรือจิตใจ

6 General	Assembly	Resolution	37/52	(3	December	1982)	para	25.
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	 	 	 	 (3)	 พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	ว่า	“คนพิการ”	หมายถึง	

บุคคลที่มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	 หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม	 เนื่องจาก 

มคีวามบกพร่องทางการเหน็	การได้ยนิ	การเคลือ่นไหว	การสือ่สาร	จติใจ	อารมณ์	พฤติกรรม	สตปัิญญา	

การเรียนรู้	หรือความบกพร่องอื่นๆ	ประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ	และมีความจ�าเป็นพิเศษที่ต้อง 

ได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน	 หรือเข้าไปมี 

ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

	 	 	 	 จากความหมายของคนพิการดังกล่าวข้างต้น	 ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

ของไทย	 ต่างบัญญัติความหมายของคนพิการไว้ในลักษณะเหมือนกัน	 และเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครอง 

คนพิการให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 แต่ต้องขจัดสิ่งท่ีเป็นเคร่ือง 

ขัดขวางการเข้าร่วมในสังคมของคนพิการให้หมดไป

2. หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (NON-Discrimination)  

	 	 ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมิให้ถูกละเมิดจากการใช้อ�านาจรัฐ	 บุคคลจะต้องได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเสมอภาคหรืออย่างเท่าเทียมกัน	หลักการไม่เลือกปฏิบัติ	(non-discrimination)	ถือเป็น 

หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างส�าคัญสูงสุด	และเป็นหลักการที่ได้รับการเชิดชูความส�าคัญจนปรากฏ

เป็นจุดร่วมท่ีด�ารงอยู่ในกติกาสากลระหว่างประเทศหลายๆ	 ฉบับ	 ซึ่งจะก�าหนดให้รัฐภาคีให้การ

รับประกันหรือให้สิทธิต่างๆ	 อันเก่ียวกับเชื้อชาติ	 สีผิว	 เพศ	 ภาษา	 ศาสนา	 ความเห็นทางการเมือง

หรือความเห็นอย่างอื่น	 และยังต้องประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงด้วย7	 หลักการ 

ไม่เลอืกปฏบัิตใินเบ้ืองต้นต้องการป้องกนัมใิห้มกีารกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรม	(unfair)	หรอืได้รบัการปฏิบติั

อย่างล�าเอยีง	(favourable)	ต่อบุคคลเพราะบคุคลมลีกัษณะไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้	(immutable)	

และมีมาแต่โดยก�าเนิด	(inherent)	ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	คนพิการ	คนไร้ความสามารถ	เป็นต้น

	 	 หลักการไม่เลือกปฏิบัติจึงมีหลักการเช่นเดียวกับหลักความเสมอภาค	 (Equality)	 ที่ยอมรับ 

ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของบุคคล	 แต่อย่างไรก็ตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติหรือหลัก 

ความเสมอภาคไม่สามารถท�าให้เกดิความเป็นธรรมได้ในความเป็นจรงิ	เพราะการปฏบิตัต่ิอบคุคลทกุคน

ราวกบัว่าบคุคลดงักล่าวมมีาตรฐานเดยีวกนั	ท้ังทีบ่คุคลนัน้ๆ	มคีวามแตกต่างไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ

หรือความคิด	สติปัญญา	ก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นเดียวกัน

7 จรัญ	โฆษณานันท์,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	316
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

	 	 การปฏิบัติที่แตกต่างกันย่อมถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแทบท้ังสิ้น	 ถ้าเป็นการเลือกปฏิบัติโดย

อคติ	(objective)	การเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

อย่างถูกต้อง	 หรือการปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลเชื่อมโยงกับหลักแห่งความได้สัดส่วน	 (proportionality)	

ระหว่างวิธีการ	 (means)	 กับจุดหมายท่ีท�าให้เป็นจริง	 (realize)	 โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อบุคคลที่ไร้

ความสามารถหรือคนพิการที่กระท�าโดยไม่เป็นธรรม	 (unjustified)	 โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะพิเศษ

ระหว่างบุคคลกับการที่ท�าให้คุณค่าของบุคคลนั้นลดลง	(impairment)8 

	 	 ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ	 (discrimination)	 ได้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดเรื่อง

ความยุติธรรมของ	อริสโตเติล	(Aristotle)	โดยมีหลักว่า	“การเลือกปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์

เดียวกันแต่ได้รับการปฏิบัติ	 (กฎเกณฑ์)	 แตกต่างกัน	 หรือในต่างสถานการณ์กันแต่ได้รับการปฏิบัต	ิ 

(กฎเกณฑ์)	 อย่างเดียวกัน”	 (when	 comparable	 situations	 are	 treated	 differrently	 and	 

different	situation	treated	in	the	same	way)9	ซึ่งการเลือกปฏิบัติแบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้

  2.1 การเลือกปฏิบัติโดยตรง	 (Direct	Discrimination)	หมายถึง	บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับ

การปฏิบัติน้อยกว่าหรือด้อยกว่าบุคคลอื่นบนพื้นฐานข้อห้ามด้านเชื้อชาติ	ชาติพันธุ์	ศาสนา	ความเชื่อ	 

ความพิการ	 อายุ	 หรือเพศ	 ในสถานการณ์เดียวกัน	 หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันบนพ้ืนฐาน 

ของลักษณะพิเศษของบุคคลซึ่งแตกต่างจากบุคคลอื่น	 โดยอาจต้องตัดสินใจโดยใช้เคร่ืองมือในการ

เปรียบเทียบและความเป็นเหตุเป็นผลของการได้รับปฏิบัติน้อยกว่าและเปรียบเทียบการกระท�าต่อ

สถานการณ์ทีส่�าคญัในสภาพแวดล้อมของการเลอืกปฏบิตัโิดยตรง10	การเลอืกปฏบิตัโิดยตรงมพีืน้ฐาน 

มาจากความเสมอภาคตามรูปแบบ	 (Formal	 Equality)	 ท่ีเน้นให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน	 หากมี 

การปฏิบตัท่ีิแตกต่างกันภายในสถานการณ์เดยีวกนัถอืเป็นการเลอืกปฏิบติัโดยตรง11	เช่น	การห้ามมใิห้ 

ผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เท่าเทียมผู้ชาย	หรือการปฏิบัติต่อคนที่มีความพิการทางจิตแตกต่างจาก

คนพิการทางกาย	 เป็นต้น	 ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการเลือกปฏิบัติโดยตรงว่า	 Disparate	

Treatment

8 Hendriks.	A.C.	(2002)	“Differrent	Difinition-Same	Problem-One	Way	Out?”	in	M.L.	Brelin	and	S.	yee	(Eas.),	 
	 Disability	Right	Law	and	Policy	:	Internatonal	and	Nation	Perspectives,	P.212
9 Justyna	Malizawska-Nienatowicz,	2014.	Direct	and	Indirect	Dicrimination	in	European	Union	Law-How	 
	 to	Draw	a	Dividing	Line?.	International	Journal	of	Social	Sciences.	P.42.
10 Ipid,	P.42.
11 พรรณณิภา	เอียดช่วย,	(2556).	การเลือกปฏิบัติทางเพศของพนักงานสอบสวนหญิงในเขตพื้นที่ภูธรภาค	5,	วิทยานิพนธ ์
	 หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.	หน้า	27
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สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่จะพิจารณาว่าการกระท�าใดเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงหรือไม	่ 

ศาลอังกฤษพิจารณาโดยหา	 “ตัวเปรียบเทียบ”	 ว่า	 บุคคลท่ีจะกล่าวหาว่าการกระท�าใดเป็นการ 

เลือกปฏิบัติหรือไม่	ต้องพิจารณาด้วยตัวเปรียบเทียบ12	ดังนี้

	 	 1)	 บุคคลนั้นจะต้องเปรียบเทียบตนกับบุคคลเพศตรงข้ามตามสภาพความเป็นจริง	 โดยบุคคล

เพศตรงข้ามต้องประกอบด้วยลักษณะหนึ่งลักษณะใด	 กล่าวคือ	 ท�างานแบบเดียวกัน	 (Like	Work)	

ท�างานระดับเดียวกัน	(Work	Rates	As	Equivalent)	หรือท�างานที่มีคุณค่าเท่ากัน	(Work	of	Equal	

Value)

	 	 2)	 การเปรียบเทียบต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน

	 	 3)		ตัวเปรียบเทียบต้องเป็นการปฏิบัติในการจ้างงานแบบเดียวกันกับผู้กล่าวอ้าง	 หมายถึง	 

ท�างานกับนายจ้างคนเดียวกัน	หรือมีความสัมพันธ์กัน

  2.2 การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อม	 (Indirect	 Discrimination)	 เกิดจากแนวความคิดหลัก 

ความเสมอภาคตามเนือ้หา	(Substantive	Equality)	ซึง่ชีใ้ห้เหน็ถงึความไม่เท่าเทยีมกันระหว่างประเทศ 

หรือกายภาพ13	 อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการปฏิบัติอย่างเป็นกลางซ่ึงสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ	

ที่มิใช่ข้อห้ามปฏิบัติ	 แต่มีลักษณะไม่เท่าเทียมเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น	 หรือการปฏิบัติหรือ 

ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นกลางแต่ในความเป็นจริงกลับท�าให้เกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อบุคคลอื่น14	 เช่น	

การปฏิบัติการวางนโยบาย	 การออกมาตรการ	 การวางแผนงาน	 การท�าระเบียบออกใช้เสมอภาคกัน 

ทุกคน	 ไม่กีดกันใคร	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อใคร	 เป็นมาตรฐานเดียวกันหมด	 แต่ผลการปฏิบัติท�าให้ 

เกิดผลเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม	 แต่คนพิการท่ัวไปก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 

คนพิการ15	 การเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมจึงอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือการปฏิบัติที่เป็นกลางแต่มี

ผลกระทบท�าให้กลุ่มที่มีลักษณะที่ได้รับการคุ้มครองเสียเปรียบ	 และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนได้	 ซึ่งใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกการปฏิบัติโดยอ้อมว่า	Disparate	Impact	หรือ	Adverse	Effects

12 เรื่องเดียวกัน	หน้า	22
13 Government	Equality	office,	“Equality	Act	2010	Obtaining	Information”	P.6.	อ้างอิงใน	พรรณณิภา	เอียดช่วย,	 
	 เรื่องเดียวกัน,	หน้า	30
14 Justyna	Maliszewska,	Ibid	หน้า	43
15 จรญั	ภกัดธีนากุล,	การบรรยายพเิศษ	เร่ือง	“การขจดัการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร	:	กฎหมายและวธิปีฏบิตัิ 
	 เพื่อความเป็นธรรมในสังคม”	.	หน้า	3.	สืบค้น	http//www.nep.gv.th/law/file/document	1	.doc	[23	พฤษภาคม	 
	 2558]
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

	 	 แนวคิดการเลือกปฏิบัติโดยทางอ้อมได้รับการพัฒนาโดยศาลสูงสุดสหรัฐในคดี	 Griggs	

V.	 Duke	 Power	 Co	 และน�ามาบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยแก้ไขปรับปรุงหมวด	 7	 ของ 

พระราชบญัญตัสิทิธพิลเมอืง	ค.ศ.	1964	ใน	ค.ศ.	1991	ปรากฏในข้อ	703	(k)	(1)	(a)	ว่า	“...การกระท�า

ในการอ้างงานที่ผิดกฎหมายจะเป็นการเลือกปฏิบัติในทางอ้อม	เมื่อปรากฏดังนี้

	 	 (i)	 	 ผู้ฟ้องคดไีด้แสดงให้ศาลเห็นว่าการกระท�าในการจ้างงานของผู้ถกูฟ้องเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ

	 	 	 	 โดยอ้อม	โดยวางพืน้ฐานอยูบ่นเชือ้ชาติ	สผีวิ	ศาสนา	เพศ	หรอืถิน่ก�าเนดิ	และผูถ้กูฟ้องร้อง 

	 	 	 	 พิสูจน์ไม่ได้ว่าการกระท�าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงานในต�าแหน่งดังกล่าว	 (Job	 Related)	 

	 	 	 	 และเป็นความจ�าเป็นในทางธุรกิจ	(Business	Necessity)	หรือ

	 	 (ii)		 ผู้ฟ้องคดีได้แสดงปรากฏตามอนุมาตรา	 (C)	 ถึงการปฏิบัติในการจ้างงานอย่างอื่นที่ 

	 	 	 	 ผู้ถูกฟ้องอาจจะกระท�าได้	แต่ผู้ถูกฟ้องปฏิเสธที่จะกระท�าดังกล่าว...”16 

	 	 ความเสมอภาคตามเนื้อหา	 (Substantive	 Equality)	 ไม่เพียงแต่จะท�าให้บรรลุความส�าเร็จ 

ในกฎเกณฑ์ส�าคัญในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเท่าน้ัน	 แต่ความจ�าเป็นเพื่อขจัด	 (eliminate)	 

การเลือกปฏิบัติของสังคมและโครงสร้างทางการเมืองจะต้องมีมาตรการตรวจวัดบนพื้นฐานของ 

ความยุติธรรมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม	 มาตรการที่จะท�าให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 

(equalization	measures)	 จะต้องมีรูปแบบการเข้าถึงองค์ประกอบของหลักตามความเป็นจริง	

(holistic	 approach)	 โดยมาตรการตรวจวัดต้องประกอบด้วยมาตรการต่างๆ	 และไม่ควรจ�ากัด 

การมีส่วนร่วมของคนกลุม่น้อยในสงัคม	(minority	group)	ทีเ่พิม่มากขึน้	รวมทัง้ก�าหนดความต้องการ

เพื่อปรับองค์ประกอบต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าว	 มาตรการตรวจวัด 

ความเป็นจริงจะสนับสนุนและเกิดท�าให้เกิดผลดี	 (fruitful)	 ต่อการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง 

ของการไร้ความสามารถหรือความพิการ	 การเปล่ียนแปลงที่ต่อเนื่องจะสามารถดึงความเป็นจริง

คุณลักษณะของบุคคลออกมาได้อย่างชัดเจน

	 	 อย่างไรกต็าม	ในปัจจบุนัได้มกีารยอมรบัให้มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลได้ถ้าเป็นการเลือกปฏบิติั

ที่มีเหตุผลชอบธรรมอย่างเพียงพอ	 หรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม	 ในทวีปยุโรปกฎหมายที่ว่าด้วย 

การจ้างแรงงาน	 (European	 Employment	 Law)	 ก็ยอมรับในหลักการดังกล่าว	 ซึ่งหากมี 

16 พรรณณิภา	เอียดช่วย,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	44.
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การเลือกปฏิบัตินายจ้างต้องให้เหตุผลทางกฎหมายในการจ้างลูกจ้างให้ท�างานที่แตกต่างกัน	 โดยมี 

ข้อยกเว้นการมเีหตผุลพเิศษในเรือ่งอายหุรอืความสามารถทางด้านกายภาพ	(objective	justification)	 

แต่การเลอืกปฏิบัตดิงักล่าวต้องมเีหตผุลชอบธรรมอย่างเพยีงพอ	โดยต้องประเมนิค่าของการเลอืกปฏบิติั 

ต้องมีความสัมพันธ์กับจุดมุ ่งหมายที่จะต้องมีการพิจารณา	 ซึ่งจุดมุ ่งหมายดังกล่าวจะต้องเป็น 

จุดมุ่งหมายท่ีชอบด้วยกฎหมาย	 (legitimate	 aim)	 และมีความเป็นเหตุเป็นผลของความได้สัดส่วน

ระหว่างจุดมุ่งหมายท่ีชอบด้วยกฎหมายและมาตรการการเลือกปฏิบัติภายใต้การตรวจสอบทบทวน	

ซึ่งการเลือกปฏิบัติที่จะใช้ต้องมีความเหมาะสมและความได้สัดส่วนในแต่ละวัตถุประสงค์	 ดังนั้น	 

การเลือกปฏิบัติท่ีรัฐมีความมุ่งหมายส่งเสริมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	 

เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบกว่าได้รับโอกาสหรือจะใช้สิทธิได้เท่าเทียมกับบุคคล	 รัฐจะ

สามารถกระท�าได้โดยมีเหตุผลแห่งความชอบธรรมและความจ�าเป็น	 ซึ่งรัฐจ�าเป็นต้องก�าหนดเป็น 

แนวนโยบายในแต่ละกรณีไป

3. สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการในประเทศไทย

	 	 ในอดีตสังคมไทยยังมิได้เปิดกว้างให้สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ	 แต่หลังจาก 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	ได้มบีทบญัญตัทิีช่ดัเจนห้ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัิ

โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตแุห่งความพกิาร	และประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญาว่าด้วย

สิทธิคนพิการ	(Convention	on	the	Right	of	Person	with	Disabilities)	แล้ว	สิทธิการประกอบ

อาชพีของคนพกิารในประเทศไทยได้เปิดกว้างมากขึน้	คนพกิารสามารถประกอบอาชพีได้หลากหลาย

มากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเกีย่วกบัการให้สทิธแิก่คนพิการ	เช่น	พระราชบญัญติั

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�าหรับ 

คนพิการ	พ.ศ.	2551	เป็นต้น	ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	2557	

แม้ว่าจะเป็นรฐัธรรมนูญท่ีมาจากรฐัประหาร	(Coup	d’	etat)	ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	

แต่ก็ยังมีบทบัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	 เสรีภาพและความเสมอภาคของชนชาวไทย	

โดยบรรดาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพใดๆ	ที่ปวงชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม

ประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ด้วย	 ซึ่งสิทธิของคนพิการที่มีอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผ่านมา	

รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศใด	 ๆ	 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันหรือให้การรับรองแล้ว	 สิทธิของ

คนพิการจะมีอยู่ตลอดไปและได้รับความคุ้มครองจากองค์กรของรัฐทุกองค์กรในการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศด้วย
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พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์

  3.1 การรับรองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ 	 นอกจากรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	 2557	 ได้รับรองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการไว้แล้ว	 พระราชบัญญัติส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 20	 วรรคหนึ่ง	 (3)	 ได้บัญญัติให้คนพิการ 

มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ�านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ	 ตลอดจนสวัสดิการและ

ความช่วยเหลอือืน่จากรฐั	โดยการฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชพี	การให้บรกิารท่ีมมีาตรฐาน	การคุม้ครอง

แรงงาน	มาตรการเพือ่การมงีานท�าตลอดจนได้รบัการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอสิระ	และบรกิารสือ่	

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใด	 เพื่อการท�างานและประกอบอาชีพ 

คนพิการ	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก�าหนด

	 	 	 	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ได้เพิ่มโอกาสให้ 

คนพิการประกอบอาชีพหรือส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�ามากขึ้น	กล่าวคือ

	 	 	 	 3.1.1	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ	 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาค

เอกชนรับคนพิการเข้าท�างาน	 โดยในปัจจุบันก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐ	 นายจ้างหรือเจ้าของ 

สถานประกอบการภาคเอกชนต้องรับคนพิการเข้าท�างานตามระบบสัดส่วนโดยผู้ใช้แรงงานทั่วไป	 

100	คน	ต้องจ้างคนพิการเข้าท�างาน	1	คน	(มาตรา	33)	โดยเศษของ	100	คน	ที่เกิน	50	คน	ให้รับ

คนพิการเพิ่มอีก	1	คน

	 	 	 	 3.1.2		หากนายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนทีม่ไิด้รบัคนพกิารเข้าท�างาน

ตามข้อ	3.1.1	ให้ส่งเงนิเข้ากองทนุส่งเสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิารตามทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

แรงงานก�าหนด	และหากมไิด้ส่งเงนิเข้ากองทนุ	ส่งล่าช้า	หรอืส่งเงนิไม่ครบถ้วน	ให้เสยีดอกเบีย้ในอตัรา

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจ�านวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุน	 (มาตรา	 34)	 และผู้อ�านวยการส�านักงาน 

ส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของคนพิการแห่งชาติ	มอี�านาจออกค�าสัง่เป็นหนงัสอืให้อายดัทรพัย์สิน

ของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน	(มาตรา	36)

	 	 	 	 3.1.3	 ในกรณหีน่วยงานของรฐัไม่ประสงค์จะรบัคนพกิารเข้าท�างานและ/หรอืนายจ้างหรอื

เจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนไม่รับคนพิการเข้าท�างาน	 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุน

ให้หน่วยงานของรัฐ	 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการภาคเอกชนอาจให้สัมปทานจัดสถานที่

จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	 จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือเหมาบริการโดยวิธีการพิเศษ	 ฝึกงาน	 หรือจัดให้ 

มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ล่ามภาษามือ	 หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดแก่คนพิการหรือ 

ผู้ดูแลคนพิการก็ได้	(มาตรา	35)

	 	 	 	 เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 

ได้บัญญัติรับรองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการโดยให้หน่วยงานของรัฐ	 และหน่วยงานของ 
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ภาคเอกชนต้องรับคนพิการเข้าท�างานตามระบบสัดส่วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 แต่เมื่อพิจารณา 

จากข้อมูลการประกอบอาชีพคนพิการในวัยท�างาน	 ปรากฏว่าคนพิการท่ีอยู่ในวัยท�างานมีจ�านวน	

756,820	คน17	แบ่งเป็น

	 	 	 	 (1)	 คนพิการที่ประกอบอาชีพ	จ�านวน	230,627	คน

	 	 	 	 (2)	 คนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ	จ�านวน	371,708	คน

	 	 	 	 (3)	 คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้	 (เนื่องจากพิการมากจนช่วยเหลือตัวเอง 

	 	 	 	 	 	 ไม่ได้)	จ�านวน	154,485

	 	 	 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าคนพิการที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีจ�านวนถึง	 371,708	 คน	 

หรือประมาณครึ่งหนึ่งของคนพิการที่อยู่ในวัยท�างานซึ่งช่วยเหลือตนเองได้แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพ	 

ซึ่งเป็นภาระของสังคมจะต้องให้การดูแล	 ดังนั้น	 รัฐจะต้องให้การส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทางกาย	เพือ่ลดภาระของสงัคมไทยในอนาคต	ให้ผูพ้กิารได้มคีวามภมูใิจและตระหนกัในคณุค่าศกัด์ิศรี 

ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วๆ	ไป

  3.2 การรับคนพิการเข้าท�างานในภาครัฐ	 ในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องรับคนพิการตามระบบสัดส่วน

ของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ	100	คน	ต่อคนพิการ	1	คน	แต่ปรากฏว่าในปี	2557	มีหน่วยงาน

ของรบัทีต้่องปฏิบตัติามกฎหมายดงักล่าวจ�านวน	290	แห่ง	ซ่ึงตามสดัส่วนจะต้องรับคนพกิารเข้าท�างาน

จ�านวน	10,246	คน	แต่ปรากฏว่ามหีน่วยงานของรัฐรบัคนพิการเข้าท�างาน	160	แห่ง	และเป็นการจ้าง

คนพกิารเข้าท�างานเพยีง	1,280	คน	เท่านัน้	จะเหน็ได้ว่าหน่วยงานภาครฐัยงัไม่ได้ปฏบิติัให้เป็นไปตาม

กฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนใน 

การรับคนพิการเข้าท�างานตามกฎหมาย	 ท�าให้สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการถูกล่วงละเมิด 

จากหน่วยงานของรัฐ	 ทั้งที่อาชีพการรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงและได้รับการยอมรับจากสังคม	 

หากหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว

  3.3 การรับคนพิการเข้าท�างานในภาคเอกชน	 ในภาคเอกชนเมื่อพิจารณาจ�านวน 

สถานประกอบการทั่วประเทศซึ่งมีลูกจ้างต้ังแต่	 100	 คนขึ้นไป	 มีอยู่จ�านวนทั้งส้ิน	 12,469	 แห่ง	 

เม่ือพิจารณาจ�านวนคนพิการที่สถานประกอบการจะต้องรับเข้าท�างานแล้วไม่น้อยกว่า	 58,253	 คน	

แต่มีสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าท�างานเพียง	 24,492	 คน	 หรือประมาณร้อยละ	 50	 ของ 

17 กรมส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร.	(2558).	รายงานข้อมลูสถานการณ์ด้านคนพกิารในประเทศไทย	หน้า	6	จาก	 
	 http://nep.go.th/sites/defaust/file/document/report_Sep	58.pdf.[สืบค้น	10	มกราคม	2559]
18 TCIJ.	 (2559)	 คนไทยรู้ยัง	 :	 ปี	 2557	 ภาครัฐจ้างงานคนพิการเพียง	 1,280	 คน	 จาก	 http://www.tcijthai,org/ 
	 tcjthainews/view.php?ids=6077	[สืบค้น	29	มิ.ย.2559]
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คนพิการที่สถานประกอบการต้องรับเข้าท�างาน	 เนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งอาจมีข้อจ�ากัด

บางประการ	 เช่น	 สถานท่ียังไม่พร้อมส�าหรับคนพิการเข้าท�างาน19	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณา

ข้อมูลที่สถานประกอบการภาคเอกชนท่ีรับคนพิการเข้าท�างานแล้วมีถึงร้อยละ	 50	 ของคนพิการ 

ที่สถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าท�างานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งมีจ�านวนมากกว่า	 หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท�างานที่ม ี

เพียงร้อยละ	12.50	แล้ว	สถานประกอบการภาคเอกชนยังรับคนพิการเข้าท�างานมากกว่าหน่วยงาน 

ของรัฐ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ได้ให ้

สิทธิประโยชน์บางประการแก่สถานประกอบการภาคเอกชน	อาทิเช่น	สิทธิการได้รับยกเว้นภาษีของ 

จ�านวนค่าจ้างทีจ่่ายให้แก่คนพกิารหรอืเงินทีส่่งเข้ากองทุน	การลดหย่อนภาษค่ีาใช้จ่ายในการปรบัปรงุ 

สถานประกอบการเพื่อรองรับพนักงานที่พิการ	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 นายจ้างและสถานประกอบการใช้ทางเลือกที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมากกว่าที่จะจ้างคนพิการเข้าท�างาน	หรือเมื่อรับคนพิการ 

เข้าท�างานแล้วกม็ไิด้จดัสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการท�างานของคนพกิารท�าให้คนพกิารไม่สามารถท�างาน

อย่างคนปกติทั่วไปได้

4. มาตรการคุ้มครองสิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการ

	 	 สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชนจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง

จากรฐั	โดยให้คนพกิารมโีอกาสทีจ่ะได้เลีย้งชพีโดยการท�างาน	เพือ่ให้คนพกิารออกมาใช้ชวีติอยูร่่วมกบั

คนปกติได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี	รัฐจึงควรก�าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้โอกาสในการประกอบ

อาชีพแก่คนพิการ	กล่าวคือ

  4.1 มาตรการบังคับ การที่หน่วยงานของรัฐไม่รับคนพิการตามสัดส่วนที่พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยตรงต่อคนพิการ	

ท�าให้คนพิการไม่สามารถเข้ารับราชการตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิไว้ได้	ทั้งที่หน่วยงานของรัฐ 

ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ภาคเอกชน	 ดังนั้น	 รัฐควรก�าหนดมาตรการบังคับให้หน่วยงาน 

ของรัฐทุกหน่วยงานต้องรับคนพิการเข้าท�างานตามสัดส่วนที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 อย่างเคร่งครัดและจริงจัง	 รวมทั้งก�าหนดระยะเวลา 

การด�าเนินงานดังกล่าวให้ชัดเจน	หากด�าเนินการไม่เสร็จตามก�าหนดระยะเวลา	ก็ให้มีบทลงโทษตาม

หน่วยงานรัฐภาคดังกล่าว

19 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	(2558)	:	จ้างคนพิการ	กฎหมายไม่ขลัง.	จาก	http://www.thairath.co.th/content/542051
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สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักสิทธิมนุษยชน

  4.2 มาตรการจูงใจ การรับคนพิการเข้าท�างานในภาคเอกชน	 ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ ่

พจิารณาว่าการรบัคนพกิารเข้าท�างานนัน้เป็นภาระแก่นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการ	เนือ่งจาก

นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการพิจารณาในเรื่องของก�าไรหรือขาดทุนทางด้านการเงินมากว่า	

และยังมีความฝังใจว่าผลผลิตที่ได้รับจากการรับคนพิการเข้าท�างานย่อมสู้จ้างคนปกติเข้าท�างานไม่ได้	

อีกทั้งต้นทุนของการจ้างแรงงานและสวัสดิการของคนพิการและคนปกติไม่มีความแตกต่างกัน	ดังนั้น

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจงึเลอืกใช้วธิจ่ีายเงนิเข้ากองทนุส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ 

ของคนพิการแห่งชาติมากกว่าท่ีจะจ้างคนพิการเข้าท�างาน	 ซึ่งนอกจากจะเสียเงินน้อยกว่าแล้ว	 

ยังไม่เป็นภาระด้านการจัดสวัสดิการหรือจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างานของคนพิการอีกด้วย	 

ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการจูงใจทางด้านภาษีแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะให้นายจ้างหรือเจ้าของ 

สถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าท�างานได้	 รัฐควรก�าหนดมาตรการจูงใจทางด้านอื่นๆ	 อีก	 

เช่น	 มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่จ้าง 

คนพิการเข้าท�างานมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	 มาตรการพัฒนาศักยภาพการท�างานให้แก่คนพิการ	

(in	the	job	training)	เพื่อให้คนพิการมีสมรรถนะ	(performance)	ในการท�างานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	 มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเคร่ืองใช้ให้แก่คนพิการในการปฏิบัติงานตาม 

ความต้องการของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นายจ้างหรือ

เจ้าของสถานประกอบการจ้างคนพิการเข้าท�างาน

  4.3 มาตรการทางสังคม	 การให้การยกย่องหรือรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นายจ้างหรือเจ้าของ 

สถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าท�างาน	 ซึ่งจะเป็นผลให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ

มิได้คิดถงึแต่ประโยชน์ทางการเงนิเพียงอย่างเดยีว	นายจ้างหรอืเจ้าของสถานประกอบการจะค�านงึถงึ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (Corporate	 Social	 Responsibility	 :	 CSR)	 ด้วย	 เพราะการท�า	 CSR	 

โดยการรับคนพิการเข้าท�างานมากเท่าใด	 ผลลัพธ์คือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการม ี

ความรับผิดชอบต่อสังคมมากเท่านั้น	 มิได้ปล่อยให้คนพิการเป็นภาระต่อสังคมให้ต้องดูแลแต่เพียง

อย่างเดียว

สรุป
	 	 สิทธิการประกอบอาชีพของคนพิการนับว่าเป็นสิทธิที่ส�าคัญตามหลักสิทธิมนุษยชน	 หาก 

สงัคมไทย	ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐัหรอืภาคเอกชนให้ความสนใจและเข้าใจในสทิธดิงักล่าว	กจ็ะเป็น 

การลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมระหว่างคนพกิารกบัคนปกติ	ไม่เป็นภาระของสังคมทีจ่ะต้องเลีย้งหรอื

ดูแลคนพิการไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่	 โดยให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้เหมือนคนปกติ	 

มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส* 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย

(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)

บทคัดย่อ

สาระสังเขป

	 	 เนลสัน	 แมนเดลา	 บิดาแห่งแอฟริกาใต้ยุคใหม่	 กล่าวว่า	 ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	เราไม่อาจมีสิ่งหนึ่งโดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่งได้”	(Democracy	

and	human	rights	are	inseparable.	We	cannot	have	the	one	without	the	other.)		ถ้าเรา

เชือ่ตามทีท่่านเนลสนั แมนเดลา	กล่าวไว้	คอืเป็นสิง่เดียวกนัและแบ่งแยกไม่ได้	ดงันัน้	ท้ังประชาธปิไตย

และสทิธมินษุยชนจงึเตบิโตและเกาะตดิไปด้วยกนั	และเมือ่เข้าใจสิง่หนึง่กห็มายถงึการเข้าใจอกีส่ิงหนึง่	 

แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันน้ีกระแสของโลกมีความโน้มเอียงไปสู่เรื่องอ�านาจอธิปไตยของชาติและผู้ที่มี

แนวโน้มท่ีจะละเมิดอธิปไตยของชาติอื่น	 ดังนั้น	 สิทธิเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะออกเป็นกฎหมาย 

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

	 	 ดงันัน้	ค�าว่า	“สทิธมินษุยชน”	โดยส่วนใหญ่แล้วยงัไม่ใช่ค�าทีไ่ด้รบัการยอมรับอย่างเป็นทางการ	

แต่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ไปในทิศทางเดียวกัน	 ว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิต่างๆ	 อาทิ	 สิทธิใน

การก�าหนดอนาคตตนเอง	(self-determination)	สิทธิในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	สิทธิที่จะมี

สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์	สิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	และสิทธิในความเท่าเทียมกัน

ระหว่างคนแต่ละยุคและความยั่งยืน	เป็นต้น

	 	 การเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศไทย	 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง

อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างเป็นล�าดับ

ควบคู่ไปกับการพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของไทย						

       

ค�าส�าคัญ  สิทธิมนุษยชน	สิทธิของประชาชน	การปฏิรูป		

*	 อดตีผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ,	ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูร	“หลกันติธิรรมเพ่ือประชาธปิไตย”	(นธป.)	รุน่ที	่4	ของส�านกังาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

บทน�า

	 	 “สิทธิมนุษยชน”	 (Human	 Rights)	 ไม่มีการก�าหนดความหมายไว้ตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	มีเพียงค�าว่า	“สิทธิ”	หมายความว่า	อ�านาจอันชอบธรรม	อ�านาจ

ทีจ่ะกระท�าการใดๆ	ได้อย่างอสิระ	โดยได้รบัการรบัรองจากกฎหมาย	และหากแปลความตามตวัอกัษร	 

ค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 อาจหมายถึง	 สิทธิของมนุษย์	 หรืออ�านาจอันชอบธรรมที่สืบเนื่องมาจาก 

ความเป็นมนุษย์	 ในอันที่จะกระท�าการใดๆ	 ได้อย่างอิสระ	 โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย	 

สิทธิมนุษยชน	 เป็นสิทธิประจ�าตัวของมนุษย์ทุกคน	 เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักด์ิศรี	 มีเกียรติศักดิ ์

ประจ�าตัว	สิทธิมนุษยชนไม่สามารถโอนให้แก่กันได้

	 	 หากกล่าวถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชน	 คงต้องศึกษาถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 

(Universal	Declaration	of	Human	Rights)	ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ

เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เห็นถึงความส�าคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของคน 

ทุกเชื้อชาติ	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ส�าหรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ไม่ได้ก�าหนดนิยามค�าว่า	 

“สิทธิมนุษยชน	ไว้โดยเฉพาะ	แต่เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว	

ท�าให้เห็นถึงแนวความคิดพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	

	 	 (1)	ความมีอิสระเสรี	และมีศักดิ์ศรี	มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน

	 	 (2)	การปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้อง

	 	 (3)	การไม่แยกความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเห็นทางการเมือง	 

	 	 	 เป็นต้น

1. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 	 ค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	มีความหมายกว้างกว่า	 “สิทธิ”	ตามกฎหมาย	 เนื่องจากนักกฎหมาย

โดยทั่วไปอธิบายว่า	 “สิทธิ”	 คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง	 ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในขอบเขต 

ที่แคบ	 ในแง่ท่ีว่า	 คนจะมีสิทธิได้	 ต้องมีกฎหมายรับรองไว้เท่านั้น	 ถ้ากฎหมายไม่เขียนรับรองไว ้

ย่อมไม่มีสิทธิ	

	 	 ส�าหรับมุมมองของนักสิทธิมนุษยชน	 ค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	 นั้นมีขอบเขตกว้างกว่าสิ่งท่ี

กฎหมายรบัรอง	โดยสทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบัการรบัรองทัว่โลก	ว่าเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ของการปฏบิตัต่ิอ

มนุษย์นั้น	สามารถจ�าแนกได้ครอบคลุมสิทธิ	5	ประเภท1	ได้แก่	

1	 http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_1/HRC/nhr.pdf
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย

(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)

	 	 1)	 สิทธิพลเมือง	ได้แก่	สิทธิในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต	ไม่ถูกทรมาน	

ไม่ถูกท�าร้ายหรือฆ่า	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 ได้แก่	 สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย	 

สิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากการจับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ	 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีในศาล

อย่างยุติธรรม	โดยผู้พิพากษาที่มีอิสระ	สิทธิในการได้รับสัญชาติ	เสรีภาพของศาสนิกชนในการเชื่อถือ

และปฏิบัติตามความเชื่อถือ	

	 	 2)	 สิทธิทางการเมือง	 ได้แก่	 สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของตนเองทั้งทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	 และวัฒนธรรม	 รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและ

การแสดงออก	 สิทธิการมีส่วนร่วมกับรัฐในการด�าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ	 เสรีภาพใน 

การชุมนุมโดยสงบ	เสรีภาพในการรวมกลุ่ม	สิทธิในการเลือกตั้งอย่างเสรี

	 	 3)	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	ได้แก่	สิทธิในการมีงานท�า	ได้เลือกงานอย่างอิสระและได้รับค่าจ้างอย่าง

เป็นธรรม	สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	การได้รับมาตรฐานการครองชีพอย่างพอเพียง	

	 	 4)	 สิทธิทางสังคม	ได้แก่	สิทธิในการได้รับการศึกษา	สิทธิในการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ	

แม่และเด็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	 ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่	 ได้รับความมั่นคง 

ทางสังคม	มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว	

	 	 5)	 สิทธทิางวฒันธรรม	ได้แก่	การมเีสรภีาพในการใช้ภาษาหรอืสือ่ความหมายในภาษาท้องถิน่ตน	 

มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม	 การปฏิบัติกิจตามวัฒนธรรม	 ประเพณีท้องถิ่นของตน	 

การปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา	 การพักผ่อนหย่อนใจด้านการแสดงศิลปะ	 วัฒนธรรม	 บันเทิงได้

โดยไม่มีใครมาบังคับ		

2. วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย2 
	 	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้น	 ภายใต้กฎหมายตราสามดวงมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและฐานะ

ทางกฎหมายของราษฎรไว้พอสมควร	 เช่น	 สิทธิถือครองที่ดินของราษฎร	 สิทธิในความเป็นเจ้าของ 

ให้บังคับได้ระหว่างราษฎรด้วยกัน	 สิทธิในการสืบมรดก	 และสิทธิในการท�านิติกรรมสัญญา	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตามกฎหมายตราสามดวงไม่ได้รับรองสิทธิของบุคคลให้เสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย	

เพียงแต่มุ่งหมายให้ราษฎรมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมตามที่กฎหมายรับรองไว้เท่านั้น	การแบ่งชนชั้น

ทางสังคมหรืออภิสิทธิ์ชนอันเน่ืองมาจากชาติก�าเนิดยังคงได้รับการรับรองเป็นพิเศษตามกฎหมายอยู	่	

ราษฎรในสมัยนั้นจึงมีสิทธิตามกฎหมายได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย	 ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานะ 

ทางสังคมของยุคสมัยนั้น	

2	 https://www.gotoknow.org/blog/works-of-archannop
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

	 	 กรุงรัตนโกสินทร์ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

มาสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อพุทธศักราช	 2475	 เป็นความพยายามของนักคิด 

รุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากชาติตะวันตกซึ่งมีรูปแบบการปกครองที่ทันสมัย	 มีความเจริญก้าวหน้า

และมีการรับรองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมภายใต้การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	ท�าให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของชาติตะวันตกและน�าไปสู ่

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกแก่ประชาชนชาวไทย	 คือ	 พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว	 

พ.ศ.2475	 แม้ธรรมนูญการปกครองฉบับแรกของไทยจะมิได้กล่าวถึงหรือรับรองสิทธิ	 เสรีภาพ	 

ตลอดจนสทิธมินษุยชนเลย	แต่จากค�าประกาศของคณะราษฎร์ทีไ่ด้น�าหลกัการของสทิธิมนุษยชนไปใช้

ในทางปฏิบตัแิละระบรุบัรองให้ราษฎรมสีทิธเิสมอภาคกนั	แสดงให้เหน็การตระหนกัถึงความส�าคญัของ

เรื่องดังกล่าว	 จึงวิเคราะห์ได้ว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

โดยคณะราษฎร์เป็นจุดเริ่มต้นของความเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนในเวลาต่อมา	

	 	 รัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้ถูกร่างและประกาศใช้ในปี	 พ.ศ.2475	 ซึ่งนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ 

ฉบับที่	 2	 ของไทย	 คือ	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม	พ.ศ.2475	 ได้ปรากฏบทบัญญัติที่ให ้

การรบัรองสทิธ	ิเสรภีาพแก่ประชาชนชาวไทยไว้ในหมวดที	่2	ว่าด้วย	สิทธแิละหน้าทีข่องชนชาวสยาม	 

ซึ่งมีสาระส�าคัญให้การรับรองหลักความเสมอหน้ากันในกฎหมาย	 เสรีภาพในการนับถือศาสนา	

เสรีภาพในร่างกาย	เคหสถาน	ทรัพย์สิน	การพูด	การเขียน	การโฆษณา	การศึกษาอบรม	การประชุม	 

การตั้งสมาคม	 และการอาชีพ	 โดยบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการให้ความรับรองสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก	

	 	 ขณะเดยีวกนันัน้ประเทศสยามได้มกีารปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระบบกระบวนการยติุธรรม

เพือ่ให้ทดัเทยีมนานาอารยประเทศและเป็นทีย่อมรับของรฐัต่างชาติ	ด้วยความมุง่หมายทีจ่ะเรยีกร้อง

เอกราชทางการศาลกลับคนืมาเป็นของไทย	แนวความคิดในการคุม้ครองสทิธมินษุยชนจงึปรากฏอยูใ่น

กฎหมายหลายฉบับ	 อีกท้ังมีความพยายามสร้างกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้โดยตรงและโดยอ้อม 

ผ่านทางสถาบันตุลาการด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	พ.ศ.2477		

มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและจ�าเลยในคดีอาญา	 ซึ่งแตกต่างจาก 

ระบบจารีตนครบาลที่มีมาแต่เดิมอย่างสิ้นเชิง	

	 	 ต่อมาวันท่ี	 10	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2489	 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.2489	 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	 3	 และเป็นครั้งแรกท่ีมีการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนใน 

การเสนอเรือ่งราวร้องทุกข์และเสรภีาพในการจดัต้ังคณะพรรคการเมอืงในรฐัธรรมนญู	ส่วนเสรีภาพใน

การประชุมโดยเปิดเผยในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน	ได้เปลี่ยนเป็นเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ	
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนภายใต้กระแสการปฏิรูปประเทศไทย

(Human Rights Protection under Reforming of Thailand)

	 	 ในระหว่างที่รัฐธรรมนูญฉบับที่	 4	 มีผลใช้บังคับ	 ปี	 พ.ศ.2490	 ปรากฏกระแสที่ส�าคัญคือ	 

เกิดการรวมตัวของกรรมกรในชื่อว่า	 “สหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย”	 ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน 

ของกรรมกรจากกิจการสาขาต่างๆ	 เช่น	 โรงเลื่อย	 โรงสี	 รถไฟ	 เป็นต้น	 เนื่องจากกรรมกรเหล่านี ้

ถกูกดขีค่่าจ้างแรงงานอย่างมากอนัเป็นผลมาจากการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมอย่างรวดเรว็	ภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่	2	กระแสความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องต่อสังคมและรัฐ

ให้สนองตอบความต้องการที่จ�าเป็นของตน	ท�าให้สังคมตระหนักถึงสิทธิ	เสรีภาพ	และสิทธิมนุษยชน		

อนัเป็นการแสดงออกถงึการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอกีรปูแบบหนึง่ทีเ่กดิจากการกระท�าของเอกชนด้วย

	 	 ในปี	 พ.ศ.2491	 สหประชาชาติได้ประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.1948	 

อันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยก�าลังร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่	 5	 พอดี	 รัฐธรรมนูญฉบับที่	 5	 คือ	 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.2492	 จึงได้รับอิทธิพลจากการประกาศใช้ปฏิญญาสากล	

ของสหประชาชาติ	 มีบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพเป็นจ�านวนมากและละเอียดกว่า

รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ		

	 	 หลักการในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ค.ศ.1948	ทีไ่ด้รบัการบรรจลุงไว้ในรฐัธรรมนญู

ฉบบัที	่5	นอกเหนอืจากสทิธทิีเ่คยรบัรองไว้ในรฐัธรรมนญูฉบบัก่อนๆ	ได้แก่	หลกัการได้รบัความคุม้ครอง

อย่างเสมอภาคกันตามรฐัธรรมนญู	ท้ังนี	้ไม่ว่าบคุคลน้ันจะมกี�าเนดิหรอืนบัถอืศาสนาแตกต่างกนัก็ตาม	

(มาตรา	26)	สทิธขิองประชาชนทีจ่ะไม่ถกูเกณฑ์แรงงาน	ทัง้นี	้เว้นแต่ในกรณทีีเ่ป็นการป้องกนัภยัพบัิติ 

สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นโดยฉุกเฉิน	 เฉพาะเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการณ์รบหรือภาวะสงครามหรือ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น	 (มาตรา	 32)	 เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น 

ที่ชอบด้วยกฎหมาย	 (มาตรา	 40)	 เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่และการประกอบอาชีพ	 (มาตรา	 41)		

สิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองในครอบครัวของตน	(มาตรา	43)	ตลอดจนการให้การรับรอง

แก่บุคคลซึ่งเป็นทหาร	 ต�ารวจ	 ข้าราชการประจ�าอื่น	 และพนักงานเทศบาลที่จะมีสิทธิและเสรีภาพ 

ตามรัฐธรรมนูญเหมือนดังพลเมืองคนอื่นๆ	(มาตรา	42)		

	 	 ในทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้รับการรับรองคุ้มครองอย่างจริงจังเพียงใดนั้น		

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมือง	 สภาพเศรษฐกิจสังคม	 ตลอดจนทัศนคติของผู้ปกครอง	 เจ้าหน้าท่ีรัฐ	

และประชาชนผู้เป็นเจ้าของสิทธินั่นเอง	 เพราะต่อมาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พ.ศ.2502	

รฐัธรรมนญูฉบับที	่7	ไม่ปรากฏบทบัญญตัริบัรองสทิธิเสรภีาพแต่อย่างใด	และการประกาศใช้ธรรมนญู

การปกครองราชอาณาจักร	 พุทธศักราช	 2515	 เมื่อวันที่	 15	 ธันวาคม	 2515	 ช่วงรัฐบาลเผด็จการ 

ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยเลย	 จนกระทั่ง 

ภายหลงัเกดิเหตกุารณ์เรยีกร้องประชาธปิไตย	โดยนกัคดินกัศกึษาเมือ่วนัที	่14	ตลุาคม	2516	จึงมกีาร

ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราอาณาจกัรไทย	พ.ศ.2517	เมือ่วนัที	่7	ตลุาคม	2517	ซึง่ได้รบัการยอมรับ
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ว่าเป็นรฐัธรรมนญูฉบบัทีด่ทีีส่ดุและเป็นประชาธปิไตยมากทีสุ่ด	มบีทบญัญติัคล้ายคลงึกบัรฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2492	 และมีการวางหลักการใหม่ในการให้ความคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น	 ทั้งในด้านที่มีการจ�ากัดอ�านาจรัฐที่จะเข้ามาแทรกแซงอันมี 

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 และในด้านการเพิ่มหน้าที่ให้แก่รัฐในการให้บริการแก่

ประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	เช่น	ชายและหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั	(มาตรา	28)	สทิธทิางการเมอืง 

ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง	 และสิทธิออกเสียประชามติ	 (มาตรา	 29)	 สิทธิที่จะไม่ถูกปิดโรงพิมพ์หรือ 

ห้ามท�าการพมิพ์	เว้นแต่มคี�าพพิากษาถึงท่ีสดุให้ปิดโรงพมิพ์หรอืห้ามท�าการพิมพ์	(มาตรา	40)		เสรภีาพ

ในทางวิชาการ	 (มาตรา	 42)	 การก�าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงท่ีมาของรายได้และการใช้จ่าย 

โดยเปิดเผย	 (มาตรา	45)	และเสรีภาพในการเดินทางภายในราชอาณาจักร	 (มาตรา	47)	นอกจากนี้

แล้วสิทธิในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ต้องหาและจ�าเลยยังได้รับการบัญญัติรับรองไว้

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย	 ได้แก่	 สิทธิท่ีจะได้รับการสอบสวนหรือพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็วและ 

เป็นธรรม	 สิทธิท่ีจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในการจัดหาทนายความ	 (มาตรา	 34)	 สิทธิที่จะไม่ให้

ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง	 อันจะท�าให้ตนถูกฟ้องเป็นคดีอาญา	 และถ้อยค�าของบุคคลที่เกิดจาก

การถูกทรมาน	ขู่เข็ญ	หรือใช้ก�าลังบังคับหรือการกระท�าใดๆ	ที่ท�าให้ถ้อยค�านั้นเป็นไปโดยไม่สมัครใจ

ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้	(มาตรา	35)	และสิทธิที่จะได้ค่าทดแทน	หากปรากฏในภายหลังว่า

บุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด	(มาตรา	36)	

	 	 เมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2519	 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2519	 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี	 11	 ซึ่งมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพไว้เพียง 

มาตราเดียว	คือ	มาตรา	8	ซึ่งบัญญัติว่า	“บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย”	 

นับว่าเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิเสรีภาพกว้างขวางมาก	 แต่ไม่มีการก�าหนดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพชนิดใด	

ต่อมาเมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2520	มีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	พ.ศ.2520	

เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่	12	ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่ให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน

	 	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2521	ซึง่เป็นรฐัธรรมนญูฉบบัที	่13	ประกาศใช้ 

เม่ือวันท่ี	 22	 ธันวาคม	 2521	 น�าบทบัญญัติท่ีให้การรับรองสิทธิและเสรีภาพมาบัญญัติไว้อีก 

โดยมีสาระส�าคัญส่วนใหญ่เหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2517	 

แต่ตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของชายและหญิง	 เสรีภาพในทางวิชาการ	 และ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพออกไป	

	 	 ภายหลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้กระท�าการยึดและควบคุม 

การปกครองประเทศไว้เป็นผลส�าเร็จเมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2534	และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2521	 แล้ว	 ได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร	
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พุทธศักราช	 2534	 แทน	 โดยให้ไว้เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2534	 ซ่ึงไม่ปรากฏมีบทบัญญัติใดเลยที่ให้ 

การรับรองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน	

	 	 ต่อมาในปี	2538	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2534	 

โดยเพิ่มหมวดที่	 3	 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	 ตามที่ประกาศไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบับที	่5)	พทุธศกัราช	2538	เมือ่วนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2538	ซึง่น�าเอา

บทบญัญตัทิีใ่ห้การรบัรองสทิธเิสรภีาพทีเ่คยบัญญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	

2517	มาบัญญัติไว้อีกครั้ง	 แต่ได้ตัดเสรีภาพในทางวิชาการออกเสียง	 และเพิ่มบทบัญญัติรับรองสิทธิ

ในการได้รับบริการทางสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน	 (มาตรา	 41)	 สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข	์ 

(มาตรา	48)	และสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล	หรือข่าวสารจากหน่วยงานราชการ	(มาตรา	48	ทวิ)	

	 	 จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2550	 ก็ได้ให้ความคุ้มครอง 

และส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่เป็นรูปธรรมมีความชัดเจนมากกว่าฉบับอื่นๆ	ที่ผ่านมา

โดยมีการบัญญัติไว้ในหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยและบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้ในหมวด	11	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ส่วนที่	2	ว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	256	และ257	โดยมีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญวางหลักไว้คือ	

	 	 -	 การตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�า	 อันเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาค	ี

และเสนอมาตรการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว	

เพือ่ด�าเนินการในกรณีท่ีปรากฏท่ีว่าไม่มกีารด�าเนนิการตามทีเ่สนอให้รายงานต่อรฐัสภาเพือ่ด�าเนนิการ 

ต่อไป

	 	 -	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่เห็นชอบตามที่ได้มีผู้ร้องเรียน

ว่าบทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรฐัธรรมนญู

	 	 -	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 ในกรณีที่เห็นชอบตามผู้ร้องเรียนว่ากฎ	 

ค�าสั่ง	หรือกระท�าการใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญญาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

	 	 -	 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเม่ือได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที ่

เห็นสมควร	 เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัต	ิ

เป็นต้น

	 	 เหน็ได้ว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยได้มพีฒันาการมาอย่างต่อเนือ่งในเรือ่งการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน	 ประชาชนตื่นรู้สิทธิของตนเองที่พึงจะได้รับการคุ้มครองโดยวางหลักในกฎหมาย 

ที่มีความส�าคัญท่ีสุดของประเทศ	 ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนเพิ่มขึ้นใน 
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พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช	 2550	 ก่อนที่จะมีการยกเลิกไป	 

แต่อย่างไรก็ดร่ีางรฐัธรรมนญูฉบบัทีก่�าลงัจะมกีารลงประชามตริบัหรอืไม่รบัร่างดงักล่าว	กย็งัคงเนือ้หา

ทีส่�าคัญในการคุม้ครองสทิธมินษุยชนไว้อย่างเตม็ทีไ่ม่น้อยลงไปกว่ารฐัธรรมนูญฉบบัก่อนๆ	แต่อย่างใด

บทสรุป
	 	 ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 แม้จะ 

ถูกขัดขวางโดยปัญหาการเมืองการปกครองเป็นบางเวลา	 แต่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทางอ้อม

ปรากฏให้เห็นผ่านทางกลไกของรัฐ	 เช่น	 กรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาและออกกฎหมายที่ไม่เป็น 

การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินไป	 การตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบริหาร 

โดยฝ่ายนิติบัญญัติ	 การตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองโดยฝ่ายบริหารเพ่ือมิให้ 

เจ้าหน้าที่ใช้อ�านาจในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน	การพิจารณา

พิพากษาคดีขององค์กรตุลาการโดยยึดหลักกฎหมายเพื่ออ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน	 เหล่านี้

นับว่าเป็นกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	แม้จะมิได้มีความมุ่งหมายให้เป็นผลโดยตรงก็ตาม	

	 	 กรณีการก�าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 

ศาลปกครอง	 และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายได้นั้น	 ส่งผลให้ประชาชนผู้ถูกละเมิด 

สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

กว่าแต่ก่อน	 จะเห็นได้ว่าหลายประเทศท่ัวโลกต่างมีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมเก่ียวกับ 

สิทธิมนุษยชน	 ดังน้ัน	 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งท้าทายและรอการพิสูจน์ส�าหรับ 

กระบวนการยตุธิรรมไทย	หากมกีารเสนอเร่ืองหรือฟ้องคดเีกีย่วกบัสิทธมินุษยชนในอนาคต	เพ่ือพสิจูน์ว่า 

กลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีประสิทธิภาพและบังคับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

หรือไม่
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ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานันท์, ศรัณย์ กอสนาน และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ*

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์

การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด ตามหลักพระพุทธศาสนา

ในภาคกลาง : บ้านพักใจ สระบุรี

	 	 ปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ	 ซึ่งก่อผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อ

บุคคลโดยตรงและสังคมส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ	สาธารณสุข	อาชญากรรม	และการพัฒนาประเทศ	

ท�าให้ต้องสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลในการปราบปราม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 

โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึง่เป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศ	และการแพร่ระบาดของยาเสพติดก่อให้เกดิ

การเสื่อมเสียชื่อเสียง	 และเกียรติภูมิของประเทศ	ท�าให้นานาชาติเกิดความไม่ไว้ใจในความปลอดภัย 

ทั้งชีวิตและทรัพย์สินและรู้สึกเสี่ยงต่อการเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้าและธุรกิจต่างๆ	 

ซึง่มีผลต่อเศรษฐกจิของประเทศอย่างมาก	ดงัเช่น	จากสถติงิบประมาณแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดเชิงบูรณาการ	 โดยส�านักยุทธศาสตร์ส�านักงานป.ป.ส.	 (2557)1	 พบว่า	 ประเทศไทยได้ 

สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากจ�านวน	 1.2	 พันล้านบาทในปี	 2546	 

เพิ่มเป็นจ�านวน	3.7	พันล้านบาท	ในปี	2556	งบประมาณด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	เพิ่มขึ้น 

จาก	1.8	พันล้านบาท	 เป็น	3.1	พันล้านบาท	ซึ่งในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	ความสูญเสียจ�านวนมหาศาล 

ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 ซึ่งจากการประมาณการต้นทุนเฉลี่ยในการ

ด�าเนินคดีอาญาจะตกประมาณ	 76,000	 บาท	 ต่อคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในศาลชั้นต้น	 ยิ่งกว่านั้น 

ปัญหายาเสพตดิท�าให้สภาพแวดล้อมไม่เอือ้ต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทัง้ในการเส่ียงต่อการค้า	

การผลิตท่ีต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน	 แต่การแพร่ของยาเสพติดท่ีท�าให้พนักงานหลงไปเสพติดจะกลาย

ลงไปเป็นแรงงานไร้ฝีมือ	 มีปัญหาในการท�างาน	 เกิดการว่างงาน	 และน�าไปสู่ปัญหาด้านสังคมอื่นๆ	 

ที่เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	 เช่น	 การลักทรัพย์	 การท�าร้ายร่างกายผู้อื่น	 

เพื่อหาเงินมาใช้ในการซื้อยาเสพติด	ตลอดจนการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาเสพติด	เป็นต้น	โดยปัญหา

*	 คณะผู้วิจัย
1 ส�านกัยทุธศาสตร์	งบประมาณแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิเชงิบรูณาการ	รายงานการตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
	 ประจ�าปี	2557.(กรุงเทพฯ:	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม)	หน้า	241
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

2 ส�านักงานศาลยุติธรรม	 รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรประจ�าปี	 พ.ศ.	 2558	 รายงานประจ�าปีของศาล 
	 ทั่วราชอาณาจักร	(กรุงเทพฯ:	กระทรวงยุติธรรม	2558)	หน้า	27

อันดับต้นๆ	 ของเยาวชนไทยในปัจจุบันคือ	 การตกเป็นทาสยาเสพติด	 แม้จะมีมาตรการป้องกัน	 

ปราบปรามเข้มข้นเท่าไรก็ตาม	 ปัญหาคงทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี	 อีกทั้งตั้งแต่ปี	 2547	 

ผู้เสพยาเสพติดมีอายุน้อยลงและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น	จากสถิติยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรม	

(2558)2	 พบว่า	 มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	 พ.ศ.	 2545	 จ�านวนทั้งสิ้น	 17,982	 คน	 ต่อมาในปี	 2550	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น	 

48,895	คน	และในปี	2555	มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นถึง	176,066	คน

	 	 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาและรายงานต่างๆ	 รวมทั้งสภาพการณ์ที่ปรากฎเป็นข่าวและ 

ความเป็นจริงท้ังหลายที่สามารถพบเห็นได้กลับพบว่า	 การปราบปรามหรือการเพิ่มโทษแก่ผู้กระท�า

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้ท�าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยถอยลงหรือหมดไปแต่ประการใด	 

จากรายงานของส�านักบริการสวัสดิการสังคม	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 (2557)	 พบว่า	 

การปราบปรามหรือเพิ่มโทษมิได้ท�าให้ยาเสพติดหมดไปหรือลดน้อยลง	 จ�านวนผู้เสพยาเสพติดใน

ประเทศไทยกลับมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ดังเช่นในปี	 2553	 มีผู้เสพยาเสพติด	 161,061	 คน	 

แต่ในปี	2555	มจี�านวนเพิม่เป็น	177,818	คน	ซึง่ผู้เสพยารายเก่าก็ยงัมไิด้เลกิเสพ	กลบัมีผูเ้สพยาเสพตดิ 

รายใหม่เพิม่จ�านวนมากขึน้	นัน่แสดงให้เหน็ว่า	กลไกลการแก้ปัญหายาเสพตดิโดยเน้นการปราบปราม

อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	 จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดนโยบายด้านอื่นเข้ามาสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา		

ในปี	 2556	 รัฐบาลจึงได้จัดท�ายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดภายใต้	

“ยุทธศาสตร์	5	รั้ว	ป้องกัน”	เพื่อป้องกันจุดอ่อน	5	ด้าน	ทั้งด้านชายแดน	ด้านปัจจัยเสี่ยงทางสังคม	 

ด้านความอ่อนแอของครอบครัว-ชุมชน	 และด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม	 สภาพแวดล้อม	 

นอกเหนอืจากยทุธศาสตร์	5	รัว้ป้องกันแล้ว	ยงัมกีารใช้มาตรการทางกฎหมายการสบืสวน	ปราบปราม

กลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่างๆ	 เพ่ือตัดโครงสร้างการแพร่กระจายยาเสพติดไปยังผู้เสพ	 ซึ่งอยู่ใน 

ความรับผิดชอบของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ		เร่งรัดโครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสถานภาพผู้เสพ/

ผูต้ดิยาเสพตดิแบบบรูณาการ	น�าผูเ้สพติดเข้าสูร่ะบบการบ�าบดัฟ้ืนฟขูองกระทรวงสาธารณสุข	รวมถงึ

การใช้กระบวนการชมุชน	ประชาสงัคมน�าผูเ้สพเข้าค่ายปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยขอความร่วมมอืจาก

หน่วยงานส่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	กองบญัชาการกองทัพไทย	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงแรงงาน

ในการจัดท�าค่ายบ�าบัดฟื้นฟู	 และการให้ความช่วยเหลือในการด�าเนินชีวิตภายหลังผ่านการบ�าบัด

ฟื้นฟู	เช่น	การให้อาชีพ	สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ	ตลอดจนการจัดกลไกลติดตามผู้ผ่านการ

บ�าบดัให้กลบัสูส่งัคมได้ตามปกต	ิดงันัน้	การต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพตดิจงึมิได้จ�ากดัอยูแ่ค่เพยีงป้องกัน
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

และปราบปรามในพื้นท่ี	 แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานด้านการบ�าบัดฟื้นฟูสถานภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย	 

โดยผู้ที่ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุม	 และศาลพิจารณาตัดสินให้เป็นผู้ป่วย	 เข้ามาบ�าบัดรักษา	 และ 

หลงัจากนัน้ส่งไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพในหน่วยทหารทีจ่ดัต้ังเป็นศนูย์บ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ	ภายใต้ชือ่	 

“โรงเรยีนววิฒัน์พลเมือง”	โดยมุง่หวงัให้ผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวทางการดแูลตวัเองให้

อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพ	 ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือกเพื่อพัฒนาทักษะ

ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังจบหลักสูตร	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวก็ยัง

จ�ากัดอยู่แต่ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ถูกด�าเนินคดี	และผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ�าบัดโดยสมัครใจ3 

	 	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2557-58	 รัฐบาลได้ก�าหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 

ผู้เสพติดขึ้นอีก	 โดยต้องมีการน�าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาอย่างเหมาะสมให้ได้จ�านวน	

220,000	 คน	 ผลในช่วง	 3	 เดือนแรกของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น	 

จากรายงานการบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้สารเสพตดิ	(บสต.3)	ของหน่วยบ�าบดัรกัษาในพืน้ที	่(ข้อมลู	ณ	วนัที	่12	 

มกราคม	 2557)	 พบว่า	 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม	 2557	 มีการรายงานผู้เสพซึ่งเข้าสู่กระบวนการ 

บ�าบัดรักษาจ�านวน	27,146	คน	 เป็นผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาในระบบสมัครใจ	7,429	คน	 (27.3%)	

ระบบบังคับบ�าบัด	 18,040	 คน	 (66.3%)	 และระบบต้องโทษ	 1,742	 คน	 (6.4%)	 โดยพื้นที่ที่ม ี

ผูเ้สพสมคัรใจเข้ารบัการบ�าบดัรกัษาสูง	10	อนัดบัแรก	ได้แก่	เชยีงราย	กทม.	เชยีงใหม่	พระนครศรอียธุยา	

มหาสารคาม	ตาก	ร้อยเอ็ด	สงขลา	สุราษฎร์ธานี	และนครราชสีมา	 โดย	31.8%	ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 

ผูเ้ข้ารับการบ�าบัดทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื	รองลงมา	24.5%	อยูใ่นพืน้ทีภ่าคเหนอื	

22%	อยู่ในภาคกลาง	 12.6%	อยู่ในภาคใต้	 และ	 9.1%	 อยู่ในกรุงเทพฯ	 ซึ่งท�าให้สถานบ�าบัดฟื้นฟ ู

ผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานรัฐจ�าเป็นต้องถูกจัดตั้งข้ึนมาเพื่อช่วยเยียวยาและรักษา	 แม้จะเป็น 

การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแต่หน่วยงานต่างๆ	 เหล่านี้ก็ได้พยายามหาวิธีการหรือกระบวนการใน 

การเยียวยาทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 รวมถึงการฝึกอาชีพให้กับผู้ท่ีเข้ามาบ�าบัดการติดยาเสพติดให้ 

หลุดพ้นจากการเป็นทาสยาเสพติดและสามารถกลับเข้าสู่การยอมรับของครอบครัวและสังคมต่อไป

	 	 จากรายงานส�านักงานป.ป.ส.ปี	 25584	 เสนอว่า	 พื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยจะมีทั้งหมด	29	จังหวัด	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	ปทุมธานี	พระนครศรีอยุธยา	

ลพบรุ	ีสมทุรปราการ	สระบุร	ีชลบรุ	ีกาญจนบุร	ีสมทุรสาคร	นครราชสมีา	มกุดาหาร	หนองคาย	ร้อยเอด็	

3 ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่	 1	 กองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร.	 ผลการด�าเนินงานการแก้ไข 
	 ปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ตามนโยบาย	“ยุทธศาสตร์	5	รั้ว	และ	2	โครงการหลัก”	ภาพรวมประเทศ	(1	เมษายน	–	 
	 30	มิถุนายน	2552	22-56).	(กรุงเทพฯ:	ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม)
4 ส�านักยุทธศาสตร์	 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 พ.ศ.	 2558	 –	 2562.	 (กรุงเทพ:	 ส�านักงาน 
	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม)
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

อุบลราชธานี	สกลนคร	ศรีสะเกษ	มหาสารคาม	อุดรธานี	ตรัง	นครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธานี	ปัตตานี	

สงขลา	แม่ฮ่องสอน	เชียงราย	เชียงใหม่	แพร่	และสุโขทัย	ซึ่งพบว่า	เป็นภาคกลางถึง	10	จังหวัด	ทั้งนี้

เพราะภาคกลางถึงจะไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีน�าเข้า	แต่ภาคกลางถอืเป็นภาคทีม่ปัีญหาการค้ายาเสพตดิมากกว่า

ทุกภาค	โดยเฉพาะการค้ายาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด	ขนาดของปัญหาการใช้

ยาเสพติดในภาคกลางไม่ว่าจะพิจารณาจากจ�านวนผู้ใช้ยาเสพติดโดยรวม	หรือเฉพาะผู้ใช้ยาเสพติด

รายใหม่ต่างอยูใ่นระดบัไม่น้อยกว่า	30%	ของจ�านวนผูใ้ช้ยาเสพตดิโดยรวมทัง้ประเทศ	และมกีารใช้ยา 

มากกว่า	1	ชนิด	มีการเสพโดยการสูบเป็นหลัก	ยาบ้าและเฮโรอีนเป็นตัวยาหลักที่แพร่ระบาดในพื้นที่

ภาคกลางมาไม่น้อยกว่า	7	ปี	ต่อมาในระยะหลงัการใช้ยาบ้าได้เพิม่ปรมิาณขึน้และกลายเป็นตวัยาหลกั

ทีผู่ใ้ช้ยาในภาคกลางใช้เป็นส่วนใหญ่	สดัส่วนของผูร้บัการบ�าบดัรายใหม่เพิม่ขึน้	โดยกลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ

เป็นครั้งแรกกลุ่มใหญ่ที่สุด	คือเยาวชนอายุไม่เกิน	24	ปี	ถึงแม้สัดส่วนของผู้ใช้ยาเสพติดในภาคกลาง

เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย	 แต่สัดส่วนของผู้เสพสตรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 ในกลุ่มผู้รับจ้างและเกษตรกร	

ขณะที่ผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มอาชีพต่างๆ	 มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก	 เพื่อนยังเป็นปัจจัยส�าคัญของ 

การใช้ยาเสพตดิในภาคกลางแม้ว่าความอยากลองจะยงัคงเป็นเหตผุลส�าคัญทีสุ่ดกต็าม	โดยสถานการณ์

ปัญหายาเสพติดในภาคกลางจะครอบคลุมพื้นที่จ�านวน	31	จังหวัด	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	จังหวัด

กาญจนบุรี	 จังหวัดชัยนาท	 จังหวัดนครนายก	 จังหวัดนครปฐม	 จังหวัดนครสวรรค์	 จังหวัดนนทบุร	ี 

จังหวดัจนัทบุรี	จงัหวดัฉะเชิงเทรา	จงัหวดัชลบรุ	ีจงัหวดัตราด	จงัหวดัปราจีนบรุ	ีจงัหวดัระยอง	จงัหวดั

สระแก้ว	จงัหวดัปทุมธาน	ี	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จงัหวดัพจิติร	จงัหวดัพษิณโุลก	จงัหวดัเพชรบรูณ์	

จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 จังหวัดสมุทรสาคร	 

จังหวัดสิงห์บุรี		จังหวัดสุโขทัย	จังหวัดสุพรรณบุรี	จังหวัดสระบุร	ีจังหวัดราชบุรี	จังหวัดอ่างทอง	และ	

จังหวัดอุทัยธานี	

  จังหวัดสระบุรีนั้นตั้งแต่ปี	 2550	 ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 

(ศอ.ปส.)	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	(ป.ป.ส.)	ร่วมกบักระทรวงมหาดไทย	ได้คดัเลอืก

ให้เป็นจังหวัดน�ำร่องในกำรใช้ระบบแบบบูรณำกำรของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในพื้นท่ีส�านักงาน	 (ป.ป.ส.)	 ภาค	 1	 ซึ่งด�าเนินการแก้ไขยาเสพติดแบบครบวงจร	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก 

จังหวัดสระบุรี	 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตะวันออก	 และภาคเหนือ	 

มีเส้นทางล�าเลียงยาเสพติดผ่านพื้นท่ีรอยต่อระหว่างจังหวัดทางหลวงหมายเลข	1	 ถนนพหลโยธิน

กรุงเทพเดินทางสู่ปทุมธานี	 ลพบุรี	 ทางหลวงหมายเลข	 2	 ถนนมิตรภาพ	 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา	

และถนนสายรอง	หมายเลข	3	เชื่อมต่อจังหวัดนครนายก	ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	โดยข้อมูลระหว่าง

ปี	2546-2551	พบว่า	จังหวัดสระบุรี	มีการค้ายาเสพติด	การแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงและประชาชน

มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดตามแหล่งมั่วสุมต่างๆ	 ทั้งในชุมชนเมือง	 และเขตรอยต่อระหว่างจังหวัด 

-18-0219(001)P4.indd   129 6/5/61 BE   11:56 AM



วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560130

ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ทีย่งัพบว่า	มหีมูบ้่านและชมุชนหลายแห่งท่ีเกีย่วข้องกบัยาเสพติด	โดยจงัหวดัสระบรุยีงัมีพืน้ทีข่นาดใหญ่ 

และมีประชากรอยู่หนาแน่น	 เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมาก	 ท�าให้ได้รับผลกระทบ 

จากปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัด	 โดยเดือนตุลาคม	 2551-เดือนกุมภาพันธ์	 2552	 

ที่ผ่านมาจังหวัดสระบุรีได้ด�าเนินการปราบปรามยาเสพติดรวม	 308	 ราย	 ภายหลังการด�าเนินการ 

ปราบปราม	 จับกุม	 บ�าบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหายาเสพติดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 แยกเป็นระบบ 

สมัครใจ	 10	 ราย	 ระบบบังคับบ�าบัด	 267	 ราย	 และระบบต้องโทษ	 31	 ราย	 ซึ่งปัจจุบัน 

จังหวัดมีจ�านวนผู้ต้องขังประมาณ	 2,010	 คน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ต้องโทษด้วยคดียาเสพติด	 ดังนั้น 

การสร้างศูนย์	 “บ้านพักใจ”	 ท่ีจังหวัดสระบุรีนี้จะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว 

จากจังหวัดใกล้เคียงในภาคกลาง	 แม้แต่จากกรุงเทพฯ	 เพราะมีพื้นที่เพียงพอในการสร้างเป็น 

แหล่งพักพิงและเป็นศูนย์น�าร่องต้นแบบต่อผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ�าบัดแล้วแต่ยังไม่สามารถ 

กลับคืนสู่ครอบครัวหรือหมู่บ้านและชุมชนได้ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ  

อารมณ์ สังคม ที่ยังไม่เอื้ออ�านวย เพื่อให้ผู ้ผ ่านการบ�าบัดยาเสพติดได้มาสร้างความพร้อม 

ด้านสุขภาพร่างกาย มภีมูคิุม้กนั มจีติใจทีเ่ข้มแขง็ มีความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพการงาน 

และมีงานท�าที่มั่นคงก่อนกลับไปสู่ครอบครัวและชุมชน เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด 

หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป และเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับสังคมท่ีปลอดยาเสพติด โดยใน 

ปีงบประมาณ	2550	ส�านักงานป.ป.ส.ภาค	1	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ�านวน	1,300,000	บาท	

(หนึง่ล้านสามแสนบาทถ้วน)	เพือ่จดัท�าโครงการน�าร่องในการจดัตัง้แหล่งพกัพิงให้แก่ผู้ผ่านการบ�าบดั

ยาเสพตดิ	และประสานกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ให้เป็นผู้จดัหาสถานที่ 

และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	 โดยใช้ชื่อว่า	บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งพักพิงให้แก่ผู้บ�าบัด 

ยาเสพตดิหรอืผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างกระบวนการบ�าบดัรักษาให้ได้รับการดแูลด้านปัจจยั	4	และให้การพัฒนา

ศกัยภาพทางด้านร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	สงัคม	อาชพี	การศกึษา	การป้องกนัตนเอง	และการฝึกทกัษะ

การปฏิเสธยาเสพติด	 เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมที่ปลอดยาเสพติด	รวมทั้งการบริการด้านสิทธิประชาชน	

ต่อมาในปี	 2551	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด	 และตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 จึงได้สนับสนุนงบประมาณ 

การด�าเนินงานของบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีขึ้นเป็น

หน่วยงานราชการเมื่อปี	2550	และในปี	2552	ได้โอนย้ายเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน5 

5 ส�านักบริการสวัสดิการสังคม	 โครงการการจัดการองค์ความรู้	 “วิธีการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด	 
	 บ้านพักใจ	จ.สระบุรี”.		(กรุงเทพฯ:	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		 
	 2557).	หน้า	4-5
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

	 	 ดงันัน้	การวจิยับ้านพักใจจงัหวดัสระบรุนีีจ้ะท�าให้เหน็ถึงรปูแบบ	กระบวนการ	และยทุธศาสตร์

ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด	 โดยเฉพาะการใช้หลักทางพระพุทธศาสนาที่ได้น�าหลักโอวาท

ปาติโมกข์ที่เป็นหลักการส�าคัญของพระพุทธศาสนาในจุดยืนและแนวทางการยึดถือปฏิบัติส�าหรับ

สงฆ์และพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย6	 ไว้อย่างชัดเจน	 ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้	 โดยการวิจัยนี้ 

เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงหรือสภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วน�าย้อนกลับไปสรุปสู่องค์ความรู้	 ซึ่งเป็น 

สิ่งท่ีสังคม	 รัฐ	 และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องการเพื่อน�าไปสร้างประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ไข	ปรับปรุง	

พฒันา	และการน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างศนูย์หรอืบ้านอืน่ๆ	ต่อไป	ท่ีจะช่วยให้ผูท่ี้ผ่านการบ�าบดั 

การเสพติดแล้วกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักยภาพด้วยความเชื่อมั่น	 ช่วยเหลือตนเองได้	 ไม่เป็นภาระ 

ผูอ้ืน่	สามารถเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาครอบครวั	ชมุชน	และเรียนรูท้ีจ่ะอยูใ่นสงัคมได้อย่างยัง่ยนื

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

	 	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพักใจ	

จังหวัดสระบุรี

	 	 2.	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพักใจ	

จังหวัดสระบุรี

	 	 3.	 เพือ่ศกึษายทุธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพตดิตามหลักพระพุทธศาสนาของบ้านพกัใจ	 

จังหวัดสระบุรี

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

  รูปแบบ หมายถึง	 ลักษณะของการถ่ายทอดความคิด	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 วิธีการท�างาน	 

ตลอดจนจินตนาการของบุคคลใดบุคคลหน่ึง	 หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งต่อเรื่องราวหรือปรากฏการณ์

ใดๆ	ให้ออกมาในการสื่อสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

  ยาเสพตดิ	หมายถงึ	สารใดๆ	ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอืได้จากธรรมชาต	ิหรอืจากการสงัเคราะห์

ที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้	 และ 

จะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ	จนในที่สุดจะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้น

6 พระธรรมปิฎก	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต),	 พจนานุกรมพุทธศาสตร์	 ฉบับประมวลธรรม	 พิมพ์ครั้งที่	 12,	 (กรุงเทพมหานคร	 :	 
	 ส�านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	2546),	หน้า	373.
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

  กระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด	หมายถึง	วิธีและขั้นตอนการสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดประกอบด้วย	ขั้นตอนที่	1	:	คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย	ขั้นตอนที่	2	:	

สืบสภาพชุมชน	ขั้นตอนที่	 3	 :	พบผู้น�าชุมชนตามกลุ่มเป้าหมาย	ขั้นตอนที่	 4	 :	 เลือกผู้น�าธรรมชาติ	 

ขั้นตอนที่	 5	 :	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์	 ข้ันตอนที่	 6	 :	 คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 

ขั้นตอนที่	 7	 :	 การรับรองครัวเรือน	ขั้นตอนที่	 8	 :	 ใช้มาตรการทางสังคม	และขั้นตอนที่	 9	 :	 รักษา

สถานะชุมชนเข้มแข็ง

  หลักพระพุทธศาสนา หมายถึง	 แนวทาง	 วิธีการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านร่างกาย	

จิตใจ	 สังคม	และปัญญาตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์คือ	หลักการ	 3	ประการ	อุดมการณ์	 4	ประการ	 

และวิธีการ	6	ประการ	ดังนี้	

  หลักการ 3 ประการ	คือ	

	 	 1)	 การไม่ท�าบาปทั้งปวงไม่ว่าจะด้วยกาย	วาจา	และใจ	

	 	 2)	 การท�ากุศลให้ถึงพร้อมได้แก่	การท�าความดีทุกอย่าง	และ	

	 	 3)	 การท�าจิตใจให้ผ่องใสด้วยการละบาปทั้งปวง	 ถือศีลและบ�าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการ

ปฏิบัติสมถะและการวิปัสสนากัมมัฎฐาน

  อุดมการณ์ 4 ประการ	คือ	

	 	 1)	 ความอดทน	คือ	การอดกลั้นไม่ท�าบาปทั้งกาย	วาจา	ใจ	

	 	 2)	 ไม่เบียดเบียน	คือ	การงดเว้นจากการท�าร้าย	รบกวนหรือเบียดเบียนผู้อื่น	

	 	 3)	 ความสงบ	คือ	ปฏิบัติตนให้สงบทั้งกาย	วาจา	และใจ	

	 	 4)	 การดับทุกข์ของชีวิตที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา	(นิพพาน)

     วิธีการ 6 ประการ	คือ	

	 	 1)	 ไม่ว่าร้าย	คือ	ไม่กล่าวให้ร้ายหรือโจมตีใคร	

	 	 2)	 ไม่ท�าร้าย	คือ	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	

	 	 3)	 ส�ารวมในปาฏิโมกข์	คอื	ความเคารพระเบยีบวนิยั	กติกา	กฎหมาย	ขนบธรรมเนยีม	ประเพณี

ที่ดีงามของสังคม	

	 	 4)	 รู้จักประมาณ	คือ	รู้จักพอดี	พอกินพออยู่	

	 	 5)	 อยู่ในสถานที่สงบสงัด	คือ	อยู่ในสถานที่ที่สงบและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและ	

	 	 6)	 การฝึกหัดจิตใจให้สะอาด	คือ	การช�าระจิตใจให้ขาวรอบเสมอ

  ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติด	 แนวทาง	 วิธีการ	 รูปแบบของการบริหาร	 และ 

การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความส�าเร็จโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์สมัยใหม่

และหลักพระพุทธศาสนา	ประกอบด้วยองค์ประกอบ	3	ส่วน	ได้แก่
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

  ส่วนที่ 1	 การวางแผนยุทธศาสตร์แบบสามเส้า	 (The	 Triangle	 Strategic	 Formulation)	

ได้แก่		การก�าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ	(Capturing	the	Business	Vision)	

	 	 การก�าหนดพันธกิจ	(Mission)	

	 	 การก�าหนดโครงสร้างขององค์กร	(The	Institutional	Structure)	

	 	 การก�าหนดจุดยืนในการแข่งขัน	(Competitive	Positioning)	

	 	 การก�าหนดยุทธศาสตร์	(The	Strategic	Agenda)	

  ส่วนที่ 2	 การน�ายทุธศาสตร์สูก่ารปฏบิติั	และการประเมนิผลอย่างเป็นพลวตัรทีม่พีลังความคดิ

ใหม่และต่อเนือ่ง	(The	Dynamic	and	Continuous	Strategic	Implementation	and	Evaluation)	

ได้แก่	การก�าหนดแผนปฏิบัติการ	(Define	action	plans)	

	 	 การเชื่อมโยงระบบการบัดผลกับวัตถุประสงค์	(link	measurement	system	to	objectives)	

	 	 การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	(Execute	the	active	plans)	

	 	 การเรียนรู้จากการด�าเนินการ	(Review	learning)	

	 	 การด�าเนินการตามที่ปรับปรุง	(Sustain	the	improvement)	

	 	 การด�าเนินการหลักการ	(Institutionalization)	

	 	 การทบทวนแผนตามวงรอบ	(Annual	Renewal)	

	 	 การปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์	(Improve	strategic	management	process)	

  ส่วนที่ 3	 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ	7	ประการ	คือ	

	 	 1.	 กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเส้า	(The	Triangle)	

	 	 2.	 การมีส่วนร่วม	(Participation)	

	 	 3.	 กระบวนการบริหารอย่างเป็นพลวัตรท่ีมีความคิดใหม่และต่อเนื่อง	 (The	 Dynamic	 and	

Continuous)	

	 	 4.	 ระบบข้อมูลในการบริหาร	(MIS:	Management	information	System)	

	 	 5.	 การวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	

	 	 6.	 กระบวนการคุณภาพ	(Plan-Do-Study-Act	Cycle)	

	 	 7.	 กระบวนการปรับแต่ง	(The	Adaptive	Process)	

  บ้านพักใจ จังหวัดสระบรุ	ีเป็นสถานทีฟ้ื่นฟผููผ่้านการบ�าบดัยาเสพตดิ	ทีอ่ยูภ่ายใต้การด�าเนนิงาน 

ของส�านักบริการสวัสดิการสังคม	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ	

ฟื้นฟูร่างกาย	 จิตใจ	 สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ	 ท�าให้ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดสามารถ 

กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้	 เรียนรู้การอยู่ในสังคมปลอดยาเสพติด	 ไม่กลับมาเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพติดอีก	และท�าให้เป็นศูนย์ต้นแบบให้แก่บ้านหรือศูนย์ในลักษณะนี้ที่จะสร้างต่อไป
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560134

ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

วิธีด�าเนินการวิจัย

  1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	แบบศึกษา

ข้อเทจ็จริงจากสภาพการณ์จรงิไปสรปุสูอ่งค์ความรู	้(Expo	Factor	Research)	ซึง่จะเป็นการวเิคราะห์

หลักพุทธศาสนาท่ีใช้ในรูปแบบ	กระบวนการ	 และยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของ

บ้านพักใจ	จ.สระบุรี		

  2. ประชากรและกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั	ประชากรศกึษา	คอื	ผูท่ี้อยูห่รอืท�างานหรือเกีย่วข้องกบั

บ้านพกัใจ	จงัหวดัสระบุรโีดยจะท�าการสุม่ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัด้วยวิธแีบบบงัเอญินัน่คอื	ผูท้ีป่ฏบิตักิารอยู	่ 

ณ	วันที่ไปเก็บข้อมูล	ซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น	74	คน	ซึ่งมาจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 	 กลุ่มที	่1		 ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าท่ี	 ครู	 และผู้ดูแลที่ท�างานอยู่ในบ้านพักใจ	 ซ่ึงใช้การสุ่มแบบ

บังเอิญ	ได้ทั้งหมด	11	คน		

	 	 	 กลุ่มที่	2		 ผูท้ีไ่ด้รบัการบ�าบดัหรอืเยยีวยาแล้วมาพกัฟ้ืนเพือ่การปรบัตวัคนืสูส่งัคมของบ้าน

พักใจ	ที่ซึ่งใช้การสุ่มแบบบังเอิญได้ทั้งหมด	54	คน		

	 	 	 กลุ่มที	่3		 บุคคลในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของบ้านพักใจ	 ซ่ึงใช้การสุ่มแบบ

บังเอิญ	ได้ทั้งหมด	9	คน		

   กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการศึกษาข้อเท็จจริงหรือ 

สภาพการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วน�าย้อนสรุปสู่องค์ความรู้	(Expo	Factor	Research)	จึงท�าการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยน�าข้อมูลที่ได้จากทั้ง	3	กลุ่ม	ใน	5.1.1	มาวิเคราะห์ร่วมกันหาข้อมูลที่ตรงกันจากทุกกลุ่ม

ในหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรี		

  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มีขั้นตอนดังนี้

	 	 	 ก.	 วิจัยเอกสาร	 เพ่ือรวบรวมข้อมูล	 แนวคิดและผลงานการศึกษาที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์

ใช้ในการสร้างเครื่องมือ	 ก�าหนดทิศทาง	 กรอบการศึกษา	 โดยเฉพาะจากนโยบายและวัตถุประสงค์ 

การสร้างบ้านพักใจ	สระบุรีของรัฐบาลรวมทั้งระบบในการด�าเนินการบริหารจัดการ	

	 	 	 ข.	 สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิดถึงหลักพระพุทธศาสนาท่ีใช้อยู่ในรูปแบบ	

กระบวนการ	และยทุธศาสตร์ของการสร้างสงัคมปลอดยาเสพติดในบ้านพักใจ	สระบรุ	ีโดยใช้โครงสร้าง

และเนื้อหาตามนิยามของแผนงานและโครงการวิจัยนี้รวมทั้งข้อมูลจากเอกสารในข้อ	ก.	และมีนิยาม

ของหลกัพระพทุธศาสนาตามนยิามของวจัิยนีแ้จกให้ประกอบการตอบ	(ดภูาคผนวก	ข)	แล้วหาคณุภาพ

ของแบบสัมภาษณ์	 หลังจากนั้นน�าไปอบรมวิธีใช้ให้กับเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลของโครงการโดยม ี

การหาค่าความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลด้วยการทดสอบค่า	intercorrelation	ของผู้สัมภาษณ์	2	คน

ด้วยค่าที่ไม่ต�่ากว่า	0.98	
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 	 	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนั้น	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 	 	 ก.	ลงพื้นที่ท�าการติดต่อและดูสภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	แล้วท�าการนัดหมายการสัมภาษณ์

	 	 	 ข.	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล

	 	 	 ค.	จัดท�ารายงานผลแล้วน�าไปสรุปผลร่วมกับแผนงานวิจัย	และน�าเสนอต่อชุมชน/เผยแพร่

ต่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้งานต่อไปทั้งในการปฏิบัติงานและทางวิชาการต่อไป

สรุปผลการวิจัย
1. ผลของการใช้หลักพระพุทธศาสนาในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด

	 	 บ้านพักใจสระบุรีมีเป้าหมายของการด�าเนินงานการพัฒนาอยู่ใน	 3	 ระดับคือ	 ระดับปัจเจก :  

การดับทุกข์	 จากยาเสพติด	 (ปลดทาสให้เป็นไท	 ปลดใจจากยาเสพติด)	 ระดับองค์กร :	 การสร้าง 

สุภาวการณ์เอ้ืออาทร	 เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง	 เรียนรู ้	 เชื่อมั่น	 ในการเป็นองค์กรต้นแบบ	 

และระดับครอบครัว : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บ�าบัดยาเสพติดระดับครอบครัวและชุมชน	 การสร้าง 

ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง	(ยั่งยืน)	มีความสุขเกิดความมั่นคงในครอบครัวและชุมชน	ย่อมส่งผล 

ให้เกิดสันติสุขในครอบครัวและชุมชน	 โดยทุกคนมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ความสุข 

ในอนาคตร่วมกัน	 ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า	 ในการด�าเนินงานตามเป้าหมายของ 

บ้านพักใจฯ	 เพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพและสร้างสังคมเป็นสุขปลอดสารเสพติดในท้ัง	 

3	ระดับนั้น	มีการประยุกต์ใช้	หลักพระพุทธศำสนำ ตำมนิยำมของกำรวิจัยนีท้ั้งหลักการ 3 ประการ  

อุดมการณ์ 4 ประการ และวิธีการ 6 ประการ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือ	 “หลักโอวาทปาฏิโมกข์”	 ที่เป็น 

หลักการส�าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงจุดยืนและแนวทางในการปฏิบัติตน 

ของพระภิกษุ และข้อยึดถือปฏิบัติส�าหรับคฤหัสถ์ไว้อย่างเด่นชัดและชัดเจนทั้งในแง่รูปแบบ  

อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำร และแนวทำงปฏิบัติ ค�าสอนเรื่องโอวาทปาฏิโมกข์นี้เป็นหัวใจส�าคัญ 

ของพระพุทธศาสนา	เป็นหลักสรุปของพุทธศาสนา	โดยยึดหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

และ มรรค 8	 เป็นหลักในการปฎิบัติโดยเบื้องต้นคือ	 การรักษาศีล	 5	 ธรรม	 5	 ท�าภาวนาสมาธิ7  

รู ้จักธรรมของ	 อริยสัจ 4	 ท�าให้ได้หัวใจพระพุทธศาสนาคือ	 จิตจะขาวรอบเป็นปริโยทปนะ  

ชาวพุทธท่ีปฏิบัติตนด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวที	 ต่อผู้ที่มีพระคุณ	 รู้จักใช้หลัก	อิทธิบาท 4  

พรหมวิหาร 4 หิริโอตตัปปะ ในการท�ากิจการงานและปฏิบัติตนต่อผู้อื่น	 อดทน	 รู้จักละอาย 

7 เจษฎากรณ์	 รอดภัย,	 การศึกษาวิเคราะห์หลักโอวาทปาฏิโมกข์ในทัศนะของพระเถระในประเทศไทย	 วิทยานิพนธ์	 
	 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาพระพุทธศาสนา		มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย		2555,	หน้า	(2)
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

และกลัวต่อบาป	ก็จะท�าให้มีชีวิตที่เป็นสุข รวมทั้งการรู้จักใช้หลัก	ฆราวาสธรรม 4 สาราณียธรรม 6 

และสังคหวัตถุ 4 ประกอบในการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมกับบุคคลอื่นๆ	 รู้จักมีส่วนร่วม	 เอื้ออาทร	 

มีจิตอาสาก็จะสามารถประยุกต์ตนเข้าได้กับทุกกลุ่มทุกองค์กร	สร้างความเข้าใจและความสามัคค ี 

และการรู ้จักใช้หลักการบริหารหรือประพฤติปฏิบัติตนต่อครอบครัว	 กลุ ่ม	 ชุมชน	 และสังคม	 

ไม่เป็นภาระ	พึ่งพาตนเองด้วยหลัก	สัปปุริสธรรม 7 ประกอบกับหลักโอวาทปาฏิโมกข์แล้วก็จะท�าให้

บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติภาพอย่างสงบสุข

	 	 นอกจากหลักทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวแล้วผลของการวิจัยนี้ยังพบว่า	 ในการสร้างสังคม 

ปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรียังใช้แนวการสื่อสารเชิงพุทธ	 ใช้ปิยวาจา	 สามารถเข้าใจ 

มีความเห็นอกเห็นใจกันและกัน	สร้างการเป็นกัลยาณมิตร	ท�าให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นใจ	และมีการใช้

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชด�ารริชักาลที ่9	ทีส่อนให้รูจ้กัประมาณตน	พออยู	่พอกนิ	

รวมทั้งการสร้างความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติของบ้านพักใจสระบุรี เพื่อให้เกิดความผูกพัน

เชงิจติวทิยาว่าเป็นบ้านหรอืเคยเป็นท่ีท่ีตนจะกลบัมาเพือ่ปรบัสภาพเดิมๆ	ให้เปลีย่นแปลงไปในทางทีดี่	

มชีีวติใหม่	และใช้หลัก 5 ส. ในการท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ให้รูจั้กความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

สะอาดตา	 ยิ่งกว่าน้ันยังพบว่าระบบการบริหารจัดการ กิจกรรมและเทคนิคเชิงคลีนิคและจิตวิทยา 

ที่ใช ้ในการพัฒนาสมาชิกน้ันมีประสิทธิภาพอย่างมาก	 แต่ที่ส�าคัญท่ีท�าให้บ้านพักใจสระบุร	ี 

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินการได้บรรลุเป้าหมายคือ	 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งผู้บริหาร	 

เจ้าหน้าที่	ครู	พี่เลี้ยง	และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่มีความตั้งใจ	และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่	ซึ่งเป็น

สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีบุคคลากรเช่นนี้ที่ช่วยให้ประเทศชาติได้พัฒนาคนดีคืนสู่สังคม

-18-0219(001)P4.indd   136 6/5/61 BE   11:56 AM



137วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

2. สรุปผลของหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในรูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามของ 

บ้านพักใจ จังหวัดสระบุรี ดังตารางต่อไปนี้

รูปแบบการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด
ตามหลักพุทธศาสนา

รูปแบบที่ใช้

ลักษณะการถ่ายทอดความคิด	 ความรู ้	
ความเข้าใจ	วิธีการท�างาน

1.	 ใช้การเรียนการสอนในและนอกห้องเรียน	 และในการท�ากิจกรรม 

	 ต่างๆ	 ด้วยหลักโอวาทปาฏิโมกข์	 ไตรสิกขา	 รักษาศีล	 5-ธรรม	 5	 

	 มรรค	8	อริยสัจ	4	อิทธิบาท	4	เช่น	การท�าภาวนาสมาธิ	ไหว้พระ	 

	 สวดมนต์ทุกวันเช้า-เย็น	 รวมทั้งหลักพรหมวิหาร	 4	 หิริโอตัปปะ	 

	 ความกตัญญู	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าร ิ

	 รัชกาลที่	9	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน	การด�าเนินชีวิต 

	 ที่ปลอดจากสารเสพติด

2.	 ใช้การอบรมด้วยวทิยากรทางศาสนาแนะแนวทาง	ด�ารงชวีติร่วมกบั 

	 ผู้อื่นด้วยหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ฆราวาสธรรม	 4	 สาราณียธรรม	 6	 

	 และสังคหวัตถุ	 4	 และการใช้วิธีเพื่อนช่วย/บอกต่อ/สอนเพื่อน	 

	 ท�ากิจกรรมร่วมกันด้วยปิยวาจา	การสื่อสารเชิงพุทธ

3.	 ให้การปรึกษา	กลุม่บ�าบดั	เพือ่แก้ไขปัญหาข้อข้องใจ	และแนะแนว 

	 การปฏิบัติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มด้วยหลักพระพุทธศาสนา 

	 ร่วมกับหลักทางจิตวิทยา

4.		จดัสภาพสิง่แวดล้อมของบ้านพกัใจให้ปลอดสารเสพตดิ	เป็นแหล่ง 

	 เอื้ออาทร	ใช้หลักคุณธรรมน�าทางในการด�าเนินชีวิต	

5.		มีการตรวจสารเสพติดเป็นประจ�าด้วยพรหมวิหาร	4

6.		สร้างความเชื่อและความรู้สึกในเชิงมโนคติต่อบ้านพักใจ	 มีสัจจะ	 

	 จริงใจ	ให้ความรัก	กตัญญูกตเวที

7.		อบรมและสร้างคุณสมบัติในการท�างานด้วยหลักธรรมและแนวคิด 

	 ดงักล่าวในข้อ	 1.	 แก่เจ้าหน้าที	่ และผู้ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้รับ 

	 การบ�าบัดเหมือนคนในครอบครัว

รูปแบบการสื่อสาร 1.	 ใช้การสือ่สารเชงิพทุธเน้นการสือ่สารสองทางทีส่ามารถแลกเปลี่ยน 

	 ข้อมูลกันได้ในห้องเรียนและในบ้าน		เป็นอิสระในการสื่อสาร

2.	 ปากต่อปาก/สื่อปฏิบัติการจิตวิทยาบุคคล

3.	 ใช้ผู้รับบริการเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์

4.	 พูดคยุ	แลกเปลีย่นความคดิ	บอกเล่า	ในการประชมุหรอืรวมกลุม่กนั 

	 ท�ากิจกรรมต่างๆ
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

	 	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 รูปแบบในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจสระบุรีใช้

ระบบกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียน กำรท�ำกิจกรรมปฏิบัติ และกำรสื่อสำรเชิงพุทธ

เป็นหลักในการถ่ายทอดความคิด	ความรู้	ความเข้าใจ	วิธีการท�างาน	และระบบสื่อสารของการสร้าง

สังคมปลอดยาเสพติดด้วยหลักทางพระพุทธศาสนา

3. สรปุผลหลักพระพุทธศาสนาท่ีใช้ในกระบวนการการสร้างสังคมปลอดยาเสพตดิของบ้านพกัใจ 

จังหวัดสระบุรี 

	 	 ผลพบว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดชองบ้านพักใจสระบุร ี

จะมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมของโอวาทปาติโมกข์	ไตรสิกขา	มรรค	8	ภาวนา	4	อริยสัจ	4	อิทธิบาท	4	 

หิริโอตัปปะ	พรหมวิหาร	4	สาราณียธรรม	6	ฆราวาสธรรม	4	สังคหวัตถุ	4	สัปปุริสธรรม	7	และแนวคิด

ของการสื่อสารเชิงพุทธ	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ	 ร.9	 และความเชื่อเพื่อสร้าง

มโนคติของบ้านพักใจ	ซึ่งการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนที่ 1 :	 คัดเลือกชุมชน
เป้าหมาย	 (ชุมชนในการวิจัยน้ี	
หมายถึง	 กลุ่มที่ผู้รับบริการของ
บ้านพักใจฯ	ได้เป็นสมาชิกอยู่)	

ใช้ ใช้ ใช้ -	ครั้งแรกที่สมาชิกเข้าบ้านจะถูกตรวจ
แยกเข้ากลุ่มตามสภาพอาการเสพยา
ที่แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	(ดังกล่าวแล้ว)	กลุ่ม	
C	 ที่ยังต้องการการบ�าบัดดูแลใกล้ชิด 
และไม่ได ้เข ้าโปรแกรมการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกอาชพีของบ้านพกัใจฯ	
เพราะสภาพยังไม่พร้อม	 ดังนั้น	 กลุ่ม
ผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญในการวิจัยนี้จะคือ	
A	และ	B	 เท่านั้น	ทั้งสองกลุ่มนี้จะถูก
แยกเข้ากลุ่มย่อยตามระดับการศึกษา
และวิชาชีพที่สมาชิกถนัดและสมัครใจ
ด้วย	 โดยมีการประยุกต์ใช้หลักธรรม
และแนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการ
ด�าเนินงาน
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139วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนท่ี 2 : สืบสภาพชุมชน	
(ชุมชนในการวิจัยนี้	 หมายถึง	 
กลุม่ทีผู่รั้บบรกิารของบ้านพกัใจฯ	 
ได้เข้าเป็นสมาชิกอยู่)

ใช้ ใช้ ใช้ -	 เมื่อสมาชิกเข้ากลุ ่ม	 เจ้าหน้าที่จะ
ให้การปรึกษาดูแลการท�าตามตาราง
และเข้าร่วมกิจกรรม	 รวมทั้งการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น	 โดยมีการวัดผลงาน
โดยครูผู้สอน
-	ทกุกลุม่ย่อยจะมกีารบันทกึพฤตกิรรม
การท�าตามกฎ	ระเบียบ	กิจกรรมต่างๆ
และสภาพการอยู่กับบุคคลอื่นๆ	 ของ
สมาชิกโดยเจ้าหน้าที่และหัวหน้ากลุ่ม
ย่อยด้วย
-	 ตรวจสารเสพติดอย่างสม�่าเสมอ	 วัด
ความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ความเชื่อ
และมโนคติต่อบ้านพักใจ	 และความมี
จิตอาสา	
-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดดัง	 กล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน

ขั้นตอนท่ี 3 : พบผู้น�าชุมชน
ตามกลุ่มเป้าหมาย	 (ชุมชนใน
การวิจัยนี้	 หมายถึง	 กลุ่มท่ีผู้รับ
บริการของบ้านพักใจฯ	 ได้เข้า
เป็นสมาชิกอยู่)

ใช้ ใช้ ใช้ -	ในแต่ละกลุม่ย่อยจะท�าการเลือกผูน้�า
กลุ่มกันเองเพ่ือคุมและแบ่งหน้าที่การ
ช่วยเหลือในงานและกิจกรรมต่างๆ	
รวมทั้งการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
-	 มีการประชุมผู้น�ากลุ่มย่อยทุกเดือน
หรือที่มีจ�าเป็น	และให้การปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาหรือวางแผน
-	 ผู้น�ากลุ่มจะประชุมสมาชิกในกลุ่ม
เป็นประจ�าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นข้อมูลและวางแผนงาน	 บางครั้ง 
เจ้าหน้าที่ร่วมฟังและให้การปรึกษา	
และพาไปดูงานที่อื่น
-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560140

ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนท่ี  4 :  เลือกผู ้น� า
ธรรมชาติ

ใช้ ใช้ ใช้ -	 ในแต่ละกลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่	 หัวหน้า
กลุ ่มและสมาชิกในกลุ ่ม	 จะค้นหา
สมาชิกที่โดยธรรมชาติมีนิสัยชอบช่วย
เหลือ	 มีสัมพันธภาพที่ดี	 เอื้ออาทร	 มี
น�้าใจ	กล้าตัดสินใจน�าเพื่อนๆ	เพื่อเป็น
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มในการดูแลเพ่ือนๆ	
ในกลุ่มด้วย
-	 ให้ผู้น�าธรรมชาติน้ันเข้าร่วมประชุม 
กบัหวัหน้ากลุ่มด้วยโดยมกีารวดัจติอาสา 
และมีสัจจะเด็ดขาด	 กล้าหาญ	 จริงใจ	
รับฟังผู้ดูแล	คุณครู	 เคารพในระเบียบ
วินัย	 กติกาของบ้านพักใจ	 และช่วย
เพือ่นด้วยความสภุาพ	ซือ่สัตย์
-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน

ขั้ น ต อ น ท่ี  5  : 	 รณ ร ง ค ์
ประชาสัมพันธ์

ใช้ ใช้ ใช้ -	ใช้หลักการสื่อสารเชิงพุทธโดยเฉพาะ
การสือ่สารสองทางทัง้ในห้องเรยีนและ
ในบ้านหรือในระหว่างการท�ากิจกรรม
ต่างๆ	และการสือ่สารแบบปากต่อปาก	
และสือ่ปฏบิติัการจติวทิยาบุคคล	รวมทัง้
ใช้ผูร้บับริการและบุคคลในบ้านเป็นส่ือ
ในการประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง
-	 ใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด	
ข้อมูลในการประชุม	 การเรียน	 การ
รวมกลุ ่มท�ากิจกรรมต ่างๆ	 เขียน
รายงาน	เรยีงความ	หรอืประชาสมัพนัธ์
ด ้วยการจ�าหน่ายผักปลอดสารพิษ 
ที่สมาชิกช่วยกันปลูกและเหลือจาก 
การกินของคนในบ้านแก่คนภายนอก 
ในชุมชน	 (การพออยู ่พอกิน)	 และ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณสมบัต ิ
ของสมาชิกที่ ฝ ึกวิชาชีพเสร็จแก ่ 
ผูป้ระกอบการหรอืผูจ้้างงานและเพือ่น
ร่วมงานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
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141วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนที่ 6 :	แยกผู้มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ใช้ ใช้ ใช้ -	ครั้งแรกที่เข้ามาจะมีการตรวจบันทึก
ต�าหนิรูปพรรณสมาชิกเพื่อใช ้เป ็น 
ข้อสังเกตุบุคคลและเป็นหลักฐานใน
การติดตามตัวสมาชิกได้
-	 ตรวจสารเสพติดทุกอาทิตย์	 พร้อม
ให้ความรู ้ด้านกฎหมาย	 พิษภัยของ 
ยาเสพติด
-	 ให้ดื่มน�้าสมุนไพรในตอนเช้า	 งดดื่ม
เครื่องดื่มแอลกฮอล์	 เครื่องดื่มที่ มี
คาเฟอีน	หรือเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	 งด
สูบบุหรี่
-	 น�าสมาชิกออกปฏิบัติงานนอกบ้าน
เพ่ือทดสอบความพร้อมและการต้านยา
-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน

ขั้นตอนที่ 7 :	 การรับรองครัว
เรือน

ใช้ ใช้ ใช้ -	 ตั้งแต่วันแรกสมาชิกฯ	 จะต้องลง
ทะเบียนและรายงานตัวทันทีต ่อ 
เจ้าหน้าที่แล้วจะไปเข้ากลุ ่มพร้อม
รายงานตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มย่อย
กับเจ้าหน้าที่และผู้น�ากลุ่มเพื่อบันทึก
ลงทะเบียนต่อบ้านพักใจฯทันที
-	 สมาชิกฯ	 ทุกคนจะต้องเข ้าร ่วม
กิจกรรมตามกลุ ่มของตนโดยมีครู	 
เจ้าหน้าที่	 หัวหน้ากลุ่มและเพื่อนใน
กลุ ่มช ่วยกันตรวจดูแลและบันทึก 
ทุกครั้งและทุกวัน
-	 ทุกกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจะต้องได้รับการ
ยอมรับและบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ของ
บ้านพักใจฯ	 โดยมีผู้น�ากลุ่มท�าหน้าที่
บนัทกึความประพฤตแิละกจิกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มทุกคน
-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน
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วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560142

ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนที่ 8 :	 ใช้มาตรการทาง

สังคม

ใช้ ใช้ ใช้ -	 มาตรการทางสังคมจะเป็นการใช้

กิจกรรมเป็นหลักเกณฑ์	 เช่น	 สมาชิก

ที่ใช้ยาเสพติดมานานจะมีน�้าหนักมาก	

ท�าให้มีปมด้อยก็จะถูกจัดให้ออกก�าลัง

กายและกิจกรรมที่ใช้แรงมาก	เช่น	ขุด

ดนิแปลงเกษตร	ถางป่า	ขดุบ่อขยะหรือ

ตั้งแต่แรกเข้าบ้านสมาชิกจะถูกตรวจ

ร่างกายเพื่อเอามุกที่ฝ ังอวัยวะเพศ

ออก	แต่ถ้าคนใดฝ่าฝืนอีกจะได้รับโทษ

ด้วยการท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน	์

หรือขยายวันพัฒนาศักยภาพไปอีก	 1	

เดือน	 และถูกส่งตัวให้ต�ารวจในข้อหา

ไม่มใีบอนญุาตประกอบโรคศลิปะ	หรอื

ในการท�ากิจวัตรส่วนตัวบางครั้งมีการ

ทะเลาะวิวาทเพราะสมาชิกที่แข็งแรง

แกล้งรุ่นน้องที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ	

จึงมีการจัดเจ้าหน้าที่และผู้น�ากลุ ่ม

คอยดูและคุ้มครองสวัสดิภาพ	 โดยถ้า

สมาชิกคนใดไม่ท�ากิจวัตรส่วนตัว	ก็จะ

ถูกเรียกให้ท�าทันที	 ซึ่งจะมีการตรวจ

ความสะอาด	 เช่น	 เล็บมือ-เท้า	 การ

ตัดผม	 เป็นประจ�าเพื่อป้องกันเช้ือโรค

ทางผิวหนังที่ติดต่อได้

-	 มีการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นในการด�าเนิน

งาน
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143วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ขั้นตอนที่ 9 : รักษาสถานะ

ชุมชนเข้มแข็ง

ใช้ ใช้ ใช้ -	ใช้การพฒันาการศึกษาและสตปัิญญา 

ของสมาชิกเป็นรายบุคคลและเสริม

สร ้างความเข ้มแข็งต ่อจิตใจด ้วย 

หลักธรรมและแนวคิดดังกล่าวข้างต้น

ในการด�าเนินงาน

-	 ใช้การดูแลสมาชิกเหมือนครอบครัว	

โดยเจ้าหน้าทีพ่ร้อมจะรบัฟังทกุปัญหา

ให้การปรึกษา	ให้โอกาส/อภัย	ยอมรับ

การตัดสินใจ	ให้ก�าลังใจ	ด้วยปิยวาจา

-	ใช้กิจกรรมประชุมกลุ่ม/กลุ่มบ�าบัดที่

จดัทกุวนัเสาร์	สมาชิกต้องเข้ามาร่วมใน

กิจกรรมทุกครั้ง	 เช่น	 การตอบค�าถาม

ที่สมาชิกคับข้องใจ	 เลือกผู ้น�าหรือ 

ผู้แทนสมาชิก	 การท�าสัญญาระหว่าง

ผู้รบับรกิารกบัครอบครวั	การร้องเพลง

และเต้นร�า

-	สมาชิกทกุคนต้องท�ากิจกรรมบ�าเพญ็

ประโยชน์ด้วยวิธี	5	ส.

-	 ใช้เทคนิคการเยี่ยมบ้านที่สามารถ

สร้างขวัญและก�าลังใจเป็นอย่างมาก	

และเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ครอบครัวและสภาพแวดล้อมของ

สมาชิกเพื่อการวางแผนในการคืน

สมาชิกคืนสู่สังคม	

- 	 ใช ้ การ ติดตามผลหลั งส ่ งกลับ

ภมูลิ�าเนาเดมิ	จ�านวน	3	เดอืนหรอื	1	ปี	 

เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อไป
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4. สรุปผลหลักพระพุทธศาสนาที่ใช้ในยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจ 

จังหวัดสระบุรี  

	 	 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทุกข้ันตอนของยุทธศาสตร์ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของ 

บ้านพกัใจสระบรุนีัน้ใช้หลกัพระพทุธศำสนำตำมแนววจิยัซ่ึงกค็อื	หลกัโอวาทปาฏโิมกข์ และมกีารใช้ 

หลักธรรมอื่นๆ	ร่วมด้วยคือ	มีการใช้หลัก	ไตรสิกขำ มรรค 8 เบญจศีลเบญจธรรม และภำวนำ 4  

เป็นรูปแบบแนวทางในการด�าเนินงาน	 รวมท้ังเน้นการใช้หลักอริยสัจ	 4	 เป็นวิธีในการแก้ปัญหาหรือ

ดับทุกข์หรือเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต	 และใช้	อิทธิบำท 4 หิริโอตัปปะ-ธรรมคุ้มครองโลก และ 

พรหมวิหำร 4	 เป็นยุทธศาสตร์ในการเรียน	 ท�างาน	 ท�ากิจกรรม	 ท�าอาชีพและครองชีวิต	 ใช้หลัก 

สำรำณียธรรม 6 สังคหวัตถุ 4 และฆรำวำสธรรม 4	เป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

อย่างสันติสุข	 ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7	 เป็นพฤติกรรมของการเป็นผู้น�าหรือหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้า

ครอบครัวหรือหัวหน้าชุมชน	และใช้แนวทางของควำมกตัญญูกตเวที กำรสื่อสำรเชิงพุทธ ปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริรัชกำลที่ 9 กิจกรรม 5 ส. และควำมเชื่อและควำมรู้สึก 

ในเชิงมโนคติของบ้ำนพักใจสระบุรี เป็นยุทธศาสตร์ในการท�าให้ชีวิตบรรลุเป้าหมายของชีวิต	 

ไม่กลับไปสู่เส้นทางท�าลายตนเองอีก	 สามารถอยู่กับครอบครัว	 ชุมชน	 และสังคมได้อย่างเป็นสุข	 

ไม่เป็นภาระ	 พึ่งพาตนเองได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง	 ซึ่งผลขั้นตอนของยุทธศาสตร์ 

ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดของบ้านพักใจ	สรุปได้ดังตารางต่อไปนี ้

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ส่วนที่ 1

1.1	 การก�าหนดวิสัยทัศน์ของ

	 องค์การ

ใช้ ใช้ ใช้ -	เป็นโครงการน�าร่องทีเ่ป็นแหล่งพักพงิ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่ผู้รับ

บริการให้กลับคืนสู่ครอบครัว	 ชุมชน	

ด�ารง	 ชีวิตได้ตามปกติสุข	 และไม่กลับ

ไปเสพติดซ�้า	 ด้วยหลักคุณธรรมและ

ความเอื้ออาทร

-	 ท�าสถานที่สงบ	 มีสิ่งแวดล้อมเหมาะ

สมปลอดยาเสพติด	 ด้วยการประยุกต์

ใช้หลักธรรมและแนวคดิทีก่ล่าวข้างต้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

1.2	 การก�าหนดพันธกิจ ใช้ ใช้ ใช้ -	 เป็นแหล่งพักพิงของสังคมปลอดยา
เสพติด	 สมาชิกฯ	 ไม่ยุ่งกับยาเสพติด	
ถงึบ้านจะไม่มรีัว้	แต่กไ็ม่ให้ออกไปนอก
บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต	ไม่ให้สูบบุหรี่	
และใช้เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น	 มีการ
ตรวจสารเสพตดิและร่างกายเป็นประจ�า			
-	พฒันาศกัยภาพและอาชพี	เสรมิทกัษะ
การด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม	 
เน ้นการฝ ึกอาชีพตามความถนัด
และความสนใจที่สมาชิกต้องการยึด
เป็นอาชีพ	 โดยเน้นการใช้คุณธรรม
จริยธรรมเป็นหลัก	 เคารพในระเบียบ
วนิยั	กตกิา	กฎหมาย	ประเพณขีองบ้าน
พักใจ	รู้จักประมาณตน	ท�าหน้าที่และ
กิจกรรมต่างๆ	 ภายใต้หลักที่ว่า	 เป็น
คนดีคืนสู่สังคม	 ไม่กลับมาเสพติดซ�้า
ช่วยเหลือตนเองได้	 ไม่เป็นภาระผู้อื่น	
เป็นผู้น�าครอบครัวและก�าลังส�าคัญใน
การพฒันาครอบครวั	ชมุชน	และสงัคม
อย่างยั่งยืน	
-	 ประยุกต์ใช้หลักโอวาทปาติโมกข์	
อริยสัจ	 4	 ไตรสิกขา	 มรรค	 8	 คือ	
ความเพียร	 ขันติ	 สมาธิ	 และปัญญา	
เช่น	 สวดมนต์	 ไหว้พระ	 ท�าสมาธ	ิ 
ทุกวันเช้า-เย็น	 ท�าจิตใจให้ผ่องใสด้วย 
การไม่ท�าบาปทัง้ปวง	ถอืศลีและบ�าเพญ็ 
กุศล	 ให้ถึงพร้อมด้วยการปฏิบัติสมถะ 
และการวปัิสสนากมัมฏัฐาน	ช�าระจติใจ
ให้ขาวสะอาดเสมอ	และหลกัอทิธบิาท	4	 
พรหมวิหาร	 4	 ในการท�าหน้าที่ปฏิบัต	ิ 
ท�าให้งานประสบความส�าเรจ็	ฝกึความ 
เพียรพยายามในงานอาชีพด้วยความ 
เอาใจใส่เพื่อจะได้ช่วยเหลือตนเอง	 
มีอาชีพ	 มีรายได้	 พึ่งพาตนเองได้	 
ห่างไกลยาเสพตดิ	ไม่ท�าความเดอืดร้อน 
คนืสู่สังคมอย่างเข้มแขง็	โดยมกีารหมัน่
ดูแลเขาห่างๆ	 และให้ความรู้ท่ีถูกต้อง	
รวมทั้งการมีสัจจะ	ซื่อสัตย์		
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ใช้หลักหิริโอตตัปปะ	สาราณียธรรม	6	 
ฆราวาสธรรม	 4	 สัปปรุสิธรรม	 7	 
สังคหวัตถุ	4	ความกตัญญู	การสื่อสาร 
เชิงพุทธ	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด�าริ	รัชกาลที่	9	และ 
ความเช่ือและความรู้สึกในเชิงมโนคติ	
ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข	
การเป็นผู้น�า	อดทนอดกลั้น	รู้จักความ
พอดี	พอกินพออยู่		
-		เป็นสถานทีเ่ตรยีมความพร้อมสมาชิกฯ	 
ก่อนกลับสู ่ครอบครัว	 ชุมชน	 เพื่อ
ป้องกันการเสพติดซ�้า	เป็นการคืนคนด ี
สู่สังคม	 การก�าหนดพันธกิจเป็นสิ่งที่ 
ถูกก�าหนดจากส่วน	 กลางคือ	 กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหน้าที ่
น�ามาปฏิบัติ	 ท�าให้งานน้ีประสบความ
ส�าเร็จ	เช่น	การเยี่ยมบ้าน

1.3	 การก�าหนดโครงสร้างของ
	 องค์กร

ใช้ ใช้ ใช้ บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี	 มีโครงสร้าง
เป ็นหน ่วยงานราชการ	 ในสังกัด
ส�านักงานสวัสดิการสังคม	 กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ	 กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
ที่ เป ็นผู ้จัดหาสถานที่และบุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงาน	 โดยจัดให้มีลักษณะเป็น
โครงการน�าร่องของแหล่งพักพิงแก่
ผู ้ผ ่านการบ�าบัดยาเสพติดหรือผู ้ที่
อยู ่ระหว่างกระบวนการบ�าบัดรักษา
โดยให้การดูแลด้านปัจจัย	 4	 และ
ให้การพัฒนาศักยภาพและอาชีพ	ทาง
ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	
อาชีพ	 การศึกษา	 สิทธิประชาชน	 
การป้องกนัตนเอง	และแหล่งฝึกทกัษะ
การปฏเิสธยาเสพตดิ	รวมทัง้การบรกิาร
ด้านสทิธปิระชาชน	ผูเ้ข้ารบับรกิารทีจ่ะ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

เป็นเพศชายเท่านั้นและมีสภาพพ้น
ความผิดรอการพักฟื้นเพ่ือการพัฒนา
ส่งคืนสู่ครอบครัว	 โดยใช้หลักธรรม
และแนวคิดที่กล่าวข้างต้นเป็นหลัก
โครงสร้างในการด�าเนินงานดูแล	
-	เจ้าหน้าทีจ่ะเป็นข้าราชการทีม่คีวามรู ้
ความสามารถตามหน้าที่	 เช่น	 รับ-สืบ
ประวัติ	 แยกกลุ ่มรักษาพฤติกรรม	
วิเคราะห์ประเมินครอบครัว	 ชุมชน	
สังคมเพื่อการส่งกลับคืนสู่ครอบครัว	
ดูแลแบ่งงานสมาชิกฯ	 การเข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางศูนย์จัดขึ้น	เป็นต้น

1.4	 การก�าหนดจุดยืนในการ
	 แข่งขัน

ใช้ ใช้ ใช้ ใช้การแข่งขันกับตนเอง	 ท�าวันนี้ให้ดี
ที่สุด	ผลของวันหน้ามาจากการกระท�า
ในวันนี้	 โดยใช้หลักธรรมในการด�าเนิน
งานตามวัตถุ	 ประสงค์	 ซึ่งประยุกต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดที่กล่าวข้างต้น

1.5	 การก�าหนดยุทธศาสตร์ ใช้ ใช้ ใช้ “สอนให้ท�า	น�าให้คิด	สาธิตให้ดู	เรียนรู้ 
ด้วยการปฏิบัติ	 ขจัดความขัดแย้ง	 
แย่งกันท�าความดี”เป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัด
ยาเสพติด	7	ด้าน	คือ		1.	ด้านร่างกาย
2.	ด้านอารมณ์และจิตใจ
3.	ด้านสติปัญญา
4.	 ด้านการพัฒนาศักยภาพตามความ
ถนัดและสนใจ
5.	ด้านครอบครัวและสังคม
6.	 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติด
7.	ด้านสิทธิประชาชน
โดยการประยุกต์ใช ้หลักธรรมและ
แนวคิดที่กล่าวข้างต้นในการด�าเนิน
งาน	 เช่น	 ก�าหนดตารางเวลาพัฒนา
อารมณ์และจิตใจ	 ด้วยการสวดมนต์
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ไหว้พระ	ท�าสมาธิ	5.00-6.00	น.	และ	 
18.00-19.00	น.	ส่วน	19.00-21.00	น.	
เข้าเรยีนเรือ่งหลักธรรม	คณุธรรม	ทกุวนั	 
เพื่อฝึกให้สมาชิกฯ	 มีความอดทนอด
กลั้น	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	 มีความสงบ
ทั้งกาย	 วาจา	 และใจ	 มีการท�าบุญวัน
อาทิตย์	เวียนเทียน	ฝึกจิตใจให้สะอาด	
เป็นต้น	 แล้วยังประยุกต์ใช้ร ่วมกับ
หลักจิตอาสา	 การบ�าเพ็ญประโยชน์	
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านอื่นๆ	
ด้วย

ส่วนที่ 2
2.1	 การก�าหนดแผนปฏบิติัการ

ใช้ ใช้ ใช้ แผนปฏิบัติการก�าหนดให้มีกิจกรรม
ตามยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพ
ผู ้ผ ่านการบ�าบัดยาเสพติด	 7	 ด้าน	 
ดังกล่าวแล้ว	ในส่วนที่	1	ข้อ	1.5	คือ
1.		กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2.	 กิจกรรมเกษตรธรรมชาติและ
เศรษฐกิจพอเพียง	 (ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ	 สมุนไพร	 ท�าปุ ๋ยน�้า
ชีวภาพ	 น�้ายาอเนกประสงค์	 ซักผ้า	 
ล้างจาน	ท�าความสะอาด)
3.		กิจกรรมแปรรูปอาหาร
4.	 กิจกรรมฝึกอาชีพตามความถนัด	
ช่างเดนิสายไฟภายในบ้าน	ช่างก่อสร้าง	 
ช่างตดัผม	ช่างเชือ่มโลหะ	ช่างเฟอร์นเิจอร์ 
ไม ้ 	 ช ่างตกแต ่งภายใน	 ช ่างทาสี	 
ช่างประปา
5.		กจิกรรมเตรยีมความพร้อมครอบครวั
6.	 กิจกรรมเสริมสร้างความต้านทาน
กลุ่มเส่ียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

7.	กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์	(ทักษะศึกษา/ดูงาน)
8.	กิจกรรมกลุ่มบ�าบัด	
9.	กิจกรรมดนตรีบ�าบัด
10.	กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
11.	กิจกรรมติดตามผลภายหลังกลับสู่
ครอบครัว	ชุมชน
โดยกิจกรรมเหล่านี้ประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมและแนวคดิทีก่ล่าวแล้วข้างต้นใน
การด�าเนินการร่วมกับแผนปฏิบัติการ
ที่มาจากส่วนกลาง	 และกิจกรรมที่
ปฏบิติันีจ้ะปรบัไปตามสภาพและความ
ถนดัของผูบ้�าบดัฯ	แต่ละรายทีจ่ะน�าไป
ใช้ในอนาคต

2.2	 การเช่ือมโยงระบบการ
	 ประเมนิผลกับวตัถปุระสงค์

ใช้ ใช้ ใช้ ระบบการประเมินที่ เชื่ อมโยงกับ
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานของ
บ้านพักใจฯ	มีดังนี้
-	 เพื่อเป็นแหล่งพักพิงส�าหรับผู้ผ่าน
การบ�าบัดยาเสพติดที่ไม่สามารถกลับ
สู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้
การประเมิน-สถิติของผู้เข้ารับบริการ
การเช้า-ออกของบ้านพักใจฯ
-	 เพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่ผูผ่้านการบ�าบดัยาเสพตดิตามความ
ถนัดและความสนใจที่ต้องการยึดเป็น
อาชีพหลักในการด�าเนินชีวิต
การประเมนิ-สมาชกิทกุคนจะได้รบัการ
ฝึกอาชพีและมผีลบนัทกึความก้าวหน้า
และความสามารถ	 เมื่อฝ ึกจนถูก 
ประเมินว่า	ผ่าน	กลุ่ม	A	จะได้ออกไป 
ท�างานเพื่อสร้างรายได้และสร้างการ
ปรับตัวกับสังคมภายนอก
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

-	เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ผ่านการ
บ�าบัดยาเสพติด	 ครอบครัวและชุมชน	
ก่อนส่งผูผ่้านการบ�าบดัยาเสพตดิ	กลบั
สู่สังคมต่อไป
การประเมิน-มีการวางแผนพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลเพื่อเตรียม
ความพร้อมกลบัคนืสูส่งัคมเช่น	ทัง้กลุม่	
A	และ	B	จะออกสู่สังคมเป็นวิทยากร
เล่าเรื่องให้กลุ ่มเสี่ยงอื่นๆ	 ฟัง	 หรือ
กลับคืนสู่ครอบครัวเมื่อครบ	 4	 เดือน	
โดยความเต็มใจของพ่อแม่	คนรัก	หรือ
ครอบครัว
-	 เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเส่ียง
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
การประเมิน-มีการวางโปรแกรมการ
เลิกยาเสพติดในทุกกลุ ่มและทุกคน	
โดยใช้กจิกรรมเสรมิสร้างคณุธรรม	การ
ดื่มน�้าสมุนไพร	 การไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น	 การฝึกความ
อดทนต่อการเลิกยาเสพติด	 ไม่ออก
จากบ้านพักใจทั้งที่ไม่มีรั้วกั้นบ้านฯ	
ทดสอบด้วยการน�าออกสู ่สังคมเป็น
วทิยากรให้กลุม่เสีย่ง	หรือให้ครอบครัว
มาเยีย่มเป็นระยะเพือ่ดวู่ามีการน�าหรอื
ซ่อนสารเข้ามาหรือไม่	 การให้ร้ายคน
อื่นเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการได้
ยาเสพติด	 ผลคือ	 สมาชิกไม่มีการใช้
ยาเสพติด	 สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมโดยไม่พึ่งยาได้	 นอกจากนั้นยัง
มีโปรแกรมติดตามพฤติกรรมหลังการ
ส่งคืนสู่ครอบครัว	 และชุมชนอีกด้วย	
ซึง่ในการด�าเนนิการนีม้กีารประยกุต์ใช้
หลักธรรมและแนวคิดทีก่ล่าวไว้ข้างต้น
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

2.3	 การด�าเนินการตามแผน
	 ปฏิบัติการ

ใช้ ใช้ ใช้ -	 ตั้งแต่วันแรกสมาชิกฯ	 ทุกคนจะถูก
ตรวจแยกเข้ากลุ ่มตามสภาพอาการ
ของการเสพยา	และจะถกูแยกเขา้กลุม่
ย่อยตามระดับการศึกษาและวิชาชีพที่
ผู้รับริการถนัดรวมทั้งมีความสมัครใจ
ด้วย	แล้วมีการวางแผนพัฒนาเป็นราย
บคุคล	เพือ่ให้เหมาะกบัสถานภาพทีแ่ท้	
จริงของสมาชิกซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น	 โดยทุกคนจะต้องเข้า
เรียนตามตารางสอนและร่วมกิจกรรม
ของตนและกลุ่ม	
- 	 ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร เ มื่ อ ไ ด ้ เข ้ า ก ลุ ่ ม	 
เจ้าหน้าที่	 ครู	 พี่เล้ียงให้การปรึกษา	
ดูแลระเบียบวินัย	 การท�าตามก�าหนด
ตารางเรียน/กิจกรรม	 การเข้าร่วม
กิจกรรมของบ้าน	 มีการวัดผลงาน 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร	 ความเชื่อ
และมโนคติต ่อบ้านพักใจ	 และจิต
อาสาของสมาชิกฯ	ทุกคน	 และทุกวัน 
ต้องส่งรายงานก่อนกลับที่พัก	ที่ส�าคัญ 
ต้องสวดมนต์ไหว้พระ	 ท�าสมาธิทุก 
เช้าเย็นทุกวันเพื่อท�าจิตใจให้ผ่องใส	 
ละบาปทั้งปวง	 และทุกคนต้องเข้า 
กจิกรรมนนัทนาการบ�าบดั	(คลายเครยีด)	 
เพื่อห ่างไกลยาเสพติดและเรียนรู  ้
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
-	ทกุกลุม่ย่อยจะมกีารตรวจสารเสพตดิ	 
และมีการบันทึกพฤติกรรมการท�าตาม
กฎ	ระเบียบ	กิจกรรมต่างๆ	และสภาพ
การอยู ่ร ่วมกันกับบุคคลอื่นๆ	 ของ
สมาชิกของกลุ่มย่อยอย่างสม�่าเสมอ	
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

โดยมีเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพ	

สมาชิก	 ดังน้ี	 1.	 เทคนิค	 “หน้ากาก	 

2.	เทคนิคการพยากรณ์	เพื่อสร้างพื้นที่

ศักดิ์สิทธ์ิ	 3.	 เทคนิคการเตรียมความ

พร้อมร่างกายเพื่อถอนพิษยาเสพติด	

4.	เทคนคิด้านอารมณ์และจติใจการน�า

คุณธรรมมาเป็นหลักในการด�าเนิน

ชีวิต	5.	 เทคนิคการประชุมกลุ่มบ�าบัด	 

6.	 เทคนิคการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวม	7.	เทคนคิการศกึษา	8.	เทคนคิ

การเกษตร	 9.	 เทคนิคการฝึกอาชีพ	 

10.	เทคนิคการเยี่ยมบ้าน	11.	เทคนิค

การขับสารพิษ	 12.	 เทคนิคการรักษา

สิทธิของสมาชิก	13.	 เทคนิคการสร้าง

แรงจูงใจ	 -	 ใช้กิจกรรม	 5	 ส	 กิจกรรม

นันทนาการและงานอาชีพ	 กิจกรรม

เกษตรบ�าบัด	กินที่ปลูก	ปลูกที่กิน	การ

แปรรูปอาหาร	สมาชิกต้องมีความสงบ	

อดทน	 และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน	

สามัคคี	 มีส่วนร่วมในการท�างาน	 ร่วม

แรงกัน	 มุ่งมั่นในการท�างาน	 ไม่ย่อท้อ

ต่ออุปสรรค	 รู้จักพอดี	 พอกินพออยู่	

เพื่อเป็นไปตามแผนสร้างคนกลับส่ง

ครอบครวั	เป็นการด�าเนนิการและต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยต้อง	 4	

ถึง	 6	 เดือน	 ในการดูแลให้เขาได้รับ

ความรูแ้ละการปฏิบตัติามแผนต่อเน่ือง

จนกลบัคนืสูส่งัคม	ซึง่มกีารประยกุต์ใช้

หลักธรรมและแนวคิดทีก่ล่าวไว้ข้างต้น

ในการด�าเนินงาน
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

2.4	 การเรียนรู้จาก
	 การด�าเนินการ

ใช้ ใช้ ใช้ มกีารถอดบทเรยีนผู้ใช้บรกิารทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ	 สามารถเลิกยาเสพติด
ได้	 ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	 
รวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมา	 จาก
ผลพบว่า
1.	 กิจกรรมและเทคนิคที่สร้างขึ้นเพื่อ
การพัฒนานั้นสามารถท�าให้สมาชิกฯ
ได้ปรับปรุงและพัฒนาตนได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เช่น	 ไม่มีการหนีออก
จากบ้าน	ไม่มีการใช้สารเสพติด	กล้าที่
จะระบายความทุกข์ใจหรือเรื่องราว/
ปัญหาในการท�ากลุ่มบ�าบัด
2.	 การที่ผู้บ�าบัดสามารถท�างานสร้าง
รายได ้ให ้ตนเองและสังคมให ้การ
ยอมรับ	 ท�าให้ชีวิตของผู้บ�าบัดมีความ
หวังอีกครั้ง
3.	การน�าสมาชิกฯ	กลับเยี่ยมบ้าน	เมื่อ
สมาชิกฯ	 พัฒนาศักยภาพได้ให้กลับ
บ้านท�าให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้บ�าบัดเอง
และคนอื่นๆ	อย่างมาก
4.	 การใช้หลักธรรมและแนวคิดต่างๆ
เช ่น	 โอวาทปาติโมกข ์	 ไตรสิกขา	
เบญจศีลเบญจธรรม	 อริยสัจ	 4	 หิริ
โอตตัปปะ	อิทธิบาท	4	พรหมวิหาร	4	 
สัปปุริสธรรม	 7	 ฆราวาสธรรม	 4	 
สาราณียธรรม	 6	 สังคหวัตถุ 	 4	 
การสื่อสารเชิงพุทธ	 ความกตัญญ	ู 
ปรั ชญา เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ต าม 
แนวพระราชด�าริรัชกาลที่	 9	 และ
ความเช่ือและความรู้สึกในเชิงมโนคติ	
ท�าให้สมาชิกฯมีจิตใจที่อ่อนโยน	 สงบ	 
ไม่ท�าบาป	มส่ีวนร่วม	มจีติอาสา	อดทน	
ไม่ท�าร้ายผู้อื่น	 ท�าความดี	 มีเมตตา	
เห็นใจกัน	 ส�ารวม	 น้อบน้อมถ่อมตน	
มีความเข้มแข็งในการท�าชีวิตให้ดีขึ้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

	5.	การเกบ็รวบรวมข้อมลูของสมาชกิฯ
และจ้าหน้าที่แล้วน�ามาประมวลผล 
ร่วมกันท�าให้สร้างองค์การเรยีนรูใ้นการ
ด�าเนินการได้เป็นอย่างดี

2.5	 การด�าเนินการตาม
	 ที่ปรับปรุง

ใช้ ใช้ ใช้ จากแผนปฏิบัติการมีการด�าเนินการ
ปรับปรุงให ้การสร ้างสังคมปลอด 
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ
1.	 การใช้กิจกรรมประชุมกลุ่มหรือ
กลุ่มบ�าบัดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
เป็นอย่างยิ่ง	 ท�าให้สมาชิกฯ	 ได้ผ่อน
คลายความเครยีด	ลดปัญหาแรงกดดนั
ภายในใจของสมาชิกฯ	 แต่ละราย	 
เป็นการถ่ายทอดอารมณ์และความ
รู ้สึกให ้ ผู ้อื่นได ้รับรู ้ 	 แล ้วยังได ้ใช ้
ประโยชน์จากข้อมูลที่สมาชิกสะท้อน
ออกมา	 ท�าให้ทราบความคิดอารมณ	์
ข ้อวิตกกั งวลของสมาชิก เพื่ อหา
แนวทางป้องกันได้ทันท่วงที	 เช่น	 การ
ท�างานของบ้านพักใจฯ	 เป็นระบบ 
ไม่ควบคุมตัว	 ไม่มีรั้วกักกัน	 สมาชิกฯ	
ต้องสมคัรใจอยูเ่อง	หากรายใดมปัีญหา
ทางอารมณ์และจิตใจก็จะเป็นสาเหตุ
ส�าคัญให้สมาชิกหลบหนี	 การท�ากลุ่ม
บ�าบัดจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
แก้ไขนี้
2.	กจิกรรมน�าสมาชกิกลบัไปเยีย่มบ้าน
ท�าให้เกิดความหวัง	และแรงกระตุ้นใน
ความพยายามที่จะฝึกพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 และ
พบว ่าไม ่ มีการน�าสารเสพติดหรือ 
สิ่งเกี่ยวข้องกลับมา	 มีการปรับปรุง
ด้วยการติดต่อครอบครัวไว้ล่วงหน้า
และยอมให้ครอบครัวมาเยี่ยมเป็น 
ครั้งคราวด้วยเพื่อลดความคิดถึงและ
มีการปรับตัวเข้าหากันด้วยก่อนกลับ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

3.	 มีการปรับตารางการพัฒนาให้มี
ความยดืหยุน่ตามสภาพจรงิ	เช่น	บางคน 
ที่ไม่นับถือศาสนาพุทธ	 ก็จะมีสถานที่ 
ที่ตนสามารถปฎิบัติตามศาสนาตน
ได้	 และให้สมาชิกฯ	 สามารถปรับตัว
ตามสถานการณ์	 แต่ต้องมีหลักยึดที ่
เป้าหมายของงาน	หรอืมกีารช่วยเหลอื 
แก้ไขเรื่องอาหาร	 เช ่น	 การดื่มน�้า
สมุนไพร	 อาจด่ืมเท่าที่ตนสามารถ 
รับได้แล้วค่อยๆ	 เพิ่ม	 เป็นต้น	 หรือ 
กิจกรรมที่ท�า	 เช่น	 ขนาดของการท�า 
แปลงเกษตร	 ซึ่งจะเป็นการท�าให ้ 
สมาชิกฯ	 ไม่รู ้สึกเครียดหรือกดดัน 
เกนิไป	และพฒันาตนได้ดตีามสมรรถภาพ 
และความถนัด
4.	 มีการสอนการประยุกต์ใช ้หลัก
ธรรมในกิจกรรมต ่างๆ	 เพื่อปรับ 
สภาวะจิตใจ	 ให้มีที่ยึดเหน่ียวและ
หลักการประพฤติตนหรือทางแก้ไข
ป ัญหาเมื่ อกลับคืนสู ่ สั งคม	 เช ่น	 
หลักธรรมและแนวคิดต่างๆ	ที่กล่าวไว้
แล้วข้างต้น

2.6	 การด�าเนินการสร้าง
	 หลักการ

ใช้ ใช้ ใช้ ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	 และ 
กิจกรรมทั้งหลายจะมีการก�าหนด 
หลกัการทีช่ดัเจนในการด�าเนนิงาน	เช่น	
การป้องกันยาเสพติด	 จะมีระบบการ
ตรวจสภาพของการเสพตดิตัง้แต่เข้ามา	
และมีการตรวจสารเสพติดทุกสัปดาห	์
รวมทั้งการช่วยกันดูแลของเพื่อนๆ	ใน
กลุ่ม	 และยังมีการท�าและการดื่มน�้า
สมุนไพรทุกวัน	โดยไม่มีการอนุญาตให้
ใช้เครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้น	เช่น	กาแฟ	
ซึ่งสมาชิกฯ	 ทุกคนจะถูกแยกไปเข้า 
ท�ากิจกรรมในแต่ละแผนกที่มีหลักการ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

หน้าที่ที่ต ้องปฏิบัติที่ชัดเจน	 เช ่น	 
การท�าความสะอาดเสื้อผ้า	 การดูแล 
แปลงเกษตรปลอดสารพิษ	 การท�า 
ความสะอาดห้องนอน	 เป็นต้น	 โดย
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ	 ของ 
ผูร้บับรกิารฯ	เป็นวตัถปุระสงค์ทีส่�าคัญ 
ในการด�าเนินงาน	 ซึ่งจะมีรูปแบบ 
ทิศทางชัดเจนในการสร้างคนดีให ้
สังคมได ้ รับรู ้ 	 และเพิ่มคนดีให ้แก ่
ครอบครัวไปสู ่สังคมอย่างคุณภาพ	 
ไม่เป็นภาระสังคม
-	 ในการสร้างหลักการต่างๆ	 นี้จะ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิดท่ี
กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมด้วย

2.7	 การทบทวนแผนประจ�าปี ใช้ ใช้ ใช้ -	มีการทบทวนแผน	1	ปีต่อ	2	ครั้ง	คือ	
การรวบรวมปัญหา	 อุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการด�าเนินการและกลุ่มเป้าหมาย	
เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
ต่างๆ	ให้ดีขึ้น
-	 เป็นการทบทวนแผนงานเพื่อการ
ปรับปรุงแผนให ้สมาชิกมีคุณภาพ 
หรือมีปริมาณมากน้อยตามเป้าหมาย	
ซึ่ ง ในอนาคตจะมีการตรวจสอบ 
ระยะยาวของผู ้ที่กลับบ้านไปแล้วมี 
การเสพยาหรือไม่	สิง่แวดล้อมดหีรอืไม่
-	 มีการทบทวนประจ�าปีว่าต้องเน้น 
การสร้างภาวะผู ้น�าแก่สมาชิก	 และ 
ผู้น�านั้นต้องไม่ว่าร้าย	 ไม่เบียดเบียน 
ผู้อื่นและต้องเป็นผู้เคารพในระเบียบ
วนิยั	กฏกตกิาของบ้านพักใจ
-	 มีการทบทวนสรุปผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีในการทีส่มาชกิทราบแนวทาง
ที่แท้จริงเกี่ยวกับงานยาเสพติดและ 
การบรรลุจุดมุ ่งหมายที่บ ้านปลอด 
สารเสพติดอย่างแท้จริงหรือไม่	
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

-	 มีการทบทวนว่าการใช้การสอน
เสริมสร้างคุณธรรม	 (ธรรมะบ�าบัด)	
ขัดเกลาคนในบ้านให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง
ขึ้น	 ไม่เสพยาอีก	 และสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนได ้ตามเป ้าหมาย	 
โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมในการ
ทบทวน

2.8	 การปรับกระบวนการ
	 บริหารเชิงยุทธศาสตร์

ใช้ ใช้ ใช้ -	 ใช้กระบวนการบริหารงานปรับตาม
สถานการณ์	 และแก้ปัญหาโดยใช้
หลักเหตุผลบนพื้นฐานของคุณธรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา	 โดยมี
กิจกรรมการตรวจแผนยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนเมื่อน�าไปด�าเนินงานการ
พัฒนาตามสายงานผู้เข้ารับการบ�าบัด 
ยาเสพตดิทีช่ดัเจน	เช่น	แผนส่งคนดคืีน
สู่สังคมได้จริงและจะท�าให้ผู้รับบริการ
ไม่กลับมาเสพอีก	 การท�าดีดูแลตนเอง	
ไม่ท�าบาปทั้งกาย	วาจา	ใจ	สอนให้รู้จัก
พูดจาไพเราะ	 เป็นคนเสมอต้นเสมอ
ปลาย	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
-	 ในการปรับกระบวนการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์นั้น	 จะต้องเป็นการแก้
ปัญหาระดบัปัจเจกชนคือเพือ่ดบัความ
ทุกข์ของผู้เข้ารับการบ�าบัด	หรือระดับ
ครอบครวัและสงัคมทีต้่องทบทวนการ
ท�างานของผูใ้ช้บริการทีผ่่านการพฒันา
ศักยภาพแล้วไม่เป็นผลส�าเร็จ	 ผู ้ใช้
บรกิารกลบัไปเสพอกีต้องมกีารปรบัแก้
แผนใหม่	เช่น	ปรับปรุงแผนด้านอาชีพ
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย	โดยใช้สถิติ
เปอร์เซ็นต์ที่ส�ารวจประจ�าปี
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

-	 มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขบุคคลที่
มอีาการเสพตดิ	เพือ่ปรบัโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพ	 ใช้กระบวนการหลัก
ของความสงบ	 คือ	 การสังเกตของผู้ที่
ได้รับการบ�าบัดว่าดีขึ้นหรือแย่ลง	ต้อง
ใช้ความอดทน	เรยีนรูต่้ออปุสรรคต่างๆ	
เพื่อน�ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
-	โดยประยกุต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมในการ
ด�าเนินงานด้วย

ส่วนที่	3
3.1	 กระบวน	การเชงิบรูณาการ
	 แบบสามเส้า

ใช้ ใช้ ใช้ การพฒันาบ้านพกัใจฯ	เป็นศูนย์การเรยีนรู ้
ของผู้ผ่านการบ�าบดัยาเสพตดิมกีระบวน 
การบูรณาการส่วนร่วมด�าเนินการ 
ของผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดเอง	 กับ
เจ้าหน้าที	่ผูบ้รหิาร	นกัวชิาการเครอืข่าย 
ภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ภาคธุรกิจ	 
ผู้ประกอบการ	 บุคลากรขององค์การ
บริหารส ่วนท ้องถิ่นจั งหวัด	 และ
บุคลากรในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์ในการ 
ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์	 องค์
ความรู้	ที่น�าเสนอของผู้ผ่านการบ�าบัด
ยาเสพติด	 อาสาสมัคร	 และเจ้าหน้าที่
ท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งในทกุฐานขององค์
ความรู้	ซึ่งประกอบด้วย
ฐานที่	 1	 ฐานเกษตรปลอดสารพิษ/
เกษตรพอเพียง/เกษตรผสมผสาน
ฐานที่	2	ฐานแปลงสาธิตเรือนสมุนไพร	
เรือเพาะช�า	บ้านปุ๋ย	กิจกรรมแยกขยะ	
น�้าหมักชีวภาพเรือนไม้ประดับ
ฐานที่	3	ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ฐานที่	4	ฐานดนตรีศิลปะบ�าบัด
ฐานที่	5	ฐานนมดี	กระหรี่ดัง
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

ฐานที่	 6	 ฐานเพาะเม็ดพอเพียงและ

ถั่วงอกคอนโด

ฐานที	่7	ฐานน�า้ยาอเนกประสงค์	น�า้ยา

ล้างจาน	น�้ายาซักผ้า	แชมพู	สบู่

ฐานที่	8	ฐานซ่อมเครื่องยนต์

ฐานที่	 9	 สมุนไพรในการรักษาผู ้ติด 

ยาเสพติด

ฐานที่	10	ร้านค้าผลิตภัณฑ์

โดยบ้านพักใจในฐานะแหล่งความรู ้ 

การพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัด 

ยาเสพติดด้วยการใช้หลักธรรมเข้าร่วม

ในการสร้างองค์ความรู้ที่น�าไปปรับใช้

กับชีวิตประจ�าวัน	 สร้างงาน	 สร้างเงิน	 

เป็นศูนย์ต้นแบบของศูนย์เรียนรู ้ใน

ประชาคมอาเซียน

-	กระบวนการบรูณาการการมส่ีวนร่วม 

ของผู ้บ�าบัดฯ	 นั้นใช้กิจกรรมบ�าบัด	

ให้สมาชิกในบ้านเล่าถึงปัญหาของ

ตนเองเป็นรายบุคคล	เมื่อทราบปัญหา 

เจ้าหน้าทีจ่ะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน	 ด้วยแนวคิดที่ว ่า	 เราเลือก

กลุ่มเป้าหมายไม่ได้	 แต่เราสามารถ

ท�าให้ทุกคนเป็นคนดี	 มีศักยภาพได	้

การท�าดีจะได้ดี	 ท�าช่ัวจะได้ช่ัว	 โดยใช ้

การแก้ไขปัญหาให้มีการบริหารแบบ 

ล่างสู่บน	คอืมกีารแก้ไขปัญหาระดบัล่าง

ก่อนเป็นส�าคัญ	 เพื่อให้เกิดประโยชน ์

สูงสุดต ่อองค ์กร	 โดยประยุกต ์ใช ้

หลักธรรมและแนวคิดที่กล ่าวแล้ว 

ข้างต้นเข้าไปร่วมในการด�าเนนิงานด้วย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

3.2	 การมีส่วนร่วม	 ใช้ ใช้ ใช้ ในการบริหารจัดการบ้านพักใจฯ	 นั้นใช้ 
การท�างานร่วมกันตามหน้าที่ที่ได้รับทั้ง 
ของสมาชิกฯ	 เจ้าหน้าที่	 ผู้บริหาร	 และ
ผู ้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหลาย	 โดยสมาชิกฯ	 
ทุกคนต้องท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ตนเองและส่วนร่วม	 นอกเหนือจาก 
ตารางเรียนและกิจกรรมต่างๆ	 เช ่น	
การท�าความสะอาดเรือนนอน	 การซัก
เสื้อผ้า	 การท�าอาหาร	 เป็นต้น	 โดยมี 
เจ้าหน้าที่หรือพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแล
ก�ากับ	 รวมทั้งผู้น�าของกลุ่มต่างๆ	 ด้วย	
โดยระบบในการจัดการบ้านพักใจฯ	 
จะเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคน
โดยเฉพาะสมาชิกฯ	 ที่มาพักฟื ้นเพื่อ 
จะได้เรียนรู ้ถึงการอยู ่ร ่วมกับสังคม	
ความอดทน	 ไม่รังแกกัน	 เมตตา	 รักกัน	
สามคัค	ีไม่โลภรูจ้กัพออยูพ่อกนิ	อ่อนโยน	 
มีกัลยามิตรที่ดี	 ไม่เบียดเบียน	 ซ่ึงมีการ
ใช้การให้รางวลัในการปฏิบตังิานเป็นแรง
ผลักดันให้พวกเขาตั้งใจปฏิบัติงานและ
ท�ากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ	 ในขณะที่
ผู้บริหารต้องรับภาระหนักในการบริหาร
เรือ่งต่างๆ	ให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกนั 
กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ให้สมาชิกฯ	
เช่ือมั่นในความรู้	 ความสามารถ	 มีการ
ท�างานเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกฯ	สร้าง
แรงจูงใจ	 และมีการสื่อสารที่ดีเพ่ือให ้
สมาชิกฯ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการท�า
กจิกรรมเพือ่การพฒันาตนเองให้พ้นจาก 
ยาเสพติดและเป็นไปตามเป้าหมาย	 โดย
ทุกคนรู้จักที่จะใช้หลักธรรมและแนวคิด 
ที่กล่าวแล้วข้างต้นในการมีส่วนร่วมกับ
คนอื่น	 นอกจากการมีส่วนร่วมของคน 
ในบ้านเพื่อที่จะท�าให้วัตถุประสงค์ของ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

บ้านพักใจฯ	 ประสบความส�าเร็จแล้ว	
ก็ยังมีชุมชนโดยรอบ	 ผู ้ประกอบการ	
และหน่วยงานต่างๆ	 ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ที่ยั งมีส ่วนร ่วมในการสนับสนุนให ้ 
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกฯ	 ได้ 
บรรลุเป้าหมายได้	 เช่น	 การเปิดโอกาส 
รับสมาชิกฯ	 เข้าไปท�างานในองค์กรการ
ท�างาน

3.3	 กระบวนการบริหารอย่าง 
	 เป็นพลวตัรท่ีมคีวามคดิใหม่ 
	 และต่อเนื่อง

ใช้ ใช้ ใช้ ในการบริหารใช้หลักความถูกต้องให  ้
เหมาะสมตามสถานการณ์	สภาพแวดล้อม 
ขณะนัน้	โดยใช้ปรบัหรือแสวงหาแนวทาง 
การท�างานที่เหมาะสมกับองค์กรและ 
กลุ่มเป้าหมาย	 มีการทบทวน	 ปรับปรุง	
รูปแบบ	 กระบวนการที่เป็นไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
ขณะน้ันอย่างเหมาะสม	 เช่น	 กิจกรรม
หรือเทคนิคในการพัฒนาต ่างๆ	 ก็ มี 
ความยืดหยุ่นและลองใช้เทคนิคใหม่ๆ	 
ที่คิดว่าจะเหมาะสมกับสมาชิกฯ	แต่ต้อง
เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบของบ้านพักใจ 
ที่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมหรือปฏิบัติทุกคน	
-	 โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิด 
ที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าไปร่วมในการ
ด�าเนินงานด้วย

3.4	 การบริหารระบบข้อมูล ใช้ ใช้ ใช้ การบริหารข ้ อมู ลนั้ นมี เจ ้ าหน ้ าที่ 
ที่ท� าหน ้าที่ รวบรวมเก็บข ้อมูลจาก 
สายงานต่างๆ	 และผลรายงานของ 
สมาชิกฯ	 แต่ละคนมาท�าเป็นฐานข้อมูล
กลางของบ้านพักใจฯ	 และสรุปรายงาน
ส่งหน่วยงานกลางทุกเดือน	 ส่วนในเรื่อง
การตดิต่อสือ่สาร	แรกๆ	ใช้โทรศพัท์ตดิต่อ
อย่างเดยีว	แต่พบว่ามคีวามล�าบากในการ
สื่อสาร	จึงปรับมาใช้โทรศัพท์มือถือ
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

สื่อออนไลน์ต ่างๆ	 ซึ่งรวมไปถึงวิทยุ

สื่อสาร	 ในการสื่อสารแจ้งเหตุต ่างๆ	

เช่น	เวลาออกนอกสถานที่	หรือ	สมาชิก

ทะเลาะวิวาท	 แต ่ เครื่องมือสื่อสาร 

เหล่านี้จะไม่อนุญาตให้สมาชิกฯ	มีติดตัว	 

ทุกคนต้องมาใช้ที่ส่วนกลางหรือแม้แต่

ครอบครัวติดต ่อเข ้ามาก็ต ้องอยู ่ ใน 

การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการ

เสีย่งเรือ่งยาเสพตดิเพราะพบว่าครอบครวั

บางครั้งน�าเรื่องกวนใจมาสู ่สมาชิกฯ	 

ท�าให ้จิตใจวุ ่นวายหรือมีผู ้ปลอมตัว 

ติดต่อมาเพ่ือดึงสมาชิกฯ	 เข้าสู่วังวนเดิม	 

อย่างไรก็ตามบ้านพักใจฯ	 ก็มีการให้ใช ้

อนิเทอรเนต็	คอมพวิเตอร์	เพือ่สร้างความ

เข้าใจและสนกุเพลดิเพลนิ	แต่อยูบ่นหลกั

ความพอด	ีไม่มากไม่น้อยไป	จนเกนิความ

จ�าเป็น	ไม่มากจนเป็นความลุม่หลง	มวัเมา

เป็นกิเลสติดนิสัย	 ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์

และส่ือออนไลน์ต้องอยู่ในการดูแลของ 

เจ้าหน้าที่เช่นกัน	 ซึ่งจะให้ใช้ในกิจกรรม 

การเรียนรู ้ ถึ งพิษภัยของยาเสพติด	 

กฎหมายยาเสพติด 	 หรือ เป ็นการ

เปิดธรรมะให้ดู	 เปิดเพลงให้ร้องและ

เต้นตามจังหวะเสียงเพลง	 หรือเป็น 

การประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านทาง 

เวบ็ไซต์	เพือ่ให้ทราบหลกัการบรหิารจดัการ  

แนวบริหารเหล่านี้โดยประยุกต์ใช้หลัก

ธรรมและแนวคิดที่กล่าวแล้วข้างต้น

เข้าไปร่วมในการด�าเนินงานด้วย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

3.5	 การวิจัยและพัฒนา	 ใช้ ใช้ ใช้ ในปีงบประมาณ	 2557	 ส�านักบริการ
สวัสดิการสังคม	 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ	 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์	ได้ท�างานวิจยั
ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในการพัฒนา
ศักยภาพผู ้ผ ่านการบ�าบัดยาเสพติด
บ้านพักใจ	 จ.สระบุรี	 เพ่ือน�างานไป
ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 
อื่นๆ	 ผลการวิจัยนั้นได ้ถูกน�ามาใช ้
ปรับปรุงกระบวนการท่ีใช้พัฒนาผู ้รับ
บริการฯ	ให้เหมาะสมดีขึ้น	รวมทั้งข้อมูล
ที่ทางบ้านพักใจเก็บรวบรวมเพื่อการ
ทบทวนแผนงานประจ�าปีได้ถูกน�ามาใช้
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ�าป ี
เช ่ น เ ดียวกัน 	 และงานวิ จั ยนี้ เ ป ็ น 
การวิเคราะห์ให้เห็นว่าในการด�าเนินงาน 
ของบ้านพักใจฯ	 นั้น	 ได้ใช ้หลักทาง
พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง	 ซึ่งจะ
ช่วยให้มีการประยุกต์และบูรณาการใช ้
ร่วมกับความรู ้หรือวิธีการอื่นๆ	 ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.6	 กระบวนการคุณภาพ ใช้ ใช้ ใช้ ในการด�าเนินการกิจการต่างๆ	 ของบ้าน
พักใจฯ	นั้น	ได้มีการควบคุมคุณภาพ	เช่น	
ในระดับบริหาร	 ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล
และพัฒนาผู้บ�าบัดจากการติดยาเสพติด	
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทกุคนในบ้านนีจ้ะมีความรูค้วามสามารถ
ในหน้าที่ที่ตนปฏิบัติ	 มีทักษะในงานตน
รับผิดชอบ	 และเข้าใจ	 ตั้งใจช่วยเหลือ 
สมาชิกฯ	 อย่างแท้จริง	 จากผลการ
สมัภาษณ์พบว่าทัง้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่
รวมทั้งผู ้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

มคีวามเอือ้อาทรต่อสมาชกิฯ	ดแูลเหมอืน
เป็นครอบครัว	 แม้แต่วิธีการคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติการณ์เข้ามาท�างาน 
ทัง้หลายกม็เีกณฑ์ในเรือ่งนีเ้ช่นกนั	รวมทัง้ 
มีช่องทางให้สมาชิกฯ	 ร้องเรียนถ้าผู้ใด 
ปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม	 หรือก้าวร้าวต่อ 
ผู ้เข ้ารับบริการแม้แต่ผู ้บริหารก็ตาม	
ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ เป ็นการควบคุม
คุณภาพของการบริหารจัดการดูแล 
สมาชิกฯ	 ส ่วนผู ้ เข ้ารับบริการเองก็
จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณของ
จ�านวนการท�ากิจกรรมและผลผลิต
ต่างๆ	 รวมทั้งในเชิงคุณภาพที่มีการ
บันทึกการพัฒนาในพฤติกรรมต่างๆ	เช่น 
การร่วมงาน	 การมีจิตอาสา	 การมีน�้าใจ 
ช่วยเหลอืเพือ่นๆ	การอยูก่บัคนอืน่	โดยม ี
กิจกรรมให้สามารถแสดงถึงพฤติกรรม
เหล่านั้น	 เช่น	 ค่ายคุณธรรม	 การร่วม 
ปลูกต้นไม้	 การร่วมลดสารพิษ	 การร่วม
ท�าความสะอาด	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่ทดสอบ
ความอดทน	 การสื่อสาร	 ความขยัน	 
ความเคารพระเบียบวินัย	 ความเข้าใจ
ในเหตุท�าให ้ เกิดผล	 ผลมาจากเหต	ุ 
ทุกสิ่งที่เป็นไป	 มีที่มาที่ไปทั้งสิ้น	 เพื่อให้
สมาชิกกลับไปสู ่สังคมอย่างมีคุณภาพ	
โดยมีระบบการควบคุมที่ชัดเจนคือ	 เม่ือ
สมาชิกที่ผ่านกระบวนการและศักยภาพ
ไปแล้วจากบ้านพักใจจะไม่รับสมาชิก
เดิมกลับมาอีก	 เพราะมีการตรวจสอบ
คณุภาพตดิตามหลงัการส่งกลบับ้านแล้ว	 
1	 ปี	 นั่นคือ	 ก่อนส่งกลับมีการตรวจ
สอบทางครอบครัวก่อนว่าเขาพร้อม
ที่รับกลับไปดูแลไหม	 การมีหลักธรรม 
ยึดเหนี่ยวจิตใจในความอดทนอดกลั้น
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

การไม่ท�าบาปทัง้ปวง	เมือ่กลบัคนืสูส่งัคม
จะมกีารคอยติดตามผลทกุ	3	เดอืน	ดงันัน้
การทีส่งัคมครอบครวั	ชมุชนยอมรบักลบั
คนืสูส่งัคมและผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัสามารถ
ใช้ชวิีตได้ด้วยตนเองและเป็นทีพ่ึง่ของคน
อื่นได้	 โดยไม่กลับไปพึ่งสารเสพติดอีก	 
ก็จะไม่คืนกลับมาสู ่บ ้านพักใจฯ	 อีก	 
ซึ่งก่อนการส่งกลับมีการเตรียมความ
พร้อมและประเมนิครอบครวัของสมาชกิ	
เพื่อท�าให้ครอบครัวและผู้ป่วยเข้มแข็ง	
ด้วยยุทธศาสตร์เหล่านี้โดยประยุกต์ใช้
หลกัธรรมและแนวคดิทีก่ล่าวแล้วข้างต้น
เข้าไปร่วมในการด�าเนินงาน

3.7	 กระบวนการปรับแต่ง ใช้ ใช้ ใช้ สมาชิกฯ	 แต่ละคนนั้นจะมีเจ้าหน้าที ่
ผู ้รับผิดชอบในฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนา 
ศักยภาพมารับตัวตั้งแต่เข ้ามาเพื่อ
น�าไปด�า เนินการพัฒนาศักยภาพ
ทั้ง	 7	 ด้าน	 ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะ 
ได้รับบริการที่แตกต่างกันตามสภาพ
ปัญหา	 ความจ�าเป็น	 โดยผ่านการใช้
แผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	 การ
ดูแลสมาชิกของเจ้าหน้าที่จะเหมือน
คนในครอบครัว	 สมาชิกแต่ละคนจะ
มีปัญหาส่วนตัว	 ซึ่งต้องการคนรับฟัง 
และเข ้าใจก็จะมีเจ ้าหน ้าที่ที่ เป ็น
พี่ เลี้ยงคอยปรึกษาดูแลให้	 ซึ่งรวม
ไปถึงการเลิกกาแฟ	 กินยาสมุนไพร	
พฤติกรรมต่างๆ	 ซึ่งจะท�างานร่วมกับ
ครูและเจ้าหน้าที่เพื่อท�าให้สมาชิก
แต่ละคนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นบรรลุ 
เป้าหมายให้ได้ทุกสิ่งที่เจ้าหน้าที่ท�า 
ต ้ อ ง เน ้ นประ โยชน ์ ของสมา ชิก	 
โดยเฉพาะ	การปรบัตัวตามสภาพสงัคม 
และส่ิงแวดล ้อมเป ็น ส่ิงส�าคัญแก ่
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ขั้นตอนของกระบวนการ
สร้างสังคมปลอดยาเสพติด

หลักพุทธศาสนา
ตามนิยามของการวิจัยนี้ วิธีการของกระบวนการ

และหลักธรรมที่ใช้หลักการ 
3 ประการ

อุดมการณ์ 
4 ประการ

วิธีการ 
6 ประการ

สมาชิกฯ	 ที่ต ้องมีจุดยืนของตนเอง	 

ฝึกเอาชนะใจตนเองไม่ให้หวนกลับไป

เสพสารเสพติดอีกครั้ง

-	 มีการพัฒนาโปรแกรมรับผู ้บ�าบัด 

ที่เลิกยาเสพติดแล้วมาเป็นผู ้ช่วยคร ู

หรือเรียกว่า	 จิตอาสา	 และพัฒนา

โปรแกรมสายงานยาเสพติดให ้มี

คุณภาพที่ดีขึ้น	 ผู ้เข ้ารับการบ�าบัด

สามารถเลิกยาเสพติดได ้ 	 และมี

กจิกรรมการทดสอบผูเ้ข้ารบัการบ�าบดั

ใน	6	ด้าน	คือ	ด้านร่างกาย	ด้านจิตใจ	

ด้านสติปัญญา	 ด้านอาชีพนอกศูนย์	 / 

ในศูนย์	ด้านสังคม	และครอบครัว

-	บ้านพักใจฯ	ได้น�าจดุอ่อนและปมด้อย 

ของสมาชิกฯ	 คือ	 ปัญหาครอบครัว	 

สภาพแวดล้อมที่อยู่ก้าวร้าว	 ขาดแบบ

อย่างที่ดี	 มาเป็นแนวทางในการเสริม

สร้างความเข้มแข็งต่อจิตใจด้วยการ

ประยุกต ์ใช ้หลักธรรมและแนวคิด 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น

 

  ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น	 การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพถือเป็นปัจจัย 

อันส�าคัญเน่ืองด้วยตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

แห่งความเป็นมนษุย์	มสีทิธทิีจ่ะได้รบัความคุม้ครองโดยหลกับงัคบัของกฎหมาย	และตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์	 มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันตามกฎหมาย	

สมควรได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายท่ีเท่าเทยีมกัน	ผูอ้ยูใ่นภาวะยากล�าบากพงึได้รบัการสงเคราะห์	 

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม	 รวมท้ังได้รับการรับรองตามสิทธิของบุคคลโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรม	เป็นต้น	เมื่อทุกคนในบ้านอยากที่จะกลับเข้าไปสู่การยอมรับทางสังคม	โดยหลายคน 
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

มศัีกยภาพในงานวชิาชพีทีด่แีละยนิดจีะฝึกฝนเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ	และสามารถปรบัทัศนคตฟ้ืินฟูพัฒนาการ

ทางด้านจิตใจ	 หรือปรับทัศนคติให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะกลับเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมและ 

ต่อสู้กับปัญหาได้ต่อไป	 กระบวนการหนึ่งในการฝึกฝนและอบรมสภาพจิตใจของสมาชิกบ้านพักใจ

คือ การน�าแนวคิดของพระพุทธศาสนามาขัดเกลาและเยียวยาสมาชิกของบ้านพักใจ	 เสริมทักษะ 

การด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม	 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	 โดยการด�าเนินงานของบ้านพักใจ 

ใช้เชิงบูรณาการให้ผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยวิธีการปฏิบัติตาม 

การสอนทัง้ทางโลกและทางธรรมเพือ่เรยีนรู้ทีจ่ะไม่เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิซ�า้	ถอืเป็นการตดัวงจร 

การแพร่ระบาดของยาเสพติด	 สร้างสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด	 เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ที่มีคุณค่าต่อสังคมและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป	

	 	 จากผลการวจิยัทัง้ปฐมภมูแิละทติุยภมูแิสดงให้เหน็ว่า	ท้ังรูปแบบ	กระบวนการ	และยทุธศาสตร์

ของการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในทุกขั้นตอนมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิดท่ีกล่าวแล้ว 

ข้างต้น	 และนอกจากนั้นยังมีปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�างานของบ้านพักใจจังหวัดสระบุรีให้ประสบ 

ความส�าเร็จดังนี้	

	 	 1.	 การบริหารงานแบบศูนย์รวมอ�านาจ	 ด้วยแนวคิดระบบอุปถัมภ์จากบนสู่ล่างและล่างสู่บน

และระบบเครือญาติ	สามารถบริหารงานในภาวะวิกฤต	สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว	

ท�าหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 เป็นกันเอง	 แบ่งปัน	 แก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ	 อบอุ่น	 พูดจา

สุภาพ	 อ่อนหวาน	 ให้เกียรติยกย่อง	 ท�าให้สมาชิกเกิดความเชื่อถือในการปกครอง	 และเป็นแรงจูงใจ 

ในการพัฒนาศักยภาพและอาชีพเพื่อเป็นคนดีของสังคม	ห่างไกลยาเสพติด

	 	 2.	 บุคคลากรของบ้านพักใจฯ	 สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แบบครอบครัวและ 

เครอืญาต	ิท�างานเป็นมอือาชีพ	มบุีคลกิภาพทีน่่าเชือ่ถอื	รูส้ทิธขิองผูผ่้านการบ�าบดัยาเสพตดิ	ช่างสงัเกต	 

เฝ้าระวัง	 รับผิดชอบและรักในงานที่ท�า	 เป็นนักจินตนาการ	 ให้โอกาส	 มีความอดทนอดกล้ันรับฟัง	 

สร้างบรรยากาศความไว้วางใจท่ีท�าให้สมาชิกระบายความในใจ	ความอดัอัน้ใจ	ความกังวล	ความกลุม้ใจ	 

เพื่อได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพและอาชีพได้อย่างเหมาะสม	สร้างอุดมการณ ์

จากเพื่อนร่วมพัฒนาสู่เพื่อนร่วมใจ	 สร้างอนุสาวรีย์ความดีผ่านแปลงเกษตร	 งานช่าง	 รั้ว	 ภายใต้

วัฒนธรรมขององค์กรผ่านความศรัทธาประวัติของพื้นที่และความเชื่อที่เล่าจากรุ่นสู่รุ่น

	 	 3.	 การรูจ้กัหน้าทีข่องกลุม่เป้าหมายและบคุลากรในบ้านพักใจฯ	การก�าหนดโจทย์และเป้าหมาย 

การท�างานร่วมกนัอย่างชดัเจน	และการมเีครอืข่ายองค์กรภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	ท�าหน้าที ่

เสริมพลังและอ�านาจในการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น 

คนต้นแบบที่ทรงคุณค่าในอนาคต
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ภูริวัจน์ ปุญยวุฒิปรีดา, อุบลวรรณา ภวกานนท์, ศรัณย์ กอสนาน และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

	 	 4.	 การมผีูน้�าองค์กรทีม่คีวามเชือ่มัน่	มภีาวการณ์น�าสงู	สามารถบรหิารงานภายใต้ความขดัแย้ง 

และภาวะวกิฤตขององค์กร	เน้นกระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตร์	ท่ีสอดคล้องกบัการท้าทายองค์กร	 

สร้างเป็นหลกัสตูรการวเิคราะห์และการจดัการความรู	้โดยมุง่เน้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุลากร

เพื่อให้บ้านพักใจจังหวัดสระบุรี	 พร้อมการจัดการกระบวนการ	 การท�างานที่มุ ่งเน้นความส�าเร็จ 

โดยยึดหลักที่ว่า	บ้านพักใจเปรียบเสมือนการตอบแทนคุณแผ่นดินโดยใช้หลักคุณธรรมวางหลักการ

ท�างานโดยยึดให้ความยุติธรรมกับทุกคนอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม

	 	 5.	 จุดเด่น/จุดแข็งของบ้านพักใจ	 คือ	 เจ้าหน้าที่และคนท�างานมีจิตใจอาสา	 อดทน	 เข้มแข็ง 

ตั้งใจท�างาน	 มีหลักในใจว่า	 “การวางแผนท่ีจะส่งสมาชิกกลับคืนสู่สังคมด้วยการก�าหนดชีวิตของตน 

ที่จะออกไปเป็นเรือล�าใหญ่	 ช่วยน�าพาเรือล�าอื่นๆ	 ที่ดูแลอยู่เพื่อน�าไปให้ถึงฝั่ง	 ถึงแม้ว่านาวาที่พาไป 

จะประสบผลส�าเร็จบ้าง	 ล้มเหลวบ้างอย่างน้อยที่สุดเราก็ภูมิใจ”	 ส่วนจุดด้อย/จุดอ่อน	 การท�างาน 

บางครั้งต้องตรวจสอบเป็นระยะ	หากไม่เช่นนั้นอาจมีการเพิกเฉยหรืออาจเป็นเพราะงานล้นมือ	

	 	 6.	 แนวคิดและมุมมองของผู้ประกอบการนั้น	 คือ	 อยากให้โอกาสและเชื่อมั่นต่อบ้านพักใจว่า	

สามารถสร้างคนที่ติดยาให้เป็นคนดีได้	โดยพบว่า	ผู้ผ่านการบ�าบัดฯ	เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ	มีทักษะ

ในการใช้แรงงาน	อยูใ่นกฎระเบยีบของสถานประกอบการ	มุง่มัน่และตัง้ใจท�างาน	ท�าให้ผูป้ระกอบการ

ต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นและแนะน�าการจ้างงานแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ	 และผู้ประกอบการอนุมัต ิ

การจัดปาร์ตี้เล็กๆ	 ให้กับคนอื่นๆ	 ที่ไม่ได้ท�างาน	 โดยผู้ผ่านการบ�าบัดฯ	 จะน�าเงินที่ตนได้จากค่าจ้าง

ท�างานมาซื้อขนมแจกเพ่ือนในกลุ่มซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเอื้ออาทรของสมาชิกและเป็นแรงจูงใจ

ต่อเพื่อนๆ	ด้วย	

ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	 ควรสร้างบ้านพกัใจในลกัษณะเช่นนีใ้นเขตพืน้ทีเ่สีย่งอืน่ๆ	หรอืในสถาบนัรปูแบบคล้ายคลึงกนั 

เช่น	 สถานพินิจ	 เรือนจ�า	 และทดลองประยุกต์ใช้หลักธรรมและแนวคิดท่ีได้จากงานวิจัยนี้เข้าไปช่วย

พัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมว่าจะมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือไม่	

	 	 2.	 ควรสร้างบ้านพักใจในลักษณะเช่นนี้รองรับผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติดที่เป็นหญิงซึ่งมีอัตรา

การติดยาเสพติดค่อนข้างสูง

	 	 3.	 ควรให้โอกาสองค์กรภาคประชาชน	 (Out	 Source)	 ได้ทดลองด�าเนินการ	 โดยองค์กร 

ภาครัฐท�าหน้าที่ก�ากับการบริหารจัดการทั้งในองค์ความรู้และการด�าเนินงาน	

	 	 4.	 ควรมีการเสริมพลังใจในการจ้างงาน	เช่น	การปฏิบัติเฉกเช่นคนงานปกติ

	 	 5.	 ด้วยผลจากการเคยเสพยามาก่อน	งานที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากมากนัก	เช่น	งานสวน	งานเสริฟ	

งานปศุสัตว์	หรืองานเป็นชิ้นๆ	ท�าให้เสร็จในเวลา	จะเป็นงานที่เหมาะกับสภาพสมาชิกเหล่านี้ที่มีระยะ

ของการฟื้นฟูไม่นานนัก
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การวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และยุทธศาสตร์การสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคกลาง : บ้านพักใจสระบุรี

	 	 6.	 ควรได้มีการน�าผลการวิจัยน้ีไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน	 การบริหาร

วิชาการของการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดท้ังในประเด็นของการบริหารจัดการ	 การฝึกปฏิบัติ	 

การสนับสนุนช่วยเหลือของสังคมหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	

	 	 7.	 ควรน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมไทยที่ใช้หลักพุทธศาสนาไป 

บูรณาการสร้างสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด		

	 	 8.	 ควรน�าผลการวจิยันีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการวจิยัท้ังในทางกว้างสูสั่งคมหรือศนูย์หรอืจงัหวดั

อื่นๆ	และในทางลึกเป็นการศึกษาต่อยอดในประเด็นอื่นๆ	 ให้ชัดเจนเพื่อเป็นลักษณะเฉพาะแบบของ

สังคมไทย
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วัชชกานต์  เศาภายน*

	 	 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 เป็นองค์กรศาลในทางกฎหมายมหาชน	 มีอ�านาจ

และหน้าที่ส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 ประการแรก	 ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 

กล่าวคือ	 กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองค์กรนิติบัญญัติจะต้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสมอจะขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมิได้	ประการที่สอง	ตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของ

สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	หรือองค์กรอิสระ	กล่าวคือ	ขจัดปัญหาอันเกิดจาก

ขัดแย้งเกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	และประการสุดท้าย	ควบคุมความชอบโดย

องค์กรตลุาการ	กล่าวคอื	เพือ่เป็นการควบคมุองค์กรของรฐัมใิห้กระท�าการขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู

และกฎหมาย	จึงจ�าเป็นต้องมีองค์กรตุลาการที่มีอ�านาจและมีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง

จากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร

	 	 ศาลรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	มอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาวนิจิฉยัคดใีนทางมหาชน	

ย่อมมีความยึดโยงกับประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย	จึงมีฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่าง

ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งก่อน	ระหว่าง	และภายหลังการพิจารณาวินิจฉัยคดี	

เพื่อเป็นการคุ้มครองกระบวนพิจารณาคดีของศาลและการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 

ในปัจจุบันได้มกีารเสนอร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยวธิพีจิารณาของศาลรฐัธรรมนญู	

พ.ศ.	 ....	 เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิด

อ�านาจศาลรัฐธรรมนูญไว้	ดังนี้

* นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
			 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	สาขากฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
			 พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป	(นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ)	ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 มาตรา	 38	 “ให้ศาลมีอ�านาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับ

บุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ท�าการศาล	หรือบริเวณที่ท�าการศาล	หรือเข้าฟังการไต่สวนของศาล	

หรือในกรณีมีความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	 

ศาลอาจมีค�าส่ังให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการเพื่อให้การพิจารณา

คดีด�าเนินไปโดยสงบเรียบร้อย	 และรวดเร็ว	 รวมทั้งวางระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้การด�าเนินกระบวน

พิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

	 	 การวิจารณ์ค�าวินิจฉัยคดีที่กระท�าโดยสุจริตและมิได้ใช้ถ้อยค�าหรือมีความหมายหยาบคาย	

เสียดสี	หรืออาฆาตมาดร้าย	ไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล”

	 	 มาตรา	39	“ผู้ใดฝ่าฝืนค�าสั่งศาลหรือระเบียบตามมาตรา	38	ให้ถือเป็นการละเมิดอ�านาจศาล	

และให้ศาลมีอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		 ตักเตือน	โดยจะมีค�าต�าหนิเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหรือไม่ก็ได้

	 	 (2)		 ไล่ออกจากบริเวณศาล

	 	 (3)		 ลงโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 	 การสั่งตามวรรคหนึ่ง	ให้ศาลพิจารณาเท่าที่จ�าเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี

	 	 ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่งศาลตาม	 (3)	 ให้น�าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

	 	 จากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	 เป็นบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 ที่ได้ม ี

การเสนอให้มีการบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 ....	 เพื่อน�ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญในการที่จะท�าให้กระบวน

พิจารณาคดีของศาลเป็นไปโดยสงบ	 เรียบร้อย	 และรวดเร็ว	 อีกทั้งยังเป็นมาตรการหนึ่งในการยับยั้ง	 

และป้องปรามมิให้ผู้ใดแสดงออกเกินขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ

บัญญัติไว้

	 	 เพือ่เป็นการท�าความเข้าใจและให้ผูอ่้านได้รบัทราบหลกัการเกีย่วกับความผดิฐานละเมดิอ�านาจ

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ในบทความนี้	ผู้เขียนจะได้น�าเสนอหัวข้อ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 หลักนิติรัฐ

	 	 2.	 แนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 3.	 หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ

	 	 4.	 แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาล

	 	 5.	 ข้อยกเว้นการละเมิดอ�านาจศาลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

	 	 6.	 บทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1. หลักนิติรัฐ
	 	 ค�าว่า	 “นิติรัฐ”	 (Legal	 State)	 เป็นแบบของการจัดตั้งประชาคมการเมือง	 (Political	 

Community)	 ในรูปของระบบรัฐแยกก�าลังบังคับภายใต้อ�าเภอใจออกจากตัวบุคคลที่เป็นผู้ปกครอง	

(coercion	of	men)	ไปเป็นอ�านาจทางการเมอืงการปกครองทีอ่ยูภ่ายใต้กฎหมาย	โดยทีก่ารได้มาและ

การด�ารงอยูข่องอ�านาจทางการเมอืงการปกครองทีอ่ยูภ่ายใต้กฎหมายน้ันคงอยูบ่นรากฐานของหลกัยดึ

พื้นฐาน	5	ประการ	คือ	กฎเกณฑ์	ระเบียบแบบแผน	ความเชื่อถือศรัทธา	สันติวิธี	และความยุติธรรม1 

	 	 ท้ังนี้	 เพื่อน�าประชาคมการเมืองไปสู่การบรรลุเป้าหมายของรัฐในที่สุด	 แม้จะด�าเนินไปตาม 

หลักเกณฑ์และแนวทางเฉพาะทางของตนแล้ว	 แต่เมื่อประกอบกันเป็นผลรวมในท้ายท่ีสุดแล้ว 

ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายรวมของรัฐ	(Ultimate	goal)

	 	 หลกันิตริฐัเป็นหลกัการส�าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	เพราะเป็นหลกัประกนั

สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน	 เพื่อให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตอยู่ภายในรัฐได้อย่าง 

สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	มีนักวิชาการได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้	ดังต่อไปนี้

	 	 กาเร	 เดอ	 มัลแบร์	 กล่าวไว้ว่า2	 รัฐและหน่วยงานของรัฐท�าการเพื่อประโยชน์สาธารณะและ 

อยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าเอกชน	 มีอ�านาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิและหน้าที่แก่เอกชนได้ 

ฝ่ายเดียว	 โดยเอกชนไม่ต้องให้ความยินยอม	 กฎหมายมหาชนให้อ�านาจแก่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน	 แต่กฎหมายนั้นก็จะจ�ากัดอ�านาจ

ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ให้ใช้อ�านาจนอกกรอบที่กฎหมายก�าหนดไว้	 ผลที่ตามมาคือต้องมี 

การควบคุมการกระท�าโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นการกระท�าโดยองค์กรฝ่ายตุลาการ	 

(ค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง)	หรือการกระท�าโดยองค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร	(กฎ	ค�าสั่งทางปกครอง)	ให้เป็น

ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 และหลักนิติรัฐได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจการเมืองกับกฎหมาย 

ในฐานะทีอ่งค์กรของรฐัองค์กรหนึง่	ได้แก่	รฐัสภาสามารถตรากฎหมายได้ด้วยกระบวนการของรฐัสภา

ผ่านบคุคลท่ีประกอบขึน้เป็นองค์กรรฐัสภานัน้	การมองหลกันติริฐัในมติน้ีิจะเหน็ได้ว่า	การเมอืงเป็นทีม่า

ของกฎหมายแต่การมองในอีกมิติหน่ึงเมื่อได้มีการตรากฎหมายข้ึนแล้ว	อ�านาจการเมืองซ่ึงได้แฝงอยู่

ตามองค์กรทั้งหลายของรัฐ	รวมตลอดถึงบุคคลทั้งหลายนั้น	จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วย	เนื่องจาก

หลักนิติรัฐเป็นเรื่องของหลักการปกครองโดยกฎหมาย	 อาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ	 ในการปกครอง 

มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดควบคุมมิให้กฎหมายและการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหน่วยงาน

ของรัฐขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 อีกทั้ง	 รัฐธรรมนูญได้ท�าหน้าที่เป็นกฎหมายพื้นฐานทางอ�านาจ

ระหว่างองค์กรทางการเมืองการปกครองของรัฐ

1	 เชาวนะ	ไตรมาศ.	ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. รวมบทความทางวิชาการ	ชุดที่	3.	
	 บริษัทพี	เพรส	จ�ากัด.	กรุงเทพมหานคร.	2547.	หน้า	81	-	84.
2	 ชาญชัย	แสวงศักดิ์.	ศาลปกครองกับการด�าเนินงานของต�ารวจ.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานศาลปกครอง.	2545.	หน้า	4	-	7.
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 ศาสตราจารย์	 ดร.บรรเจิด	 สิงคะเนติ	 ได้ให้ความหมายของหลักนิติรัฐไว้ว่า3	 หมายถึง	 รัฐ

แห่งความมีเหตุผลอันเป็นรูปแบบการปกครองตามเจตจ�านงโดยรวมที่มีเหตุผลและมีวัตถุประสงค ์

เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับสังคมเป็นการทั่วไป

	 	 รองศาสตราจารย์สมยศ	เชือ้ไทย	ได้ให้ความหมายของหลกันติรัิฐว่า4	หมายถงึ	รฐัซึง่ยอมรบัรอง

และให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแก่ราษฎร	 เพื่อท่ีราษฎรจะได้ใช้สิทธิเสรีภาพเช่นว่านั้น

พัฒนาบุคลิกภาพของตนได้ตามท่ีแต่ละคนเห็นสมควร	 รัฐจึงยอมจ�ากัดอ�านาจโดยยอมอยู่ภายใต้

กฎหมายของตนเอง	เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

	 	 รองศาตราจารย์	ดร.ภูริชญา	วัฒนรุ่ง	ให้ค�าจ�ากัดความหลักนิติรัฐไว้ว่า5	เป็นหลักการปกครอง	 

โดยกฎหมาย	 มิใช่การปกครองตามอ�าเภอใจ	 และเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น

หลกัการป้องกันและแก้ไขเยยีวยาการใช้อ�านาจรฐัตามอ�าเภอใจของฝ่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั	 

เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

	 	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 หลักนิติรัฐเป็นหลักการปกครองพื้นฐานของรัฐที่ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 โดยรัฐยอมรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน	 เพื่อประชาชน

จะได้ใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 	 อนึ่ง	 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	 หลักนิติรัฐ	 จึงเป็นหลักการพื้นฐานส�าคัญ 

ในการปกครองภายใต้หลักการที่ว่า	 การกระท�าอันใดที่เป็นการลุกล�้าสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

จะกระท�าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�านาจไว้เท่านั้น	 เรียกว่า	 การกระท�าทางปกครองต้องชอบด้วย

กฎหมาย	 แต่ภายใต้หลักนิติรัฐ	 รัฐไม่อาจใช้อ�านาจตามอ�าเภอใจของตนได้	 รัฐจะกระท�าการใดได้ 

ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�านาจไว้	โดยกระท�าตามวิธีการ	รูปแบบ	และวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก�าหนดไว้

เท่านั้น

3	 ดร.เอกบุญ	 วงศ์สวัสดิ์กุล.	หลักนิติรัฐ นิติธรรม.	 บทความเรื่อง	 หลักนิติรัฐ	 (des	 Rechtsstaatsprinzip)	 ของบรรเจิด	 
	 สิงคะเนติ.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	พฤษภาคม	2553.	หน้า	233.
4 หลักนิติรัฐ นิติธรรม. บทความเรื่อง	หลักนิติรัฐ	ของสมยศ	เชื้อไทย.	เล่มเดิม.	หน้า	133.
5	 ผศ.ดร.ภูริชญา	วัฒนรุ่ง.	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน.	หน้า	113.
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. แนวคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 ประเทศท่ีมีระบบ	 “รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร”	 และมีการสถาปนาให้มีรัฐธรรมนูญ

เป็น	 “กฎหมายสูงสุด”	 ในรัฐธรรมนูญจะก�าหนดหลักการแบ่งแยกอ�านาจไว้	 ให้การแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญกระท�าได้ยากกว่ากฎหมายธรรมดา	สร้างกลไกในการรักษาไว้ซึ่งความเป็นกฎหมายสูงสุด

ของรัฐธรรมนูญ	 โดยบัญญัติมิให้ตัวบทกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 และที่ส�าคัญก�าหนดให้มี

องค์กรที่ท�าหน้าที่วินิจฉัยบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยเสมอ

	 	 ววิฒันาการทางการเมอืงของรฐัสมยัใหม่	(Modern	State)	ในยโุรป	แม้ช่วงแรกจะยอมรบักนัว่า

อ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของพระมหากษัตริย์	โดยต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอ�านาจดังกล่าวจึงเป็นของประชาชนหรือของชาติ	 และต่อจากนั้นเมื่อมีระบบรัฐสภา

ถือว่า	 รัฐสภาคือองค์กรสูงสุดเป็นผู้แทนของประชาชน	 อ�านาจสูงสุดกลับกลายเป็นของรัฐสภา	 หาก

แต่ว่าประชาชนได้รับประสบการณ์ในทางที่ไม่ดีกับผู้แทนของตนรวมไปถึงพรรคการเมืองอันยังผลให้

ขาดความเชื่อถือในระบบรัฐสภา	 ประชาชนจึงหันมายอมรับแนวความคิดทางการเมืองที่ว่า	 รัฐหรือ 

ผูใ้ช้อ�านาจรฐัต้องอยูภ่ายใต้บังคับของกฎหมาย	ผลจากการนี	้ส่วนหนึง่จงึเป็นเหตใุห้มศีาลรฐัธรรมนญู

เกิดขึ้น	ส�าหรับใช้ถ่วงดุลการใช้อ�านาจของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา6 

	 	 จากความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น	ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม	จึง

ต้องมีสถาบันหรือองค์กรซึ่งท�าหน้าท่ีในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 และ

ควบคุมมิให้องค์กรของรัฐกระท�าการท่ีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งสถาบันหรือองค์กรที่ท�าหน้าที ่

ดังกล่าวของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป	โดยสรุปแล้วมี	3	รูปแบบ	คือ7 

	 	 รูปแบบแรก	 รูปแบบที่ให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมในรูปของศาลสูงสุด	 รูปแบบนี้ใช้อยู ่ 

ในสหราชอาณาจักร	 สหรัฐอเมริกา	 ประเทศแคนาดา	 ประเทศออสเตรเลีย	 ประเทศโบลิเวีย	 

ประเทศเม็กซิโก	ประเทศคิวบา	ประเทศไนจีเรีย	ประเทศคูเวต	และประเทศญี่ปุ่น	เป็นต้น

	 	 รปูแบบท่ีสอง	รปูแบบท่ีให้องค์กรทางการเมอืงเป็นผูค้วบคมุในรปูของคณะตุลาการรฐัธรรมนญู

รูปแบบนี้ใช้อยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส	ประเทศเวียดนาม	ประเทศกัมพูชา	เป็นต้น

	 	 รูปแบบที่สาม	 รูปแบบที่ให้ศาลที่มีอ�านาจเฉพาะเป็นผู้ควบคุมในรูปแบบของศาลรัฐธรรมนูญ	 

รูปแบบนี้ใช้อยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 ประเทศออสเตรีย	 ประเทศอิตาลี	 ประเทศสเปน	 

ประเทศเบลเยี่ยม	ประเทศโปรตุเกส	สาธารณรัฐเกาหลี	และประเทศไทย	เป็นต้น

6	 อมร	 จัทรสมบูรณ์.	ศาลรัฐธรรมนูญ ในรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 สภาผู้แทนราษฎร (เล่ม 2).	มิถุนายน	2536.	หน้า	299.
7	 วิรัช	นิภาวรรณ.	ศาลรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์เปรียบเทียบ.	กรุงเทพมหานคร	:	นิติธรรม.	2544.	หน้า	55.
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 การจัดตั้ง	 “ศาลรัฐธรรมนูญ”	 เพื่อตรวจสอบควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ									

เป็นแนวคิดของ	 นักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรีย	 คือ	 ฮันส์	 เคลเส่น	 (Hans	 Kelsen)	 โดยเห็นว่า	 

การจดัตัง้	“ระบบคณะกรรมการ”	ดงัของฝรัง่เศส	เพือ่ท�าหน้าทีค่วบคมุกฎหมายมใิห้ขดัรฐัธรรมนญูนัน้	 

มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองมากไป8	 ส่วนในสหรัฐอเมริกา	 การให้	 “ศาลยุติธรรม”	ท�าหน้าท่ีเช่นนั้น 

โดยระบบผู้พิพากษาอาชีพ	 มีปัญหาเรื่องความคิดอ่านคับแคบไม่ทันกับความต้องการของสังคม	 

ทั้งยังเป็นการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอ�านาจ	 ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงว่าอ�านาจในการวินิจฉัยว่า	 

กฎหมายใดใช้บังคับมิได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญ	 ถือเป็นการใช้อ�านาจนิติบัญญัติในทางลบ	 มีผลเป็น 

การล้มล้างกฎหมายนั้น	ด้วยเหตุนี้	เคลเส่น	จึงเสนอว่า	องค์กรที่จะท�าหน้าที่ตรวจสอบความชอบด้วย 

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ควรต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนในการแต่งตั้ง9	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อมิให้ 

ถกูแทรกแซงกดดนัทางการเมอืงและเพือ่ให้มคีวามเป็นอสิระในการท�างาน	ต้องจดัรปูองค์กรตรวจสอบ 

ให้มีฐานะเป็นองค์กร	 “ศาล”	 เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทันกับเหตุการณ์ 

ของสังคม	 ผู้จะมาท�าหน้าท่ีในองค์กรศาลนี้	 จ�าเป็นต้องมีที่มาจากทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย	 

ทางการเมือง	 และทางเศรษฐศาสตร์ประกอบกัน	 โดยจัดโครงสร้างองค์กรให้มีเพียงองค์กรเดียวและ

ค�าวินิจฉัยให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป10 

	 	 แนวความคิดดังกล่าวของเคลเส่นได้รับการยอมรับในประเทศออสเตรีย	รัฐธรรมนูญออสเตรีย						

ค.ศ.	1920	ได้สถาปนาสถาบนั	“ศาลรฐัธรรมนญู”	เพ่ือให้ท�าหน้าทีต่รวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนญู

ของกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก	 และเป็นแบบอย่างให้กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	 ประเทศอิตาลี	

ประเทศโปรตุเกส	 ประเทศเบลเยี่ยม	 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้	 และสาธารณรัฐเกาหลี	 ฯลฯ	 ส�าหรับ 

ไปจัดตั้งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญในประเทศของตน

	 	 เมือ่พจิารณาแล้ว	แสดงให้เหน็ถึงความเป็นนติิรฐัของรฐันัน้	ๆ 	ได้โดยสมบรูณ์	เพราะการควบคมุ

ความชอบในการใช้อ�านาจมหาชนโดยองค์กรอื่นที่มิใช่องค์กรตุลาการมิอาจถือได้ว่า	 เป็นหลักประกัน

ที่เพียงพอส�าหรับการตรวจสอบการใช้อ�านาจมหาชนดังกล่าว	 และหากมีการใช้อ�านาจมหาชนใด 

โดยปราศจากการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายโดยองค์กรตุลาการแล้ว	การควบคุมความชอบด้วย

กฎหมายดังกล่าวนี้	เป็นการควบคุมความชอบที่ขัดกับ	“หลักนิติรัฐ”11  

8	 วิษณุ	เครืองาม.	กฎหมายรัฐธรรมนูญ.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์.	พิมพ์ครั้งที่	3.	2530.	หน้า	667.
9	 บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ.	ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.	 วารสารรัฏฐาภิรักษ์	 ปีที่	 41	 ฉบับที่	 2.	 
	 หน้า	24.
10 กฎหมายรัฐธรรมนูญ.	เล่มเดิม.	หน้า	695.
11	 บรรเจิด	 สิงคะเนติ.	ปัญหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 จากวารสารวิชาการศาลปกครอง.	 2545	 เล่ม	 13.	 
	 ส�านักงานศาลปกครอง.	หน้า	49.
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 นอกจากนั้น	รัฐที่มีการแบ่งองค์กรที่ใช้อ�านาจอธิปไตยเป็นหลายฝ่าย	แต่ละฝ่ายมีอ�านาจหน้าที่

ใช้อ�านาจอธิปไตยด้วยกัน	 กล่าวคือ	 แต่ละองค์กรย่อมต้องถูกตรวจสอบและถ่วงดุล	 (Check	 and	 

balance)	โดยองค์กรอืน่ภายใต้หลกันติริฐั	หมายความว่า	บรรดาการกระท�าของรฐันัน้ต้องเป็นไปตาม

กฎหมายหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การกระท�าที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน	ย่อมต้องมกีฎหมายให้อ�านาจไว้	และการกระท�านัน้ต้องเป็นไปตามวธิกีาร	รปูแบบ	และ

วัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	เรียกว่า	“หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของรัฐ”	 

และหากรัฐกระท�าการใดอันมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือมิได้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว	 

จึงต้องมีกลไกและกระบวนการที่จะให้มีองค์กรของรัฐเข้าไปควบคุมหรือตรวจสอบการกระท�าน้ัน	 

เรียกว่า	 “การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�าของรัฐ”	 ในระบบกฎหมายทั่วโลก 

มอบหน้าทีใ่นการควบคมุนี	้ให้องค์กรตลุาการหรอืองค์กรศาล	อาจจะเป็นศาลยุติธรรม	ในสหราชอาณาจักร	 

สหรัฐอเมริกา	หรือศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส	สมาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	

เป็นต้น

	 	 ต่อมาในช่วงรัฐสมัยใหม่	 (Modern	 State)	 เม่ือยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง	 

กล่าวคือ	มีวิวัฒนาการหลังจากอ�านาจสูงสุดในการปกครองเปลี่ยนจากตัวบุคคล	คือ	พระมหากษัตริย ์

มาสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย	 โดยอ�านาจมาสู่ประชาชนผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง 

ตัวแทนเข้าสู่รัฐสภาเพื่อปกครองประเทศ	 กลับเป็นการท�าให้รัฐสภาเป็นองค์กรสูงสุดแทนประชาชน	

และได้ใช้อ�านาจของตน	 โดยมิได้ค�านึงถึงรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด	 จนเกิดปัญหาตามมา 

มากมาย	 ด้วยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญได้ก ่อตั้งองค์กรศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาถ่วงดุลการใช้อ�านาจ 

ของพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐสภา12 

	 	 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 จึงเป็นแนวความคิดอันเป็นที่มาของการจัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญ	 

เพื่อให้มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งได้มีวิวัฒนาการ

ตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบันตามสังคมแต่ละยุคสมัย	 ก่อให้เกิดองค์กรศาลรัฐธรรมนูญในการ

คุ้มครองรัฐธรรมนูญและคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 โดยการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญจะแบ่งแยก 

ตามแนวความคิดต่าง	ๆ	ได้	ดังต่อไปนี้

	 	 2.1	 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามกฎหมายมหาชน

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	

บรรดากฎหมายนั้นย่อมไม่มีผลบังคับได้	 เป็นการคุ้มครองรัฐธรรมนูญด�ารงไว้ซึ่งความเป็นกฎหมาย

สูงสุด	 แนวความคิดในการจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพ่ือให้มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ 

12	 อมร	 จันทรสมบูรณ์.	ศาลรัฐธรรมนูญ	 (น.	 299).	 ในรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข 
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2534.	มิถุนายน	2536.	เล่ม	2.	ลิขสิทธิ์	โดยสภาผู้แทนราษฎร.	หน้า	229.
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วัชชกานต์ เศาภายน

ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ในการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญ	เป็นการคุ้มครองรัฐธรรมนูญ	โดยมีฐานมาจากความคิดทางกฎหมายมหาชน	(Public	

Law)	ตามทฤษฎกีฎหมายบรสิทุธิ	์ทฤษฎรีฐัธรรมนูญเป็นกฎหมายสงูสดุ	และทฤษฎกีารแบ่งแยกอ�านาจ

	 	 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียเมื่อปี	ค.ศ.	1920	โดยเป็นศาลรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลก

ตามแนวความคดิของฮานส์	เคลเซ่น	มแีนวความคดิส�าคญัทีจ่ดัตัง้องค์กรตามรฐัธรรมนญูแยกออกจาก

ศาลธรรมดาทั่วไป	 ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นอ�านาจหนึ่งที่ใช้อ�านาจตุลาการ	 การพิพากษาว่ากฎหมายใด 

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญย่อมเป็นการก้าวล่วงถึงอ�านาจนิติบัญญัติและอ�านาจบริหาร	 เพื่อเป็น 

การคุ้มครองรัฐธรรมนูญตามหลักบรรทัดฐานสูงสุดจ�าต้องจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญระบบรวมศูนย์ 

มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อ

รฐัธรรมนูญเป็นผลให้กฎหมายนัน้ไม่มผีลใช้บังคบัตามล�าดบัชัน้แห่งบรรทดัฐานกฎหมาย	และค�าวนิจิฉยั

ศาลรัฐธรรมนูญผูกพันอ�านาจนิติบัญญัติ	อ�านาจบริหาร	และอ�านาจตุลาการ

	 	 2.2	 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม

	 	 	 	 ตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม	 (Constitutionalism)13	 มีพ้ืนฐานความคิดจาก

อริสโตเติลในสมัยกรีกและโรมัน	 โดยอริสโตเติล	 ได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญมีลักษณะ	 3	 รูปแบบ	 ได้แก	่

ระบบกษัตริย์	 ระบบอภิชนาธิปไตย	และระบบสาธารณรัฐ	 แนวความคิดของอริสโตเติลเป็นความคิด

รเิริม่ของแนวคิดรฐัธรรมนญูนยิม	เป็นพืน้ฐานความคดิของสหรฐัอเมรกิา	ในการปฏวิตัปิระกาศอสิรภาพ 

แยกตัวจากสหราชอาณาจักร	 และได้ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา	 ในปี	 ค.ศ.	 1787	 นับว่า 

เป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก	 ซึ่งหลักการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเป็นต้น

แบบพื้นฐานของรัฐธรรมนูญนิยมอันสมบูรณ์	 และแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมตามรัฐธรรมนูญ

สหรัฐอเมริกานี้	เป็นต้นก�าเนิดแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม	

	 	 แนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยม	 เป็นการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเคร่ืองมือในการก�าหนดรูปแบบ 

การปกครองต่าง	 ๆ	 ในระบบประธานาธิบดี	 ระบบรัฐสภา	 ระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือก่ึงรัฐสภา	 

ระบบสังคมนิยม	อีกทั้ง	รัฐธรรมนูญนิยม	ใช้รัฐธรรมนูญเป็นตัวก�าหนดระบบกลไกต่าง	ๆ	ขึ้น	ซึ่งเห็น 

ได้จากระบบการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนญูเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอ�านาจ	และ

การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	ศาลรัฐธรรมนูญ

13	 วุฒิชัย	จิตตานุ.	กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก.	2556.	กรุงเทพ	ฯ	:	ส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ.	หน้า	11	–	12.
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 ประเทศต่าง	 ๆ	 หลายประเทศในยุโรปตะวันออกได้จัดต้ังศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิด 

รัฐธรรมนูญนิยม	 ได้แก่	 ประเทศแอลเบเนีย	 ประเทศบัลแกเรีย	 สหพันธรัฐรัสเซีย	 สาธารณรัฐเช็ก	 

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่ีจัดตั้งข้ึนดังกล่าว	 มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญให้มี 

ความมั่นคงในระบบการเมืองและคุ้มครองสิทธิต่าง	ๆ 	ตามรัฐธรรมนูญ	อีกทั้ง	ศาลรัฐธรรมนูญที่จัดตั้ง

ขึ้นตามแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมเหล่านี้	 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรัฐธรรมนูญและเสริมสร้าง

ความมั่นคงให้รัฐธรรมนูญได้อย่างถาวร

	 	 อนึ่ง	 ส�าหรับประเทศไทย	 ได้น�าแนวความคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาปรับใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เพื่อจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ	 

โดยสมบูรณ์แบบขึ้นเป็นครั้งแรก

	 	 2.3	 การจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญตามแนวความคิดเสรีนิยม

	 	 	 	 แนวความคิดตามทฤษฎีเสรีนิยม	 (Liberalism)14	 มาจากพื้นฐานความคิดตามทฤษฎ ี

สัญญาประชาคม	 (Social	 Contract)	 ของนักปรัชญากฎหมายธรรมชาติ	 โดยได้ให้ความส�าคัญแก่ 

คุณค่าความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลภายใต้สภาวะความเป็นธรรมชาติ	 (State	 of	 nature)	 

มนุษย์แต่ละคนย่อมมีเสรีภาพและความเสมอภาค	 การจ�ากัดเสรีภาพและความเสมอภาค	 ต้องมีเหตุ

อันควรภายใต้สัญญาประชาคม	จึงเป็นที่มาของแนวความคิดพื้นฐานทฤษฎีเสรีนิยม

	 	 	 	 รัฐธรรมนูญ	 คือ	 สัญญาประชาคมเป็นข้อตกลงระหว่างประชาชนกับรัฐบาล	 กล่าวคือ	 

ประชาชนจัดตั้งขึ้น	โดยการยอมสละสิทธิของปัจเจกแต่ละคนเป็นสัญญาประชาคม	เพื่อจัดตั้งรัฐบาล

ด�าเนินการแทนตนภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประกอบด้วยพื้นฐานโครงสร้างการประกันสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลตามสิทธิธรรมชาติ	 ตามความคิดของนักปรัชญา	 โธมัส	 ฮอบส์	 (Thomas	 Hobbes)	 

จอห์น	ล็อค	(John	Locke)	และฌอง	ฌาคส์	รุสโซ่	(Rousseau)	ในศตวรรษที่	17	และ	18

	 	 	 	 สัญญาประชาคม	 เป็นรัฐธรรมนูญที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมการเมือง	 ตลอดจน

อ�านาจหน้าท่ีขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่าง	 ๆ	 รัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นกระจกเงาบ่งชี้ให้

เห็นธรรมชาติของปัจเจกบุคคลภายใต้ประชาคมนั้น	 ๆ	 ที่ได้มอบอ�านาจสูงสุดตามเจตจ�านงร่วมกัน 

ในการท�าสัญญาประชาคม	ด้วยเหตุนี้		รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายสูงสุด	

	 	 	 	 จากกรณีดังกล่าว	แนวความคิดในการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญนั้น	ประเทศที่มีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม	จึงจ�าต้องมีองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญ	ซึ่งท�าหน้าที่

ในการคุม้ครองความเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู	และท�าหน้าทีค่วบคุมตรวจสอบความชอบด้วย 

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย

14 กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก.	เล่มเดิม.	หน้า	12	–	15.
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 ในประเทศไทย	ความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ขององค์กรทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบความชอบด้วย 

รัฐธรรมนูญของกฎหมาย	 ปรากฏอย ่าง เป ็น รูปธรรมครั้ งแรกในป ีพุทธศักราช	 2489	 

เม่ือศาลยุติธรรม	 ได้สถาปนาอ�านาจของศาลโดยอาศัยค�าพิพากษาฎีกาที่	 1/2489	 ยืนยันถึงอ�านาจ 

ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของศาลยุติธรรม	 หลังจากนั้นสภาพปัญหา

ทางสังคมและการเมืองส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2489	 ได้จัดตั้ง 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญข้ึนเป็นสถาบันใหม่	 เพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ

กฎหมายแทนศาลยุติธรรม	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกหลายฉบับได้บัญญัติยืนยันถึง

อ�านาจเช่นว่านัน้ของคณะตลุาการรัฐธรรมนญู15	อย่างไรกต็าม	เมือ่เวลาผ่านไประยะเวลาหนึง่	หลายฝ่าย 

เริ่มเห็นว่าการท�าหน้าที่ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าวนั้นมีปัญหาเพราะการจัดวาง

สถานะของตุลาการรัฐธรรมนูญมีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมือง	 เนื่องจากก�าหนดให้ส่วนหนึ่งของ

ตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการโดยต�าแหน่งท�าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ 

การท�างาน	 เพราะไม่ได้รับผิดชอบงานในหน้าที่นี้เป็นงานหลัก	 ท�าให้มีปัญหาเก่ียวกับการขัดกัน

ในต�าแหน่งหน้าที่	 เนื่องจากมีบทบาทหลายบทบาทที่ต้องท�าในเวลาเดียวกันซ่ึงขัดแย้งกันด้วย16  

ยิ่งกว่าน้ัน	 ตุลาการรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิคนเดิมสามารถด�ารงต�าแหน่งในวาระใหม่ได้อีก	 การจัด

โครงสร้างองค์กรเช่นนี	้ปฏเิสธมไิด้ว่าท�าให้ตลุาการรัฐธรรมนญูตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลกดดนัของสมาชกิ

รัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันทางการเมืองโดยอ้อม	จึงส่งผลให้เกิดความไม่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่17 

	 	 เม่ือพิจารณาจากปัญหาที่ได้กล่าวมานี้	 เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2540	 สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงตัดสินใจจัดวางแนวทางในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	 

องค์ประกอบ	 อ�านาจ	 หน้าท่ี	 ตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรที่ท�าหน้าที่ประกันสถานะความเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเสียใหม่	 โดยให้อยู่ในรูปแบบ	 “ศาล”	 เรียกว่า	 “ศาลรัฐธรรมนูญ”	 

เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยในลักษณะที่เป็นศาลตามกระบวนการยุติธรรม 

ในสาขากฎหมายมหาชน	 โดยไม่มีลักษณะเป็นองค์กรทางการเมืองที่ปัจจัยทางการเมืองมีอิทธิพล

เหนือค�าวินิจฉัยในบางเรื่อง18	 จากการได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 

“ศาลรัฐธรรมนูญ”	จึงถือก�าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นหลักประกันสถานะความเป็น

15	 ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ฉบับปี	พุทธศักราช	2489	พุทธศักราช	2495	พุทธศักราช	2511	พุทธศักราช	2517	 
	 พุทธศักราช	2521	และ	พุทธศักราช	2534.
16 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.	เล่มเดิม.	หน้า	17.
17	 กมลชยั	รตันสกาววงศ์.	ศาลรฐัธรรมนญูและวธิพีจิารณาคดรีฐัธรรมนญู ในรายงานการวจิยัเสนอต่อคณะกรรมการพฒันา 
	 ประชาธิปไตย.	2538.	หน้า	15.
18 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.	เล่มเดิม.	หน้า	18.
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญแทนที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งท�าหน้าที่นี้มาแต่เดิม	 เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน19  

	 	 ด้วยเหตุท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ส�าหรับประเทศไทย	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรศาล 

ในทางกฎหมายมหาชน	 เม่ือศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยใดไปแล้วจะมีผลต่อระบบกฎหมายไทย 

เป็นอย่างมาก	เพราะจะมีผลผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรอื่นของรัฐ

  

3. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ
	 	 การมศีาลทีเ่ป็นอสิระและมคีวามยตุธิรรมในการพจิารณาคดโีดยเทีย่งธรรม	ถอืเป็นหวัใจส�าคญั

ของระบบตุลาการ	 อันเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ในรัฐธรรมนูญของประเทศ 

ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม	 ต้องมีการรับรองให้ระบบตุลาการเป็นอิสระจาก 

ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	 โดยผู้พิพากษาหรือตุลาการจะต้องมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน	

โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง	 และจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย	 เพื่อรักษา 

ไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรม	 ซึ่งประเทศต่าง	 ๆ	 ท่ัวโลกให้ความส�าคัญกับหลักการนี ้

เป็นอย่างมาก	 เพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่า	 

ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	

	 	 หลักความเป็นอิสระของผู ้พิพากษาและตุลาการ	 หมายความว่า	 ผู ้พิพากษาสามารถท�า

ภาระหน้าที่ในทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใด	 ๆ	 โดยผู้พิพากษามีความผูกพันเฉพาะ 

ต่อกฎหมาย	 และการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตน	 โดยมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองอ�านาจ

ตุลาการให้ปราศจากการแทรกแซงจากอ�านาจนิติบัญญัติและอ�านาจบริหาร	หลักความเป็นอิสระของ

ผู้พิพากษาและตุลาการอาจแบ่งได้	3	ประการ	คือ		

	 	 1.	 ความอิสระของการท�าหน้าที่ในทางตุลาการ	 หมายความว่า	 ผู้พิพากษามีอิสระในการ 

ท�าหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรผู้ใช้อ�านาจรัฐองค์กรอื่น

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 	 2.	 ความอิสระในทางองค์กร	หมายความว่า	ผู้พิพากษาต้องไม่อยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์

ที่อยู่ภายใต้อ�านาจขององค์กรอื่นไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย		

	 	 3.	 ความอิสระในทางส่วนบุคคล	 หมายความว่า	 การโยกย้ายผู้พิพากษาไม่อาจกระท�าได้	 

หากเป็นการขดัความประสงค์ของผูพ้พิากษา	ทัง้นี	้เพือ่ให้เกดิความมัน่คงต่อความเป็นอสิระในการท�า

หน้าที่ทางตุลาการ

19	 ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ฉบับปี	 พุทธศักราช	 2540	พุทธศักราช	 2550	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 
	 และพุทธศักราช	2560.
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ได้บัญญัติหลักความเป็นอิสระ 

ของผู้พิพากษาและตุลาการ	ในหมวด	10	ศาล	ส่วนที่	1	บททั่วไป	มาตรา	188	การพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีเป็นอ�านาจของศาล	 ซึ่งต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และในพระปรมาภิไธย 

พระมหากษตัรย์ิ	ผูพ้พิากษาและตลุาการย่อมมอีสิระในการพจิารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนญู

และกฎหมายให้เป็นไปโดยเร็ว	เป็นธรรม	และปราศจากอคติทั้งปวง	

4. แนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาล
	 	 การพิจารณาความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 ประการแรกจ�าเป็นต้องมีความรู ้

เบื้องต้นอันเป็นหลักพื้นฐานในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาลว่ามีหลักสากล	ความหมาย

ของการละเมิดอ�านาจศาล	 ประเภทของการละเมิดอ�านาจศาล	 ลักษณะการละเมิดอ�านาจศาล	 และ 

การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ	 เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายที่จะ

ก�าหนดโทษในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	ดังนี้

	 	 4.1	 หลักการทั่วไป

	 	 	 	 ตามประวัติความเป็นมาของความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 (Contempt	 of	 court)	 

ในระบบคอมมอนลอว์	 ปรากฏในต�าราของ	 Sir	 John	 Fox	 เห็นว่า	 ความผิดดังกล่าว	 มีมาตั้งแต่ 

ศตวรรษท่ี	 12	 คือ	 สมัยตั้งแต่มีการต้ังระบบศาลคอมมอนลอว์	 (Common	 law	 court)	 ข้ึนเป็น 

ครั้งแรก	 โดยระบบกฎหมายคอมมอนลอว์เป็นระบบที่ให้ศาลเป็นผู้มีอ�านาจบริหารงานยุติธรรม	และ

พัฒนาหลักกฎหมายโดยอาศัยเหตุผลและความยุติธรรม	 (Justice	 and	 equity)	 ดังนั้น	 จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับระบบกฎหมายอื่น	 ๆ	 ในการที่จะต้องมีมาตรการปกป้องไม่ให้บุคคลใด 

มาท�าให้เสียความยุติธรรม	 หรือไม่สามารถท�าหน้าที่บริหารงานยุติธรรมได้โดยถูกต้อง	 ความผิดฐาน 

ละเมิดอ�านาจศาลจึงเป็นมาตรการอย่างหน่ึงที่จะปกป้องศาลให้ได้รับความเชื่อถือ	 และจ�าเป็นต้อง

รักษาหลักการนี้ไว้	 (Maintenance	 of	 public	 confidence)	 โดย	 Lord	 Justice	 Phillimore	 

ซึ่งเป็นประธานกรรมการรัฐสภาในการวิจัยเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลนี้ได้เสนอรายงาน

เมื่อปี	1974	ว่า	ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลเป็นมาตรการที่จ�าเป็นและไม่สามารถหามาตรการอื่น 

มาแทนได้โดยเด็ดขาด20	 โดยในระบบคอมมอนลอว์	 (Common	 Law)	 อ�านาจของผู้พิพากษาใน 

ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลจะค่อนข้างกว้างกว่าในระบบกฎหมายซีวลิลอว์	(Civil	Law)	เนือ่งด้วย

ในคดีแพ่ง	 (Civil	Case)	การกระท�าความผิดจะเกี่ยวพันอยู่กับสิทธิส่วนบุคคล	(Private	Citizens)21 

20	 รองพล	เจริญพันธ์.	ความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลในระบบคอมมอนลอว์.	จากหนังสือ	ละเมิดอ�านาจศาลกับสังคมไทย	 
	 ของสถิต	ลิ่มพงศ์พันธ์.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์พาสิโน.	หน้า	58.
21 Contempt of court	[Online],	Available	URL	:	http://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_court.2009.

-18-0219(001)P4.indd   182 6/5/61 BE   11:56 AM



183วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยบุคคลที่กระท�าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	เรียกว่า	“Contemnor”22	ซึ่งในการที่จะพิสูจน์ว่า 

บุคคลดังกล่าวมีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลหรือไม่	พนักงานอัยการหรือโจทก์จักต้องพิสูจน์ให้เข้า

องค์ประกอบส�าคัญ	4	ประการ	คือ

	 	 	 	 1.	การมีอยู่จริงของค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย	(Existence	of	a	lawful	order)

	 	 	 	 2.	ผู้กระท�ารู้ถึงค�าสั่งดังกล่าว	(The	contemnor’s	knowledge	of	the	order)

	 	 	 	 3.	ผูก้ระท�ามคีวามสามารถในอนัทีจ่ะปฏิบติัตาม	(The	contemnor	ability	to	comply)

	 	 	 	 4.	ผู้กระท�าไม่ปฏิบัติ	(The	contemnor’s	failure	to	comply)

	 	 4.2	 ความหมายของการละเมิดอ�านาจศาล

	 	 	 	 ค�าว่า	“ละเมิด”	หมายถึง	การล่วงละเมิด	ฝ่าฝืน	ท�าการโดยพลการ	ส่วนค�าว่า	“อ�านาจ”	

หมายถึง	สิทธิ	ความสามารถ	ความรุนแรง	การบังคับบัญชา	กล่าวได้ว่า	ค�าว่า	“ละเมิดอ�านาจศาล”	

หมายถึง	การจงใจกระท�าฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาลหรือไม่เชื่อฟัง

ค�าสั่งศาล	อันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรม

	 	 	 	 ส�าหรบัความหมายของค�าว่า	“ละเมดิอ�านาจศาล”	ตามหนงัสอื	Black’s	Law	Dictionary		

ได้ให้ค�าจ�ากดัความไว้ว่า	หมายถงึ	การกระท�าซึง่น่าจะก่อให้เกดิการรบกวน	ขดัขวาง	หรอืเป็นอปุสรรค

ต่อศาลในการบรหิารงานยตุธิรรม	หรอืน่าจะเป็นการลดอ�านาจหรอืศกัด์ิศรขีองศาลลง	ส่วนในหนงัสือ	

The	Concise	Law	Dictionary	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า	หมายถึง	การเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง 

ของศาลสูง	การขัดขวาง		หรือการหมิ่นประมาทศาลหรือผู้พิพากษา23 

	 	 	 	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	“ละเมิดอ�านาจศาล”	หมายถึง	การขัดขืน	หรือไม่เคารพเชื่อฟังศาล	

โดยจงใจกระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นปรปักษ์ต่ออ�านาจหรือศกัดิศ์รีของศาล	และการกระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็น

การขัดขวางการบริหารงานยุติธรรมหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดขวางการบริหารงานยุติธรรมด้วย

	 	 4.3	 ประเภทของการละเมิดอ�านาจศาล

	 	 	 	 การแบ่งประเภทของการละเมิดอ�านาจศาล	 สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการกระท�า 

ความผิด	ดังนี้

	 	 	 	 4.3.1	 การละเมิดอ�านาจศาลในทางอาญา	(Criminal	Contempt	of	Court)

		 	 	 	 	 	 	 การละเมิดอ�านาจศาลในทางอาญา	(Criminal	Contempt	of	Court)	หมายถึง24 

การกระท�าใดกต็ามทีถ่อืว่าเป็นการขดัขวางการบริหารงานยติุธรรมโดยตรง	เช่น	การขดัขวางกระบวน

22	 One	who	has	committed	contempt	of	court	โปรดดู	LB	CRUZON,	Sixth	Dictionary	of	Law,	P.	92.
23	 พนูศร	ีพงศ์เพชรดถิ.	ปัญหาการละเมิดอ�านาจศาลในประเทศไทย.	จากการศกึษาอสิระปรญิญามหาบัณฑติ	คณะนติศิาสตร์	 
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.	ปีการศึกษา	2551.	หน้า	10	–	11.
24	 จริาพร	ศริพิงษ์.	ละเมดิอ�านาจศาล : ข้อพจิารณาเกีย่วกบัการวพิากษ์ทีเ่ป็นธรรม.	จากวทิยานพินธ์นติศิาสตรมหาบณัฑติ	 
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	ปีการศึกษา	2547.	หน้า	13.
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วัชชกานต์ เศาภายน

วิธีพิจารณาความในศาลทุกรูปแบบ	 การดูหมิ่นศาลซ่ึงหน้า	 การรบกวน	 การท�าให้กระบวนพิจารณา

ของศาลขาดตอน	นอกจากนี้	การดูหมิ่น	โดยทางอ้อมบางประการก็มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล

ในทางอาญา	เช่น	การตีพิมพ์เอกสารหรือความประพฤติหรือพฤติกรรมบางประการที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่การไต่สวนในขณะคดีอยู่ระหว่างไต่สวนหรือการกล่าวหาว่าผู้พิพากษารับสินบน	เป็นต้น

	 	 	 	 	 	 	 ตามระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา	 การละเมิดอ�านาจศาลในทางอาญา	 

หมายถงึ	การกระท�าใด	ๆ 	ทีมุ่ง่โดยตรงต่อการเป็นปฏิปักษ์ต่อศกัดิศ์รหีรอือ�านาจของศาลหรอืผูพ้พิากษา

ทีป่ฏิบตัหิน้าทีใ่นการพจิารณาพพิากษาคด	ีและผลแห่งการกระท�านัน้เป็นการขดัขวางการบรหิารงาน 

ยุติธรรมของศาล	 ซึ่งท�าให้เกิดความโน้มเอียงให้ศาลต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความเคารพนับถือ	 

การละเมิดอ�านาจศาลในทางอาญาของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นได้	 ทั้งในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง

และคดีอาญา

	 	 	 	 4.3.2	 การละเมิดอ�านาจศาลในคดีแพ่ง	(Civil	Contempt	of	Court)

		 	 	 	 	 	 	 การละเมิดอ�านาจศาลในคดีแพ่ง	 (Civil	 Contempt	 of	 Court)	 หมายถึง	 

การไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาล	 โดยในอังกฤษยุคที่สหภาพแรงงานสามารถควบคุม

พรรคการเมืองได้	 และมีการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามค�าสั่งศาลแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ	 (National	 

Industrial	 Relation	 Court)	 ท�าให้เกิดอุปสรรคแก่การจัดระบบแรงงานในสังคมเป็นอันมาก	 

ด้วยเหตุนี้	 จึงได้เสนอให้รักษามาตรฐานการลงโทษฐานดูหมิ่นศาลไว้	 มิเช่นนั้น	 จะท�าให้เกิดปัญหา 

ความไม่สงบขึ้น	 และการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของศาลนั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องมีลักษณะทางแพ่งเสมอไป	 

เช่น	 การไม่มาศาลตามหมายเรียก	 การท่ีพยานไม่ตอบค�าถามของศาลเมื่อถูกถาม	 การยุยงให้บุคคล

อื่นไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล	 การไม่ฟังค�าสั่งศาล	 และทนายความปฏิบัติการโดยมิชอบด้วยหน้าที่และ

เป็นการหมิ่นประมาทศาล25	เป็นต้น

	 	 	 	 4.3.3	 ลักษณะของการละเมิดอ�านาจศาล26 

	 	 	 	 	 	 	 ลกัษณะของการละเมดิอ�านาจศาล	สามารถแบ่งการพจิารณาออกได้เป็น	2	ลกัษณะ	

คือ	การละเมิดอ�านาจศาลโดยทางตรงกับการละเมิดอ�านาจศาลโดยทางอ้อม

	 	 	 	 	 	 	 4.3.3.1	การละเมิดอ�านาจศาลโดยทางตรง	 (Direct	 Contempt)	 หมายถึง	 

การละเมิดอ�านาจศาลในห้องพิจารณาหรือการกระท�าในทันทีทันใดที่ได้กระท�าลงต่อหน้าศาลหรือ 

มีลักษณะใกล้ชิดกับการนั่งพิจารณาคดีของศาล	 นอกจากนี้	 การละเมิดท่ีกระท�าต่อหน้าผู้พิพากษา 

25 ความผิดฐานหมิ่นประมาทศาลในระบบคอมมอนลอว์. เล่มเดิม.	หน้า	61.
26	 ภาสพงษ์	 เรณุมาศ.	 การน�าหลักการละเมิดอ�านาจศาลมาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญไทย. จากเอกสารผลงานเพื่อขอรับ 
	 การประเมินให้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ	7	ว.	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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ในห้องท�างาน	ถอืว่าเป็นการละเมดิโดยตรงได้	แต่หากเป็นการกระท�าละเมดิอ�านาจใด	ๆ 	ในห้องท�างาน

ของผู้พิพากษาในระหว่างที่มิได้มีการพิจารณาในฐานะผู้พิพากษาหรือมิได้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาล	 แต่อยู่ในฐานะของบุคคลทั่วไป	 เช่นนี้ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดอ�านาจศาล	 จึงกล่าวได้ว่า	 

การละเมิดอ�านาจศาลในห้องพิจารณาจะมีขึ้นไม่ได้	 ถ้าไม่กระทบต่ออ�านาจศาลในการรักษาไว้ซ่ึง 

ค�าสั่งศาลหรือมารยาทในระหว่างการพิจารณาของศาล

	 	 	 	 	 	 	 4.3.3.2	การละเมิดอ�านาจศาลโดยทางอ้อม	 (Indirect	Contempt)	หรือเรียกว่า	

การละเมิดอ�านาจศาลนอกห้องพิจารณา	หมายถึง	การละเมิดใด	ๆ	ซึ่งกระท�าลงนอกศาลมิได้กระท�า

ในขณะหรอืใกล้ชดิกบัการน่ังพจิารณาคดขีองศาล	แต่มผีลเป็นการขดัขวางหรือท�าลายการบรหิารงาน

ยุติธรรม	ตัวอย่างเช่น	การที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิกเฉยหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามระเบียบ	ค�าสั่ง

ให้กระท�าหรอืห้ามมใิห้กระท�า	หรอืประกาศทีถ่กูต้องตามกฎหมายซ่ึงก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องคูค่วาม

ที่จะต้องกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าเกี่ยวกับข้อก�าหนดที่ส�าคัญของศาล	 ย่อมถือเป็นการละเมิด

อ�านาจศาลโดยทางอ้อม	นอกจากนี้	 การละเมิดอ�านาจศาลนอกห้องพิจารณา	อาจเกิดขึ้นได้จากการ

วจิารณ์หรอืการกล่าวถงึศาลในทางทีไ่ม่เหมาะสมหรอืรบกวน	ขดัขวางการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีศ่าล	 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมเกี่ยวกับคดี

	 	 4.4	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ27 

	 	 	 	 4.4.1	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรีย

	 	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญประเทศออสเตรียได ้บัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจ 

ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญ	 ค.ศ.	 1953	 ส่วนที่	 2	 การด�าเนินการ 

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ตอนที่	1	บทบัญญัติทั่วไป	มาตรา	28	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 บุคคลใดก ่อการรบกวนในการด�าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือ 

ประพฤติตนไม่เรียบร้อย	 ต้องโทษปรับในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลเป็นจ�านวนไม่เกิน	 36	 ยูโร	

และในกรณีไม่มีเงินช�าระค่าปรับ	ต้องถูกกักขังเป็นระยะเวลาไม่เกิน	3	วัน

	 	 	 	 	 	 	 ในกรณีบุคคลใดท่ีกระท�าให้สถานการณ์มีความร้ายแรงขึ้นอย่างชัดเจน	ต้องถูก

ลงโทษจ�าคุกภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร	 ศาลรัฐธรรมนูญอาจก�าหนดโทษบุคคลที่ใช้ภาษา 

ทีไ่ม่เหมาะสมในการเสนอค�าร้องต่อศาล	ในการก�าหนดโทษส�าหรบัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลนัน้	

ไม่ตัดอ�านาจการด�าเนินคดีอาญานั้นอีก

27	 วัชชกานต์	 เศาภายน.	 ปัญหาทางกฎหมายที่เก่ียวกับการละเมิดอ�านาจศาล : ศึกษากรณี การละเมิดอ�านาจ 
 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. จากวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	 
	 ปีการศึกษา	2559.	หน้า	100	–	123.
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 	 	 	 	 	 (2)		ผู้ใดแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการใด	 ๆ	 

หรือผู้ใดเบิกความเท็จ	 เพื่อที่จะให้การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีล่าช้า	 จะต้องถูกปรับ	 109	 ยูโร	 

โดยศาลรฐัธรรมนญู	หรอืจะต้องถกูกกัขงัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ	9	วนั	ในกรณทีีไ่ม่สามารถช�าระค่าปรบัได้

	 	 	 	 	 	 	 (3)		การลงโทษความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู ้มีอ�านาจ 

ในการด�าเนินการออกค�าสัง่ลงโทษตาม	(1)	คอื	ประธานศาลรฐัธรรมนญู	หรอืตลุาการในศาลรฐัธรรมนญู

ผู้ที่มีอ�านาจออกค�าสั่งตาม	(1)		หรือ	(2)	จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย

	 	 	 	 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียแล้ว	 

จะมีลักษณะการกระท�า	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	การก่อการรบกวนกจิกรรมของศาลรฐัธรรมนญูหรอืกระท�าการอนัไม่เหมาะสม

	 	 	 	 	 	 	 2.	กรณีใช้ถ้อยค�าที่รุนแรงในการเขียนค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 	 	 	 3.	การแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญด�าเนินการใด	ๆ

	 	 	 	 	 	 	 4.	เบิกความเท็จ	เพื่อที่จะท�าให้การด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีล่าช้า

	 	 	 	 	 	 	 5.	การก่อให้เกิดสถานการณ์ที่มีความแตกแยก

	 	 	 	 4.4.2	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญประเทศลัตเวีย

	 	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญประเทศลัตเวียได้บัญญัติการละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ 

ไว้ในกฎหมาย	(Constitutional	Court	Law)	มาตรา	28.2	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 มาตรา	28.2	กระบวนการในการลงโทษ

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ในกรณตีามทีบ่ญัญตัไิว้ในกฎหมายนี	้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถก�าหนดมาตรการ

ในการลงโทษได้	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 ตักเตือน	(Warning)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 การไล่ออกจากห้องพิจารณาคดี	(Expulsion	from	the	court	hall)		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3.	 ปรับ	(Fine)

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 ประธานศาลรฐัธรรมนญูอาจสัง่ตกัเตอืนผูท้ีป่ระพฤตตินไม่เรยีบร้อยในระหว่าง

การพิจารณาตัดสินคดี

	 	 	 	 	 	 	 (3)	 การไล่บคุคลดงักล่าวออกจากห้องพจิารณาอาจน�ามาใช้	ในกรณทีีบ่คุคลผูน้ัน้

ได้รับการตักเตือนแล้ว	 และได้กระท�าการดังกล่าวซ�้าอีกในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดี	 บุคคลที่

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี	และได้รับการขอร้องให้ออกไปจากห้อง

พิจารณาคดีโดยประธานองค์คณะในการพิจารณาคดีแต่ไม่ยอมออกไป

	 	 	 	 	 	 	 (4)	 ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งปรับในกรณีและจ�านวนเงิน	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 ถ้าผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในคด	ีผูท้ีห่มายเรยีกให้มาเป็นพยาน	พยานผูเ้ชีย่วชาญ	
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พยานหรือล่าม	 ไม่มาตามหมายเรียกของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร	จะต้องถูกปรับ	100	แลต	(Lats)	และ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2)	 ถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือบุคคลอื่นซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องในคดีได้รับ 

การตักเตือน	 แต่ได้กระท�าการดังกล่าวอีกในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะต้อง 

ถูกปรับ	150	แลต	(Lats)		

	 	 	 	 	 	 	 (5)	 การคดัลอกส�าเนาค�าพพิากษา	(คดับางส่วนจากรายงานการประชมุ)	ผู้ท่ีถูกปรบั 

เท่านั้น		ที่มีสิทธิขอคัดลอกส�าเนาค�าพิพากษา

	 	 	 	 	 	 	 (6)	 บคุคลใดทีถ่กูก�าหนดโทษปรบัภายใน	10	วนัหลงัจากท่ีได้รบัส�าเนาค�าพพิากษา	

(คัดบางส่วนมาจากรายงานการประชุม)	 อาจร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยกเว้นค่าปรับหรือ 

ลดค่าปรับก็ได้

	 	 	 	 	 	 	 (7)	 การปรบัให้เป็นไปตามวธิพิีจารณาทีก่�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวธิพิีจารณา

ความแพ่ง

	 	 	 	 เมือ่พจิารณาจากบทบัญญตัคิวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนญูประเทศลตัเวยีแล้ว	

จะมีลักษณะการกระท�า	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	การประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดี

	 	 	 	 	 	 	 2.	กรณีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี	ผู้ที่หมายเรียกให้มาเป็นพยาน	พยานผู้เชี่ยวชาญ	

พยานหรือล่าม	 ไม่มาตามหมายเรียกของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร

	 	 	 	 4.4.3	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก

	 	 	 	 	 	 	 ศาลรฐัธรรมนญูสาธารณรัฐเชก็ได้บญัญตัคิวามผิดฐานละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนูญ

ไว้ในพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเช็ก	 ส่วนที่	 2	 การด�าเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 

ตอนที่	1	บทบัญญัติทั่วไป	มาตรา	61	(มาตรการในการลงโทษ)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ประธานศาลรฐัธรรมนญูก่อนทีจ่ะมกีารประชมุหรือพจิารณาคด	ีกรณทีีบ่คุคลใด 

ขัดขวางกระบวนพิจารณา	 โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดข้ึนต่อศาลโดยไม่อาจปฏิเสธได้หรือขัดขืน 

ค�าสัง่ศาลหรอืกระท�าการแทรกแซงค�าสัง่ของศาลหรอืกระท�ากริยิาทีไ่ม่เหมาะสมต่อค�าสัง่ศาล	ประธาน

องค์คณะตุลาการอาจก�าหนดโทษปรับ	100,000	Kc’					

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 การปฏบัิตใิห้เป็นไปตามค�าสัง่ของศาลในการก�าหนดโทษปรบั	จะต้องออกมา

ในรูปแบบกฎ	ข้อบังคับพิเศษ	หรือในรูปแบบกฎหมาย

	 	 	 	 	 	 	 (3)	 เพือ่ความยตุธิรรม	การก�าหนดโทษปรับอาจได้รับยกเว้น	หากเกดิขึน้ภายหลงั

การด�าเนินกระบวนพิจารณาได้เสร็จสิ้นแล้ว

	 	 	 	 	 	 	 (4)	 โทษปรับให้น�าส่งแก่รัฐ
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 	 	 เม่ือพจิารณาจากบทบัญญตัคิวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนญูสาธารณรัฐเชก็แล้ว	

จะมีลักษณะการกระท�า	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	กรณีที่บุคคลใดขัดขวางกระบวนพิจารณา	 โดยเฉพาะหากเป็นกรณีที่เกิดขึ้น 

ต่อศาล	โดยไม่อาจปฏิเสธได้

	 	 	 	 	 	 	 2.	การขัดขืนค�าสั่งศาล

	 	 	 	 	 	 	 3.	การกระท�าการแทรกแซงค�าสั่งศาล

	 	 	 	 	 	 	 4.	กระท�ากริยาที่ไม่เหมาะสมต่อค�าสั่งศาล

	 	 	 	 4.4.4	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี

	 	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลีได้บัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจ 

ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในพระราชบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี	 ค.ศ.	 1988	 (แก้ไขเพ่ิมเติม 

เมื่อวันที่	14	มีนาคม	ค.ศ.	2008)	มาตรา	79	บัญญัติว่า	บุคคลใดก็ตามที่กระท�าผิดฐานละเมิดอ�านาจ 

ศาลตามทีก่�าหนดไว้ภายใต้มาตรานี	้จะต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปี	หรือปรบัไม่เกินหนึง่ล้านวอน	 

คือ

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 บุคคลใดถูกหมายเรยีกหรือได้รบัมอบหมายให้มาเป็นพยาน	พยานผูเ้ชีย่วชาญ		

ผู้ตีความหรือล่าม	ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มา	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 บุคคลใดถูกถามหรือให้น�าเสนอเอกสาร	 พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

แต่ไม่ยอมน�าส่ง	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 (3)		บุคคลใดปฏิเสธหรือรบกวนหรือหลีกเลี่ยงในการตรวจสอบ	 สอบสวนของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 เมือ่พจิารณาจากบทบัญญตัคิวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนญูสาธารณรฐัเกาหลี

แล้ว	จะมีลักษณะการกระท�า	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 1.	บุคคลใดถูกหมายเรียก	 (Summoned)	 หรือได้รับมอบหมายให้มาเป็นพยาน	

พยานผู้เชี่ยวชาญ	ผู้ตีความหรือล่าม	ให้มาศาลรัฐธรรมนูญแต่ไม่มา	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 2.	บุคคลใดถูกถามหรือให้น�าเสนอเอกสาร	 พยานหลักฐาน	 ต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

แต่ไม่ยอมน�าส่ง	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 3.	บุคคลใดปฏิเสธหรือรบกวนหรือหลีกเล่ียงในการตรวจสอบ	 สอบสวน 

ของศาลรัฐธรรมนูญ	โดยปราศจากเหตุอันสมควร

	 	 	 	 4.4.5	 การละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

	 	 	 	 	 	 	 ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้บัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจ 

ศาลรัฐธรรมนูญไว้ในกฎหมายประกอบศาลรัฐธรรมนูญ	 ค.ศ.	 1995	 มาตรา	 9	 ละเมิดอ�านาจศาล	 

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 บุคคลใด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (a)	ในระหว่างการนั่งพิจารณาของศาล	 มีเจตนาหม่ินประมาทประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ใดของศาลในขณะนั่งพิจารณาคดีหรือ

กระท�าการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ 

เจ้าหน้าที่ใดของศาลในการปฏิบัติหรือการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (b)	เจตนาขัดขวางการด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาลหรือประพฤติตัว 

ไม่เหมาะสมในบริเวณพิจารณาคดีของศาลเป็นเหตุให้หยุดชะงัก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (c)	กระท�าการอื่นใดอันเป็นการปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมอันมีอิทธิพลต่อศาล

เกี่ยวกับคดีหรือการพิจารณาคดีโดยศาล

		 	 	 	 	 	 	 โดยค�าสัง่ศาลผูน้ัน้อาจต้องออกไปหรอืถกูกกัขงัจนกว่าจะเสรจ็สิน้การพจิารณาคดี

ของศาล

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 การออกไปหรือการกักขังภายในระยะเวลาตาม	 (1)	 ไม่ตัดอ�านาจศาลในการ

ด�าเนินคดีของบุคคลที่เกี่ยวข้องคดีในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล

	 	 	 	 	 	 	 เมือ่พจิารณาจากบทบญัญติัความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนญูสาธารณรฐั

แอฟริกาใต้แล้ว	จะมีลักษณะการกระท�า	ดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 ในระหว่างการนั่งพิจารณาของศาล	 มีเจตนาหม่ินประมาทประธาน 

ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ใดของศาล

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	 ในขณะนั่งพิจารณาคดี	 กระท�าการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือเจ้าหน้าที่ของศาลในการปฏิบัติหรือการด�าเนินการ

ตามอ�านาจหน้าที่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3.	 เจตนาขัดขวางการด�าเนินกระบวนพิจารณาของศาลหรือประพฤติตัว 

ไม่เหมาะสมในบริเวณพิจารณาคดีของศาล	เป็นเหตุให้หยุดชะงัก

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4.	 กระท�าการอื่นใดอันเป็นการปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม	อันมีอิทธิพลต่อศาล

เกี่ยวกับคดีหรือการพิจารณาโดยศาล

5. ข้อยกเว้นการละเมิดอ�านาจศาลในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
	 	 ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เป็นหัวใจส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นระบอบการปกครองที่ให้ความส�าคัญกับทุกสิทธิทุกเสียง 

และทุกความคิดเห็น	 กล่าวคือ	 เป็นไปตามหลักการของเสียงข้างมาก	 แต่ไม่ละทิ้งหรือละเลยต่อ 

เสียงข้างน้อย	 การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี	 จึงเป็นหลักการที่มีความส�าคัญของหลักการ
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วัชชกานต์ เศาภายน

ประชาธปิไตย	ซึง่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้โดยอสิระภายใน

ขอบเขตทีไ่ม่เป็นการละเมดิต่อกฎหมาย	ไม่ว่าจะเหน็ด้วย	เห็นต่าง	หรือมคีวามคดิเหน็คดัค้าน	เสรภีาพ

ในการแสดงความคดิเหน็นี	้เป็นเสรภีาพพืน้ฐานประการหน่ึงทีม่นษุย์ทกุคนพงึมี	ถอืเป็นหลกัการสากล

ที่ได้รับการยอมรับท่ัวโลก	 และจะต้องมีการบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร	 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	 นานาอารยประเทศก็ได้น�ามาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพ่ือเป็นหลักประกันสิทธิ 

และเสรีภาพให้กับประชาชนภายในรัฐของตนเอง	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถือเป็นสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของประชาชน

	 	 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น	 เป็นสิ่งที่เป็นสากลได้รับการยอมรับในหลายประเทศ	 

โดยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 เพื่อเป็นการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะ 

ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	(Fundamental	Right)	ส่วนในระดับระหว่างประเทศก็ได้มีการจัดท�าข้อตกลง

ต่าง	ๆ	ระหว่างกัน	เพื่อเป็นพันธกรณีที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่าง	ๆ

	 	 5.1	 การคุ้มครองระดับระหว่างประเทศ28 

	 	 	 	 องค์กรระหว่างประเทศหรือการประชุมระหว่างประเทศต่าง	ๆ	 ได้มีความพยายามที่จะ

จัดท�าข้อตกลงร่วมกัน	 เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่

ประเทศสมาชิก	ได้แก่

	 	 	 	 1.	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Universal	Declaration	of	Human	Rights)	 

โดยมาตรา	 19	 บัญญัติว่า	 “บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพความคิดเห็นและการแสดงออก	 สิทธินี้รวมถึง 

เสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็น	 โดยปราศจากการแทรกแซงและมีสิทธิที่จะรับหรือแสวงหาข้อมูล

ข่าวสารต่าง	ๆ	ที่เป็นกลางอย่างไร้พรมแดนผ่านสื่อ	โดยปราศจากการกีดกัน”

	 	 	 	 2.	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง	 (International	 

Convention	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights)	 มาตรา	 19	 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็นของบุคคลเอาไว้	ดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็น	โดยปราศจากการแทรกแซง

	 	 	 	 	 2)	 บุคคลทกุคนมสีทิธใินเสรภีาพแห่งการแสดงออก	สทิธนิีร้วมถงึเสรภีาพทีจ่ะแสวงหา	

รับ	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท	โดยไม่ค�านึงถึงพรมแดน	ทั้งนี้	ไม่ว่าด้วยวาจา

เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์	ในรูปของศิลปะหรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

28	 กชพร	มกุสกิบญุเลศิ.	การละเมดิอ�านาจศาลรฐัธรรมนญู. จากวทิยานพินธ์นติศิาสตรมหาบณัฑติ	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั.
	 ปีการศึกษา	2556.	หน้า	76	–	80.
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 	 3)	 การใช้สิทธิตามท่ีบัญญัติในวรรค	 2	 ของข้อนี้	 ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ควบคู่กันไป	 การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจ�ากัดในบางเร่ือง	 แต่ทั้งนี้ข้อจ�ากัดนั้น	 ต้องบัญญัติไว้ 

ในกฎหมาย	และจ�าเป็นต่อ

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 การรักษาความมั่นคงของชาติ	หรือความสงบเรียบร้อย	หรือการสาธารณสุข

หรือศีลธรรมของประชาชน

	 	 	 	 3.	อนุสัญญายุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 (European	

Convention	For	The	protection	of	Human	Rights	and	Fundamental	Freedoms)	โดยการ

คุ้มครองเสรีภาพในการพูด	การแสดงความคิดเห็น	ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา	10	ดังนี้

	 	 	 	 	 1)	 บคุคลย่อมมสีทิธิในการแสดงความคดิเหน็	ซึง่สิทธดัิงกล่าวให้รวมถงึสิทธทิีจ่ะได้รับ

ข้อมลูข่าวสารท่ีถูกต้องเป็นกลาง	โดยปราศจากการแทรกแซงของรฐั	อย่างไรกดี็	บทบญัญตันิีไ้ม่ห้ามรฐั

ทีจ่ะก�าหนดเงือ่นไขในการออกใบอนุญาตส�าหรบัการด�าเนนิกจิการวทิยโุทรทศัน์หรอืกจิการภาพยนตร์

	 	 	 	 	 2)	 การใช้สทิธต่ิาง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาข้างต้น	จะต้องใช้อย่างมเีงือ่นไขและมคีวามรบัผดิชอบ	

ดังน้ัน	 รัฐจึงสามารถออกกฎหมายเพ่ือจ�ากัดสิทธิการใช้สิทธิดังกล่าวได้	 และก�าหนดโทษ	 ในกรณีที่มี

การละเมิด	 ไม่กระท�าตามกฎหมาย	 กฎหมายที่ออกมานี้อาจเป็นไปเพื่อเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคง 

ของรัฐ	 ประโยชน์สาธารณะ	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม	 ศีลธรรม	 สุขภาพอนามัยของ

ประชาชน	 รวมทั้ง	 เพื่อคุ้มครองชื่อเสียงของบุคคลอื่น	 สิทธิของผู้อื่น	 และคุ้มครองความยุติธรรม 

ในการพิจารณาคดีของศาล

	 	 	 	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 ได ้มีการบัญญั ติหลักการดังกล ่าวไว ้ ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	34	 -	36	หมวด	3	สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 

ชาวไทย	ดังนี้

	 	 	 	 มาตรา	34	“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	 

การโฆษณา	 และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น	 การจ�ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท�ามิได้	 เว้นแต่ 

โดยอาศัยอ�านาจ	ตามบทบัญญตัแิห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เฉพาะเพือ่รกัษาความม่ันคงของรัฐ	เพือ่คุม้ครอง

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น	 เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือ 

เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน

	 	 	 	 เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง	 แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่

ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง 

ของบุคคลอื่น”

	 	 	 	 มาตรา	 35	 “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพส่ือมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร	 

หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
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วัชชกานต์ เศาภายน

	 	 	 	 การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	 

จะกระท�ามิได้

	 	 	 	 การให้น�าข่าวสารหรอืข้อความใด	ๆ 	ทีผู้่ประกอบวชิาชพีสือ่มวลชนจดัท�าขึน้ไปให้เจ้าหน้าที่

ตรวจก่อนน�าไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อใดๆ	 จะกระท�ามิได้	 เว้นแต่จะกระท�าในระหว่างเวลา 

ที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม

	 	 	 	 เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

	 	 	 	 การให้เงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่เพือ่อดุหนุนกจิการหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนอืน่ของเอกชน	

รัฐจะกระท�ามิได้	 หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อประโยชน์ 

ในการโฆษณา	 หรือประชาสัมพันธ์	 หรือเพื่อการอื่นใดในท�านองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่ก�าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

	 	 	 	 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	 แต่ให้ค�านึงถึง

วัตถุประสงค์	และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย”

	 	 	 	 มาตรา	36	“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด	ๆ

	 	 	 	 การตรวจ	 การกัก	 หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน	 รวมทั้งการกระท�าด้วย 

ประการใดๆ	 เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลส่ือสารถึงกันจะกระท�ามิได้	 เว้นแต่มีค�าสั่งหรือ

หมายของศาล	หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”	

	 	 5.2	 การคุ้มครองในระดับประเทศ

	 	 	 	 5.2.1	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 34	 บัญญัติไว้ว่า	

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณา	และการสื่อ

ความหมายโดยวธิอีืน่	การจ�ากดัเสรภีาพดงักล่าวจะกระท�ามไิด้	เว้นแต่โดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมายทีต่ราขึน้เฉพาะ	เพือ่รกัษาความมัน่คงของรัฐ	เพือ่คุม้ครองสิทธหิรอืเสรภีาพของบคุคลอืน่	

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน

  เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ี 

ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง

ของบุคคลอื่น”

	 	 	 	 จากบทบัญญัติดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่า	 รัฐธรรมนูญได้รับรองเสรีภาพในการแสดง 

ความคิดเห็น	 การพูด	 การเขียน	 การพิมพ์	 การโฆษณา	 และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน	 รวมไป

ถึงให้ความคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการ	 แต่การใช้เสรีภาพต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ปวงชนชาวไทยหรือ 

ศลีธรรมอนัดีของประชาชน	และต้องเคารพและไม่ปิดกัน้ความเหน็ต่างของบคุคลอืน่	การทีร่ฐัธรรมนญู

ได้บัญญัติหลักการดังกล่าวนี้	เพื่อให้ประชาชนได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง	ๆ	

ตามที่ได้ก�าหนด	โดยมีขอบเขตชัดเจน	และไม่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 	 	 เมือ่พจิารณาต่อไป	ศาลมหีน้าทีวิ่นจิฉัยอรรถคดีและพจิารณาพพิากษาคดี	เพือ่อ�านวยความ

ยุติธรรมให้แก่สังคม	ประชาชนต้องให้ความเคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาล	 และในขณะเดียวกัน	

ประชาชนมีเสรีภาพในการแสงความคิดเห็นโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของ 

ศาลได้	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ได้ให้การรับรองและคุ้มครอง 

การแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	 แต่ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ	 ไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชน 

ชาวไทยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน	และต้องเคารพและไม่ปิดกัน้ความเหน็ต่างของบุคคลอืน่ด้วย

	 	 	 	 จะเห็นได้ว่า	เสรีภาพทางวิชาการ	หมายความว่า	ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องการเรียนการสอน	 การแสวงหาความรู้	 การวิจัย	 และหมายความรวมถึงความมีอิสระ 

ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ท่ีตนมีความรอบรู ้ไม่ว่าจะเป็น 

การแสดงออกในการพูด	การอภิปราย	หรือการพิมพ์เผยแพร่ความคิดเห็นต่าง	ๆ	

	 	 	 	 ผู้เขียนเห็นว่า	การใช้เสรีภาพทางวิชาการ	เพือ่ให้ข้อมลูทีน่�ามาใช้ประกอบการให้ความเหน็

ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 ตรงตามความเป็นจริง	 และเป็นปัจจุบันที่สุด	 การให้ความเห็นต้อง 

เป็นไปโดยสจุรติ	ปราศจากอคต	ิและความล�าเอยีง	การให้ความเหน็ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม

ส่วนรวม	ต่อประเทศชาต	ิไม่ใช่เพือ่ประโยชน์ของตัวเองหรอืเพ่ือท�าลายความน่าเชือ่ถอืของอกีฝ่ายหนึง่

	 	 	 	 5.2.2	 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	 2542	 

มาตรา	 65	 บัญญัติว่า	 “ผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริต 

ด้วยวิธีการทางวิชาการ	 ผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 หรือดูหมิ่นศาลหรือตุลาการ”	 

โดยหลักแล้ว	 ประชาชนสามารถวิจารณ์การพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดีของศาลปกครองได้	 

หากได้กระท�าไปโดยสุจริตและด้วยวิธีการทางวิชาการ	 โดยถือเป็นข้อยกเว้นไม่เป็นการละเมิด

อ�านาจศาล	 แต่ถ้าได้กระท�าไปโดยไม่สุจริตหรือไม่ใช่วิธีการทางวิชาการ	 ผู้นั้นอาจมีความผิดฐาน

ละเมิดอ�านาจศาลหรือฐานดูหมิ่นศาลหรือตุลาการได้	 ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือตุลาการนี้	 ได้แก ่

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 198	 บัญญัติว่า29	 “ผู้ใดหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา 

ในการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดี	 หรือกระท�าการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล	 

ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี	 หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนสี่หมื่นบาท	 หรือ 

ทั้งจ�าทั้งปรับ”

	 	 	 	 ดังนัน้	ประชาชนจึงมสีทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็โดยวพิากษ์วจิารณ์ค�าพพิากษา

ของศาล	และสามารถวพิากษ์วจิารณ์ศาลได้เสมอ	ทัง้นี	้การวพิากษ์วจิารณ์ดังกล่าวต้องไม่ส่งผลกระทบ 

และเกิดความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน	 ในทางกลับกัน	 

29	 อัตราโทษ	แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมาตรา	5	แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	26)	พ.ศ.	2560.
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วัชชกานต์ เศาภายน

การที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค�าพิพากษาของศาล	 จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา	 ค้นคว้า	 

การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์	 รวมไปถึงข้อบกพร่องในตัวค�าพิพากษาที่อาจจะมีได	้ 

ทั้งยังเป็นกระบวนการตรวจสอบองค์กรศาลโดยภาคประชาชน	 เช่น	 การเข้าถึงผลของค�าพิพากษา 

ต้องเป็นไปโดยง่าย	 ภายหลังอ่านค�าพิพากษาให้คู ่ความฟังแล้ว	 ค�าพิพากษาต้องเปิดเผย 

ให้สาธารณชนได้รับรู้และรับทราบ	 เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสวิจารณ์	 จึงเป็นการตรวจสอบการท�างาน 

ขององค์กรศาลด้วย	ส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพ	และเป็นการตดัสินทีถ่กูต้องเป็นธรรม	โปร่งใส	สามารถ

ตรวจสอบได้

6. บทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
	 	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทที่มีหลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรและ 

ตามหลกัทฤษฎคีวามเป็นอสิระและความเป็นกลางของผูพิ้พากษาและตลุาการ	โดยค�าวนิจิฉยัมลัีกษณะ

เป็นที่สุด	 กล่าวคือ	 ค�าวินิจฉัยเป็นเด็ดขาด	มีผลผูกพันรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	 ศาล	และองค์กรอิสระ 

อืน่ของรัฐ	และมกีฎหมายวธิพีจิารณาความเป็นการเฉพาะ	โดยเป็นลกัษณะขององค์กรตุลาการในทาง

เนื้อหา

	 	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากศาลอื่นท่ัวไป	 กล่าวคือ	 มิใช่ 

ศาลที่พิจารณาคดีแพ่ง	อันเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทของสิทธิระหว่างเอกชนกับเอกชน	หรือคดีอาญา	

อันเป็นคดีที่พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดในทางอาญาเช่นเดียวกับศาลยุติธรรม	 มิใช ่

ศาลท่ีพิจารณาคดีพิพากษาลงโทษผู้กระท�าความผิดอาญาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหาร 

ในขณะกระท�าความผิดเช่นเดียวกับศาลทหาร	 และมิใช่ศาลท่ีพิจารณาคดีปกครองซึ่งเป็นข้อพิพาท

ระหว่างหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือเจ้าหน้าที ่

ของรัฐกับเอกชน	 และข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกับ 

ศาลปกครอง	แต่ศาลรฐัธรรมนูญมอี�านาจหน้าทีใ่นการตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของบรรดา

ร่างกฎหมายและกฎหมายทีไ่ม่ชอบด้วยรฐัธรรมนญูโดยการตราของฝ่ายนติบิญัญตั	ิ	อกีทัง้	เป็นองค์กร

ที่มีหน้าที่ควบคุมมิให้บทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	อันเป็นหลักประกันความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันเด็ดขาดต่อรัฐสภา	

คณะรัฐมนตรี	ศาล	และองค์กรอื่นของรัฐ

	 	 เห็นได้ว่า	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรศาลที่ใช้อ�านาจฝ่ายตุลาการในการพิจารณาวินิจฉัย 

ตัดสินคดีมีลักษณะเป็นศาลที่ใช้กฎหมายมหาชนต่างจากศาลยุติธรรมปกติ	ซึ่งโดยลักษณะของคู่กรณี	

กระบวนการพจิารณา	และผลของค�าวนิจิฉยัแล้ว	ย่อมผกูพันต่ออ�านาจนติบิญัญติั	อ�านาจบรหิาร	และ

อ�านาจตุลาการ
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 	 ดังนั้น	 เมื่อผลของค�าวินิจฉัยจะออกมาเป็นประการใด	 อาจท�าให้มีฝ่ายที่ได้รับประโยชน์หรือ 

ฝ่ายที่ไม่ได้รับประโยชน์จากค�าวินิจฉัยดังกล่าว	 จะออกมาแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ ์

ค�าวินิจฉัยได้	เมื่อพิจารณาแล้ว	ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคู่ขัดแย้งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค�าวินิจฉัย 

ของศาลรัฐธรรมนูญ	โดยมีลักษณะเป็นวงกว้าง

	 	 บทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดอ�านาจศาล	 เป็นหลักกฎหมายสากลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นศาล	 

ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์	(Common	Law)	หรือศาลในระบบกฎหมายซีวิลลอว์	 (Civil	Law)	

ต่างก็มีกฎหมายที่ให้อ�านาจศาลพิจารณาลงโทษผู้กระท�าละเมิดอ�านาจศาล	 เพียงว่าไม่มีการบัญญัติ

กฎหมายไว้โดยตรง	 ส�าหรับการละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลมีอ�านาจ

ช้ีขาดหรือขจัดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งหรือความเดือดร้อนให้แก่คู่ความ	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมีการก�าหนดมาตรการ	หรือเครื่องมือที่ให้อ�านาจแก่ศาลในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย

ในบริเวณศาล	 และเพื่อให้กระบวนพิจารณาคดีด�าเนินไปด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว	 ก่อให้เกิด

ความเสมอภาคกับคู่ความอันเป็นประโยชน์แห่งความยุติธรรม

	 	 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัติในเรื่องละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 

เพือ่ให้อ�านาจศาลในการรกัษาความสงบเรียบร้อยภายในบรเิวณทีท่�าการศาลและบรเิวณภายนอกศาล	

รวมทัง้คุม้ครองการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะตุลาการศาลรฐัธรรมนญู	ในอนัท่ีจะด�าเนนิกระบวนพจิารณา

ได้อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว	ปราศจากข้อครหาจากสังคมโดยส่วนรวม

	 	 การกระท�าหรือพฤติการณ์ท่ีเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ซ่ึงไม่ยอมรับค�าพิพากษาของศาล

หรอืการกระท�าใด	ๆ 	เพือ่สร้างสถานการณ์ในทางการเมอืงให้เกดิความไม่ชอบธรรมแก่ศาลหรือตลุาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ	 การกระท�าหรือพฤติการณ์นั้น	 จึงควรต้องมีบทบัญญัติเพื่อก�าหนดบทลงโทษ 

ให้มีความชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะที่เป็นความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ในปัจจุบัน	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	

พ.ศ.	 ....	 ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยต้องผ่านขั้นตอนการลงมติ	 เพ่ือให้มี 

ผลใช้บังคับต่อไป

	 	 ความจ�าเป็นที่จะบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 ต้องพิเคราะห์ว่า	 

หากได้มีการบัญญัติหลักการดังกล่าวแล้ว	ผลที่ตามมาจะมีประโยชน์อย่างไร

	 	 ถ้าหากให้มีการบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแล้ว	 ศาลรัฐธรรมนูญ 

จะมเีครือ่งมอืทีใ่ช้ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการควบคมุความสงบเรยีบร้อยและปกป้อง

การท�าหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 อันเป็นการคุ้มครองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติ

หน้าทีพ่จิารณาวนิจิฉยัคดจีากบคุคลทีจ่ะกระท�าการ	อนัมีลกัษณะเป็นการละเมดิอ�านาจศาลเนือ่งจาก

เคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	ไม่ว่าจะเป็น	กรณีที่ตุลาการ
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วัชชกานต์ เศาภายน

ศาลรัฐธรรมนูญถูกข่มขู่	 คุกคาม	 โดยบุคคลผู้ไม่หวังดีก็ดี	 หรือกรณีวิพากษ์วิจารณ์ค�าวินิจฉัยในทาง 

ทีเ่สยีหายต่อศาลรฐัธรรมนญูก็ด	ีวพิากษ์วจิารณ์การปฏบิติัหน้าทีข่องศาลหรอืตุลาการศาลรฐัธรรมนญู

ก็ดี	 หรือกรณีศาลรัฐธรรมนูญถูกปิดล้อมและบุกรุกเข้าไปฉีกหมายปิดประกาศและไม่ให้ตุลาการ 

ศาลรฐัธรรมนูญเข้าท�าหน้าทีพ่จิารณาคดภีายในทีท่�าการของศาลรฐัธรรมนญูในคดสี�าคญั	หรอืในกรณี

ใช้ถ้อยค�ารุนแรงโดยปลุกปั่น	 ยุงยง	 ให้ประชาชนไม่ยอมรับอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณา

วินิจฉัยคดี	 จึงมีความจ�าเป็นต้องมีบทบัญญัติก�าหนดมาตรการเพ่ือคุ้มครองป้องกัน	 และก�าหนด 

บทลงโทษส�าหรับความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะ

	 	 ถ้าหากไม่มีการบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแล้ว	ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่มี

บทบัญญัติอันมีลักษณะที่เป็นการเฉพาะ	ในการคุ้มครองการกระท�าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล

	 	 เมื่อพิจารณาแล้ว	 ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลในทางกฎหมายมหาชน	 กล่าวคือ	 มีลักษณะของ

กระบวนการพิจารณาคดีและผลของค�าพิพากษามีลักษณะพิเศษ	 ซึ่งผูกพันองค์กรต่าง	 ๆ	 ของรัฐ	

ประกอบกับพิจารณาถึงการให้มีบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือให้ศาล 

มีเครื่องมือในการก�าหนดหลักเกณฑ์และบทลงโทษของฐานความผิดดังกล่าว	 จึงมีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีบทบัญญัติความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 ผู้เขียนเห็นว่า	 มีความเหมาะสมและมีความจ�าเป็นในการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีบทบัญญัติ 

เกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 ไว้ในกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะเป็นเอกเทศ	 เพื่อเป็น 

เครื่องมือส�าคัญของศาลรัฐธรรมนูญในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณศาล	 และให ้

การด�าเนินกระบวนพิจารณาต่าง	 ๆ	 ของศาลศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีระบบ	 รวดเร็ว	 และเกิด

ความชัดเจน	 ท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น	 ความศรัทธาให้กับประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในฐานะเป็นผู้ใช้อ�านาจตุลาการในนามพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์	 เนื่องจากหากไม่ม ี

มาตรการใดมาใช้บังคับได้อย่างชัดเจนแล้ว	ประชาชนก็จะไม่มีความย�าเกรงหรือเกรงกลัว	และเป็นผล

ท�าให้องค์กรตลุาการโดยเฉพาะศาลรฐัธรรมนูญอนัมลีกัษณะเป็นศาลสงูทีจ่�าเป็นต้องได้รบัความเชือ่ม่ัน

และเคารพนับถือจากประชาชน

	 	 ดังนั้น	 การบัญญัติกฎหมายจึงควรอยู่ในรูปแบบของการบัญญัติโดยผ่านรัฐสภาที่มีจุดยึดโยง 

กับประชาชน	 มิใช่เป็นการน�าข้อบังคับหรือระเบียบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาปรับใช ้

เพือ่จ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของบคุคล	อนัจะขดัต่อหลกัการพ้ืนฐานในเร่ืองการจ�ากดัสทิธแิละเสรีภาพ

ของประชาชน

	 	 การตราบทบัญญัติกฎหมายในเรื่องละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	จึงเป็นหลักการที่จ�ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน	 หากมีการกระท�าในลักษณะของการละเมิดอ�านาจศาล	 ย่อมมีความผิด

และถูกลงโทษตามกฎหมาย	 การก�าหนดให้มีบทลงโทษจ�าคุกต่อบุคคลใดย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ 
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ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ขัน้พืน้ฐานของบุคคล	ด้วยเหตน้ีุพึงระลกึเป็นอย่างยิง่ว่ากฎหมายทีจ่ะจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล

ต้องเป็นกฎหมายที่แท้จริง	กล่าวคือ	ต้องเป็นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการตราโดยรัฐสภาเท่านั้น

	 	 การก�าหนดความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงบทลงโทษส�าหรับผู้กระท�า 

ความผิดในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 ....	 	 นั้น	 เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการ

พิจารณาวินิจฉัยอรรถคดีของศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 และเป็นหลักสากล 

ทีย่อมรบัเป็นการทัว่ไปของทกุประเทศ	และการทีจ่ะน�าบทบญัญติัว่าด้วยละเมดิอ�านาจศาลรัฐธรรมนญู

มาบญัญตัไิว้ในร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้	ต้องมกีารพจิารณาถงึความเหมาะสม	และ

ความสอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมของประเทศไทยด้วย

	 	 อย่างไรก็ดี	 การติชมวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ	 หากผู้วิพากษ์วิจารณ์กระท�าโดยสุจริต 

ตามวิสัยปกติชนทั่วไป	หรือเพื่อประโยชน์ทางวิชาการแล้ว	ย่อมสามารถกระท�าได้	เนื่องจากเป็นสิทธิ

และเสรภีาพทีร่ฐัธรรมนญูรบัรองและคุม้ครองให้กบัประชาชนสามารถท่ีจะกระท�าได้	โดยมกีารบญัญติั 

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	34	อันเป็นหลักการประกันสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 และได้มีการก�าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	....	มาตรา	38	วรรคสอง	ด้วย	แต่การวิพากษ์วิจารณ์การท�างาน

ในเชิงดูหมิ่นอย่างไม่เป็นธรรม	ข่มขู่	คุกคาม	รวมถึงคาดเดาการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปในทาง 

ที่ครอบง�าต่อความคิดของสาธารณชนให้เชื่อหรือให้เข้าใจไปในทางใดทางหนึ่งหรือเพื่อประโยชน ์

ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว	 นอกจากจะเป็นการกระท�าผิดกฎหมายแล้ว	 ยังเป็นการไม่เคารพ 

ต่อศาลรฐัธรรมนญู	จงึเท่ากบัว่าเป็นการแทรกแซง	ให้ศาลรฐัธรรมนญู	ไม่อาจด�าเนนิกระบวนพจิารณา 

วินิจฉัยคดีไปได้อย่างเป็นอิสระได้ตามที่ควร	 และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ	 

และพัฒนาการต่อการปฏิรูปกฎหมายและการเมืองไปในทางที่ดีขึ้นของประเทศไทย	

	 	 แต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลมหาชน	 หากการวิพากษ์วิจารณ์มีผลกระทบ	 ต่อองค์กร

ศาลรัฐธรรมนูญในภาพรวม	 กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดต่อรัฐได้	 แต่หากกระทบต่อตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญส่วนบุคคล	 กล่าวคือ	 เป็นเร่ืองเฉพาะตัวหรือมิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง	

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นก็ต้องด�าเนินการตามกฎหมายเป็นการเฉพาะเอง

7. สรุป
	 	 บทบัญญตัใินเรือ่งละเมดิอ�านาจศาลนัน้	เป็นหลกักฎหมายสากลทีศ่าลทกุประเทศทัว่โลกยอมรบั

และใช้บังคับอยู่ไม่ว่าจะเป็นศาลในระบบไต่สวน	(Inquisitorial	System)	หรือศาลในระบบกล่าวหา	 

(Accusatorial	 System)	 อันเปรียบเสมือนเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ให้ไว้แก่ศาลในฐานะอ�านาจ
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วัชชกานต์ เศาภายน

ตุลาการผดุงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรตุลาการ	 และในการท่ีจะให้การด�าเนินกระบวนพิจารณา

ของศาลด�าเนินไปด้วยความสงบเรยีบร้อยและรวดเรว็	ทัง้นี	้เพือ่คุม้ครองประโยชน์ให้แก่คูก่รณอีกีด้วย	

ด้วยเหตนุี	้จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมบีทบญัญตัทิีใ่ห้การด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดีของศาลรฐัธรรมนญู

เป็นไปด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	และเป็นธรรม

	 	 ศาลรฐัธรรมนูญเป็นองค์กรศาลท่ีมอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิาณาคดทีางรฐัธรรมนญู	คุม้ครองสทิธิ

และพิทักษ์รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐ 

ทกุองค์กร	ฝ่ายนติบัิญญตั	ิคอื	รฐัสภา	ฝ่ายบรหิาร	คอื	รฐับาล	และฝ่ายตลุาการ	คอื	ศาล	และองค์กรอืน่	ๆ 	

ตามรฐัธรรมนญู	จงึมคีวามยดึโยงกบัประชาชนในฐานะเจ้าของอ�านาจอธปิไตยท้ังทางตรงและทางอ้อม	

เป็นเหตใุห้มทีัง้ฝ่ายทีเ่หน็ด้วยและเหน็ต่างออกมาแสดงความคดิเหน็ในเชงิวพิากษ์วจิารณ์ต่อสาธารณะ	

แสดงพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการก่อกวนหรือรบกวนการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ	 

อาจมคีวามเสีย่ง	หมิน่เหม่	และล่อแหลมต่อการกระท�าทีเ่ป็นความผิดตามกฎหมายได้	ศาลรฐัธรรมนญู

จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมความสงบเรียบร้อยในบริเวณท่ีท�าการศาลและภายนอกศาล	

โดยมุ่งคุ้มครองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ	เป็นไปโดยอิสระและเป็นกลาง	และคุ้มครอง

ประโยชน์ให้แก่คู่ความในคดีอีกด้วย	

	 	 บทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ	จึงเป็นค�าตอบของประเทศไทย	

และเหมาะสมแก่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในการที่จะน�าหลักการ	 วิธีการ	 และการ

ก�าหนดบทลงโทษ	 มาใช้เป็นเครื่องมือให้ศาลก�าหนดมาตรการในการควบคุมความสงบเรียบร้อย 

ทั้งภายในและภายนอกศาล	 และเพื่อเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 

อนัจะส่งผลให้ประชาชนเกดิความเคารพและเชือ่มัน่ต่อความยติุธรรมของศาลรฐัธรรมนญู	สมดัง่พนัธกจิ 

ของศาลรฐัธรรมนญูในการรักษาความเป็นกฎหมายสงูสดุของรฐัธรรมนญู	สร้างบรรทดัฐานการคุม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพของประชาชนตามรัฐธรรมนญู	สร้างความถกูต้องและความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของ

หลักนิติรัฐ	และรักษาความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
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วิชา มหาคุณ*

กระบวนการบังคบัใช้กฎหมายในคดทุีจรติและหลกัสทิธมินษุยชน 

บทคัดย่อ
  

	 	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 หรือ	 ป.ป.ช.	 มีบทบาทและภารกิจ 

อันยิ่งใหญ่	ในอันที่จะตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และประพฤติ

มิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงของประเทศชาติและสังคมส่วนรวม	 กระบวนการบังคับ

ใช้กฎหมายในคดีทุจริต	 ได้แก่	 การก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 

การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงออกจาก

ต�าแหน่ง	 การด�าเนินคดีอาญากับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

แผ่นดิน	 การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 การห้ามด�าเนินกิจการ 

อนัเป็นการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบคุคลและส่วนรวม	การก�าหนดหลกัเกณฑ์การริบทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อื่นใด	 โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

	 	 เพราะเหตุที่การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศและสังคมส่วนรวม	 

ตลอดจนท�าลายหลักการการคุ้มครองและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง	 

สิทธิทางการเมือง	 หรือสิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 จึงต้องน�าแนวทางของหลักสิทธิมนุษยชน 

มาท�างานร่วมกับแนวทางในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	 เพื่อท�าให้สามารถจัดการ 

กบัปัญหาดงักล่าวได้อย่างมปีระสิทธภิาพทัง้การละเมดิต่อสิทธิมนษุยชนและการทจุริตประพฤตมิชิอบ 

ไปพร้อมกัน

	 	 การบรูณาการมติด้ิานสทิธมินษุยชนให้เข้าสูก่ารต่อต้านการทจุรติประพฤตมิชิอบ	ย่อมเกือ้หนนุ

และส่งเสรมิความพยายามให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะทัง้หลายได้อย่างครบถ้วน	จึงต้องตรา

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทจุรติให้มบีทบัญญตักิารคุม้ครองพยาน	และการกนัไว้เป็นพยาน	

*	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 
	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	3	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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วิชา มหาคุณ

อันเป็นผลท�าให้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างได้ผล	 และช่วย

คุ้มครองป้องกันเหล่านักเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชน	 มิให้ถูกข่มขู่	 คุกคาม	 และสามารถยืนหยัด

เป็นพยานในคดีทุจริต	จนสามารถเอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษได้ในที่สุด

ค�าส�าคัญ	การบังคับใช้กฎหมาย	การต่อต้านการทุจริต	หลักสิทธิมนุษยชน

บทน�า

	 	 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ	 

ล้วนก�าเนิดขึ้นจากหลักอันเป็นมาตรฐานข้ันสูงในการด�าเนินชีวิตสาธารณะ	 ของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมือง	และเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง	รวม	7	ประการ	ได้แก่	:1

	 	 (1)		 ความไม่เห็นแก่ตัว	 (Selflessness)	 ควรกระท�าทุกอย่าง	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ไม่ควร

แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง	ครอบครัว	หรือ	พวกพ้อง

	 	 (2)		 ความซื่อตรง	(Integrity)	ไม่ควรวางตนอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเงิน	หรือ	กฎเกณฑ์ใดๆ	

เพื่อบุคคลหรือองค์กร	ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

	 	 (3)		 การไม่มีอคติ	 (Objectivity)	 ต้องวางตัวเป็นกลางในการบริการสาธารณะ	 ซึ่งรวมถึง 

การแต่งตั้งบุคคล	การให้รางวัล	และผลประโยชน์แก่บุคคล	การจัดท�าสัญญาใด	ๆ	โดยอยู่บนพื้นฐาน

ของคุณความดี

	 	 (4)		 ความรบัผดิชอบต่อหน้าที	่(Accountability)	ต้องยนิยอมให้มกีารตรวจสอบการใช้ดลุพนิิจ

อย่างละเอียดและทุกขั้นตอน

	 	 (5)		 ความเปิดเผย	 (Openness)	 ควรเปิดเผยการตัดสินใจที่ได้กระท�าไปทั้งหมด	 เท่าที ่

จะเป็นไปได้	 โดยสามารถให้เหตุผลส�าหรับการตัดสินใจทุกอย่าง	 การปกปิดข้อมูลจะกระท�าต่อเมื่อ 

เป็นไปเพื่อประโยขน์ของส่วนรวม

	 	 (6)		 ความมีสัมมาอาชีวะ	(Honesty)	ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนใด	ๆ	ที่มีความสัมพันธ์

กับการปฏิบัติหน้าที่	และเพื่อเป็นการแก้ไขความขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

	 	 (7)		 ความเป็นผู ้น�า	 (Leadership)	 ควรสนับสนุนและส่งเสริมหลักการทั้งหลายเหล่านี	้ 

โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

1	 สรุปจาก	Committee	on	Standards	 in	Public	 life,	Life,	Stand	on	Conduct	 in	 the	House	of	Commons	 
	 อ้างในคริษฐา	 ดาราศร,	 ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
	 พ.ศ.2540	ศกึษาเฉพาะกรณขีดักนัระหว่างผลประโยชน์สาธารณะ	วทิยานพินธ์หลกัสตูรนติศิาสตร์มหาบณัฑติ	จฬุาลงกรณ์ 
	 มหาวิทยาลัย	2548,	หน้า	29-30.
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 หลักอันเป็นมาตรฐานของกฎหมาย	 ป.ป.ช.	 จึงต้องระบุใว้ให้อ�านาจแก่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

ในอันที่จะตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐของผู้ใช้อ�านาจอธิปไตยและองค์กรของรัฐทุกองค์กร	 และ 

เสรมิสร้างกระบวนการคุม้ครองสทิธมินษุยชน	ส�าหรบัปกป้องคุม้ครองประชาชนผูด้้อยโอกาส	ให้พ้นจาก 

การใช้อิทธพิลข่มขูค่กุคามของผูใ้ช้อ�านาจรฐั	มใิห้มส่ีวนร่วมในการจดัสรรทรพัยากรสาธารณะและกดีกนั

มใิห้ใช้ประโยชน์ในทรพัยากรธรรมชาตอินัเป็นสทิธขิัน้มูลฐานของประชาชนทกุคนทีอ่ยูร่วมกนัในสังคม

ภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
	 	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 และรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ได้ก�าหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยเปลีย่นแปลงองค์กรทีร่บัผดิชอบในเรือ่งดงักล่าว	จากคณะกรรมการ	ป.ป.ป.	มาเป็นคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

พ.ศ.2542	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.2554	 และ	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2558	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 

การใช้อ�านาจรัฐของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	ไว้ดังนี้	:

  (1)  ให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงและเจ้าหน้าทีอ่ืน่ของรฐัมหีน้าท่ียืน่บญัชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ทุกครั้งที่เข้ารับต�าแหน่ง หรือพ้นจากต�าแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

(มาตรา	32,33,34,35,36,37,37/1,37/2,38,39,40,41	และ	42)

	 	 	 	 หากจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	 และเอกสารประกอบ	 หรือจงใจ 

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ	 หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ	 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐผู้นั้นจะพ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันที่ครบก�าหนด

ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	 และเอกสารประกอบ	 หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่า 

มีการกระท�าดังกล่าว	 แล้วแต่กรณี	 และผู้นั้นจะต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งใด	 ๆ	 เป็นเวลา	 5	 ปี	 

นบัแต่วนัทีพ้่นจากต�าแหน่ง	โดยผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงนัน้	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.เสนอเร่ืองให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดต่อไปอีกชั้นหนึ่ง	(มาตรา	34,41)

  (2)  การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 

ระดับสูงออกจากต�าแหน่ง

	 	 	 	 แท้จริงอ�านาจนี้เป็นของวุฒิสภา	 เมื่อมีการร้องขอว่า	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือ

เจ้าหน้าที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูงผู้ใดมีพฤติการณ์ร�า่รวยผิดปกติ	 ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่	 ส่อว่า

กระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ	ส่อว่ากระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม	หรอืส่อว่าจงใจ

ใช้อ�านาจหน้าทีข่ดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรือกฎหมาย	วฒุสิภามอี�านาจถอดถอนผู้นัน้ออกจาก
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วิชา มหาคุณ

ต�าแหน่งได้	(มาตรา	58,58/1,59,60,61,62)	แต่เมือ่ประธานวฒุสิภารบัค�าร้องขอแล้วให้ตรวจสอบแล้ว

ส่งเรือ่งให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ด�าเนนิการไต่สวนข้อเทจ็จรงิโดยเรว็	เมือ่ไต่สวนแล้วจงึจัดท�ารายงาน

เสนอต่อวุฒิสภา	ว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลหรือไม่เพียงใด	หากเห็นว่าไม่มีมูลข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป	

เมือ่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มมีตว่ิาข้อกล่าวหาทีม่าจากการเข้าชือ่ร้องขอเพือ่ให้วฒุสิภามมีติให้ถอดถอน

ผูถ้กูกล่าวหาออกจากต�าแหน่งมมีลูและรายงานไปยงัวฒุสิภาแล้ว	ให้ประธานวฒุสิภาจดัให้มีการประชมุ	

เพื่อพิจารณามีมติโดยเร็ว	 มติถอดถอนให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา	ผู้ถูกถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่ง	หรือออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภา

มีมติให้ถอดถอน	 และตัดสิทธิในการด�ารงต�าแหน่งใดในทางการเมือง	หรือในหน่วยงานของรัฐ	 หรือ 

ในการรับราชการเป็นเวลาห้าปี	 มตินี้ให้เป็นที่สุด	 และจะร้องขอถอดถอนในเหตุผลเดียวกันอีกมิได้	 

แต่ไม่กระทบถึงการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือศาล 

ที่มีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษาแล้วแต่กรณี	(มาตรา	63,64,65)

  (3)  การด�าเนินคดีอาญากับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 	 	 กรณีที่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	 กระท�าความผิด 

ต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา	 หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น	 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองในฐานะผู้กระท�าก็ดี	 ในฐานะเป็นตัวการ	 ผู้ใช้	 ผู้สนับสนุนก็ดี	 ตลอดจน 

บุคคลอื่นในฐานะที่เป็นตัวการ	 ผู้ใช้	 ผู้สนับสนุน	 จะถูกด�าเนินคดีต่อศาลฎีการแผนกคดีอาญาของ 

ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	(มาตรา	66,70,71)	ทัง้นีเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	พ.ศ.2542

  (4)  การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

	 	 	 	 ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดร�่ารวย

ผิดปกติให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์	หรือเรื่องที่กล่าวหานั้น

เข้าหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะรบัไว้พจิารณาหรอืไม่	ถ้าผูถ้กูกล่าวหาเป็นผูซ้ึง่ได้แสดงบญัชี

รายการทรพัย์สนิและหนีสิ้นไว้แล้วให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ท�าบญัชแีสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้นิ 

มาประกอบการพิจารณาด้วย	 การกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	 ต้องกระท�าในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือ	 พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ไม่เกินห้าปี	 (มาตรา	 75,76,77,78,79)	 

ถ้าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไต่สวนข้อเทจ็จรงิ	และมมีตว่ิาผูถ้กูกล่าวหาร�า่รวยผิดปกติ	ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการดังนี้	 คือ	 ถ้าเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 ให้ส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุด	 ยื่นค�าร้องต่อ 

ศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	เพือ่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ	แต่กรณ ี

ที่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง	เช่น	ประธานศาลฎีกา	ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	ประธานศาลปกครอง

สงูสุด	ตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ	ฯลฯ	ให้ส่งเร่ืองให้อยัการสูงสดูยืน่ค�าร้องต่อศาลซึง่มเีขตอ�านาจพจิารณา

พิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	(มาตรา	80)
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

  (5)  การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

	 	 	 	 เป็นการไต่สวนและวินิจฉัยกรณีมีการกล่าวหา	หรือ	กรณีมีเหตุอันควรสงสัยเจ้าหน้าที่อื่น

ของรัฐ	กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	 กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	หรือ	กระท�า

ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	 กรณีข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล	 ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป	 

ข้อกล่าวหาใดมีมูล	ให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ไปยังผู้บังคับบัญชา	เพื่อลงโทษทางวินัย	หากมีมูล

ความผิดทางอาญาด้วย	ก็ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด	 เพื่อด�าเนินคดีอาญา 

ในศาลซึ่งมีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษา	(มาตรา	88,89/1,89/2,89/3,89/4,97,98	และ	74)

  (6)  การก�าหนดต�าแหน่งเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีต้่องห้ามด�าเนนิกิจการอนัเป็นการขดักันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (มาตรา 100)

	 	 	 	 ซึ่งได้มีประกาศคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้ก�าหนดให้ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตร	ี 

ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นเป็นต�าแหน่งต้องห้ามตาม	มาตรา	100	แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

  (7)  การก�าหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 103)

	 	 	 	 ซึง่ได้มปีระกาศของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เรือ่งหลกัเกณฑ์การรบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์

อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.2543	 ก�าหนดว่าเจ้าหน้าท่ีจะรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	โดยธรรมจรรยาได้	3	กรณี	ดังนี้	:

	 	 	 	 1.	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ�านวนเหมาะสมตาม

ฐานานุรูป

	 	 	 	 2.	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญาติ	 ซึ่งมีราคาหรือมูลค่า 

ในการรับจากแต่ละบุคคล	แต่ละโอกาส	ไม่เกินสามพันบาท

	 	 	 	 3.	รบัทรพัย์สนิ	หรอืประโยชน์อืน่ใดทีก่ารให้นัน้เป็นการให้ในลกัษณะทีใ่ห้กับบคุคลทัว่ไป

  (8)  การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน 

ของรัฐ

	 	 	 	 กฎหมายดงักล่าวคอืพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผิดเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐ	พ.ศ.2542	ได้มอบให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีอ�านาจสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�า 

ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้	 และในกรณีท่ี 

ผูก้ระท�าผดิเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงก็ให้ด�าเนนิการตามกฎหมาย	ป.ป.ช.	

ส�าหรบับคุคลอืน่กใ็ห้กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดต่ีอไปโดยให้ถอืรายงานการสอบสวน

ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นหลัก
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วิชา มหาคุณ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.
	 	 ตาม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 พ.ศ.2540	 เป็นกฎหมายเฉพาะที่ก�าหนด 

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ	 แต่เนื่องจาก 

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ	จึงมีปัญหาว่า	จะอยู่ภายใต้บังคับ

ของ	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือไม่

	 	 กรณีนี้ได้มีคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือสรุปว่า	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 อยู่ในความหมาย

ของค�าว่า	 “หน่วยงานของรัฐ”	 ตามมาตรา	 4	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	 แต่โดยเหตุที่คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น	และมีภารกิจตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ต้องไม่อยู่ในบังคับของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ	

และการด�าเนินการใดๆ	 ต้องเป็นไปตามอ�านาจ	 และความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เท่านั้น	 

เมื่อมาตรา	 120	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	 ฯ	 ได้ก�าหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้กล่าวไว้ว่าข้อมูลข่าวสารใด	 

ที่มีลักษณะเป็นข้อความ	 ข้อเท็จจริง	 หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	ห้ามมใิห้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูล	ข่าวสารดงักล่าว	เว้นแต่ในกรณทีีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	และการมอบหมายนั้นย่อมต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตราดังกล่าวเท่านั้น	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 ที่อยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

ต้องเป็นไปตามมาตรา	120	ดงักล่าว	แต่อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร	 

กย็งัได้วนิจิฉยัยนืยันว่าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	และส�านกังาน	ป.ป.ช.	ต้องปฏบิตัติาม	พ.ร.บ.	ข้อมลูข่าวสาร

ของทางราชการอยู่น่ันเอง	 ซึ่งหมายความว่าหากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ที่อยู่ในความครอบครองของตน	คณะกรรมการต้องใช้ดุลพินิจตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสาร	มาตรา	15	

เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐอื่น	 ๆ	 อย่างไรก็ดี	 ในกรณีที่ศาลต้องการให้ส่งเอกสารพยานหลักฐาน 

อันอยู่ในความดูแลของ	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก็ดี	หรือ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ก็ดี	มีประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	231	ก�าหนดไว้ว่า	

	 	 “เมื่อคู่ความหรือผู้ใดจะต้องให้การหรือสืบพยานหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

	 	 1.	 เอกสารหรือข้อความที่ยังเป็นความลับในราชการอยู่

	 	 2.	 เอกสารหรือข้อความลับ	ซึ่งได้มาหรือทราบเนื่องในอาชีพ	หรือ	หน้าที่ของเขา

	 	 3.	 วิธีการ	 แบบแผน	 หรืองานอย่างอ่ืน	 ซึ่งกฎหมายคุ้มครองไม่ยอมให้เปิดเผย	 คู่ความหรือ

บุคคลนั้นมีอ�านาจไม่ยอมให้การหรือส่งพยานหลักฐาน	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีหรือ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความลับนั้น
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดไม่ยอมให้การ	หรือไม่ส่งพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ว	ศาลมีอ�านาจออก 

หมายเรยีกเจ้าหน้าท่ีหรอืบุคคลผูเ้กีย่วข้องกับความลบันัน้มาแถลงต่อศาลเพือ่วนิจิฉัยว่าการไม่ยอมนัน้

มีเหตุผลค�้าจุนหรือไม่	ถ้าเห็นว่าไร้เหตุผล	ให้ศาลบังคับให้ให้การ	หรือส่งพยานหลักฐานนั้น”	จึงต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย

อ�านาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการก�าหนดมาตรการทั่วไปในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
	 	 โดยคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีอ�านาจหน้าที่เสนอมาตรการความเห็น	 และข้อเสนอแนะต่อ 

คณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 ศาล	 หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการหรอืวางแผนงานโครงการของหน่วยงานของรฐั	เพือ่ป้องกนัหรอืปราบปรามการทจุรติต่อหน้าที	่ 

การกระท�าผิดต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ	 หรือการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	

ตลอดจนการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัการทจุริต	และเสริมสร้างทศันคติ	และค่านยิมเกีย่วกบัความซ่ือสัตย์

สุจริต	(มาตรา	19(8)(10)	)

	 	 นอกจากนี้ยังมีอ�านาจด�าเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขอให้ศาลมีค�าสั่งหรือ 

ค�าพิพากษาให้ยกเลิก	 หรือเพิกถอนสิทธิ	 หรือเอกสารสิทธิท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาต

ให้สิทธิประโยชน์	 หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 หรือระเบียบของ 

ทางราชการ	อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ	(มาตรา	19(9))

หลักทั่วไปในการไต่สวนและวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
	 	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีอ�านาจหน้าที่ ในการไต ่สวนและวินิจฉัยเจ ้าหน้าที่ของรัฐ	 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.2542	

มาตรา	19	(3)(4)	ที่ว่า	:

	 	 1.	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัร�า่รวยผดิปกตหิรอืไม่	ได้แก่	มทีรพัย์สนิมากผดิปกต	ิหรอืมทีรพัย์สนิเพิม่ขึน้

มากผิดปกติ	หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ	หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติ

หน้าที่หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่	หรือ

	 	 2.	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	 ได้แก่	 ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด	 

ในต�าแหน่งหรือหน้าที่	 หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท�าให้ผู้อื่นเชื่อว่า

มีต�าแหน่งหน้าที่	ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่ง	หรือหน้าที่นั้น	หรือเจ้าหน้าที่นั้นใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่	

โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น	หรือ

	 	 3.	 เจ้าหน้าท่ีของรฐักระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือกระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่

ในการยุติธรรมหรือไม่
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วิชา มหาคุณ

	 	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

พ.ศ.2542	 มาตรา	 75	 วรรคสอง	 ก�าหนดว่า	 การกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	 ต้องกระท�าในขณะที่ 

ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี

	 	 หลังจากมีการกล่าวหา	 หรือมีเหตุอันควรสงสัย	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จะพิจารณาวินิจฉัย 

เบื้องต้นก่อนว่า	 พฤติการณ์หรือเร่ืองท่ีกล่าวหา	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยน้ัน	 เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับไว้

พิจารณาได้หรือไม่	โดยอาจน�าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินมาพิจารณาประกอบด้วยก็ได้

	 	 หากเร่ืองดงักล่าวเข้าหลกัเกณฑ์ท่ีจะรบัไว้พจิารณา	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะด�าเนนิการไต่สวน

ข้อเท็จจริงต่อไป	 โดยอาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้นั้นตามรายการ 

วธิกีาร	และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนดกไ็ด้ในระหว่างนัน้	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

อาจมีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นไว้ชั่วคราวก็ได้	 หากมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน	

ยักย้าย	แปรสภาพ	หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว	และหากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไต่สวนข้อเท็จจริง	

และมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาร�่ารวยผิดปกติ	 ก็จะด�าเนินการเพื่อให้มีการยื่นค�าร้องต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ 

ให้สั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

	 	 กรณีเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป	 มิใช่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 หรือ	 

เจ้าหน้าที่ระดับสูงตามที่กฎหมายก�าหนดไว้	ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	หรือ	 

ผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนสัง่โทษไล่ออก	หรอื	ปลดออก	เจ้าหน้าทีด่งักล่าว	โดยถอืว่าเจ้าหน้าทีน่ัน้กระท�า 

ความผดิฐานทจุรติต่อหน้าที	่เว้นแต่เจ้าหน้าทีน่ัน้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยตุธิรรม	หรือ	ศาลปกครอง	

หรือ	ข้าราชการอัยการ	ซึ่งการลงโทษไล่ออก	ปลดออก	ต้องด�าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ	ประธาน

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 ก็จะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	 ประธานคณะกรรมการ

ตลุาการศาลปกครอง	ประธานคณะกรรมการอยัการทราบ	เพือ่ด�าเนนิการตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์

ของกฎหมายนั้น	ๆ	ต่อไป

อ�านาจพิเศษของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 25(1)(2)(3))

	 	 (1)		 มีค�าสัง่ให้ข้าราชการ	พนักงาน	หรอืลกูจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	

หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ปฏิบัติการทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

หรือเรียกเอกสาร	 หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค�าหรือให ้

ให้ถ้อยค�าเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 (2)		 ด�าเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอ�านาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน	สถานที่ท�าการหรือ

สถานที่อื่นใด	รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด	ๆ	ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก	หรือ

ระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ	 เพื่อการตรวจสอบ	 ค้น	 ยึด	 หรืออายัดเอกสาร	 ทรัพย์สินหรือ 
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

พยานหลกัฐานอืน่ใดซึง่เกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีไต่สวนข้อเท็จจริง	และหากยงัด�าเนนิการไม่แล้วเสร็จในเวลา

ดังกล่าว	ให้สามารถด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

	 	 (3)		 มีหนังสือขอให้หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ 

หน่วยงานเอกชนด�าเนนิการเพือ่ประโยชน์แห่งการปฏบิติัหน้าที	่การไต่สวนข้อเท็จจรงิ	หรอืการวนิจิฉยั

ชี้ขาดของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
	 	 เพื่อให้การด�าเนินการของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 บรรลุผลสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายจึงก�าหนดให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	สามารถแต่งตัง้	“คณะอนกุรรมการไต่สวน”	เพือ่ด�าเนนิการ 

แทนได้	 (มาตรา	 45)	 และมอบหมายให้พนักงานไต่สวนด�าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง	 รวบรวม 

พยานหลักฐานและสรุปส�านวนเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพื่อวินิจฉัยก็ได้	(มาตรา	45/1)

	 	 คณะอนุกรรมการไต่สวน	 ประกอบด้วย	 กรรมการหนึ่งคน	 พนักงานเจ้าหน้าที่และหรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด	โดยมีข้อห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคล	ซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้

เป็นอนุกรรมการไต่สวน

	 	 1.	 รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่น	ที่มิใช ่

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน

	 	 2.	 มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา

	 	 3.		มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหา	หรือผู้ถูกกล่าวหา

	 	 4.		เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส	 บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา	 หรือ 

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

	 	 5.		มีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิในฐานะญาตหิรอืเป็นหุน้ส่วน	หรอืมผีลประโยชน์ร่วมกนั	หรอืขดัแย้ง

กันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหา	หรือผู้ถูกกล่าวหา

อ�านาจของคณะอนุกรรมการไต่สวน
	 	 ตามมาตรา	 49	 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	พ.ศ.2542	ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการไต่สวน	มีอ�านาจด�าเนินการตามมาตรา	25	(1)(2)	

หรือ	(3)	หรือ	มาตรา	26	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ออกค�าสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายปฏิบัติการอันจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะอนุกรรมการไต่สวน	หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องคนใด	 เพื่อเรียกบุคคล

มาให้ถ้อยค�าเพื่อเป็นประโยชน์แก่การไต่สวนข้อเท็จจริง
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วิชา มหาคุณ

	 	 2.	 ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมีเขตอ�านาจออกหมายเพื่อตรวจสอบ	 ค้น	 ยึด	 หรือ	 อายัดเอกสาร	

ทรัพย์สิน	 หรือพยานหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเข้าไปในเคหสถาน	 

สถานที่ท�าการ	หรือสถานที่อื่นใด	รวมทั้งยานพาหนะ

	 	 3.	 ออกหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนด�าเนินการเพื่อประโยชน์ 

แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 4.	 ในกรณีด�าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายนี้	 ให้คณะอนุกรรมการไต่สวน 

มีอ�านาจแสวงหาข้อเทจ็จรงิและรวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิหรอืพสิจูน์ความผดิ	และ

เพื่อจะเอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษ

	 	 5.	 ด�าเนินการขอให้ศาลท่ีมเีขตอ�านาจออกหมายจบัหรอืควบคมุตวัผูถ้กูกล่าวหาซ่ึงมข้ีอเทจ็จรงิ 

ปรากฏว่า	 เป็นผู้กระท�าความผิด	 หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล	 

เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด�าเนินการต่อไป

การด�าเนินการไต่สวน
	 	 การไต่สวนเริ่มจากการแจ้งค�าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู ้ถูกกล่าวหาทราบ	 

ซึง่ผูถ้กูกล่าวหามสีทิธคิดัค้านได้	หลงัจากนัน้หากเห็นว่ามีพยานหลกัฐานเพยีงพอสนบัสนนุข้อกล่าวหา	 

ให้เรียกผู้กล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 และก�าหนดเวลาตามสมควรให ้

ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อกล่าวหา	และแสดงพยานหลักฐานหรือน�าพยานบุคคลมาให้ปากค�าประกอบ

ค�าชี้แจง	 โดยผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน�าทนายความ	หรือ	 บุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจง	

หรือให้ปากค�าได้	 (มาตรา	47)	ทั้งต้องมีอนุกรรมการไต่สวนอย่างน้อย	2	คน	ร่วมรับฟังค�าชี้แจงหรือ 

ให้ปากค�าของผูถู้กกล่าวหา	ซึง่จะต้องเป็นอนกุรรมการไต่สวนทีเ่ป็นพนกังานเจ้าหน้าทีอ่ย่างน้อย	1	คน

ในระหว่างไต่สวน	 หากผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากต�าแหน่ง	 หรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด	 ๆ	 นอกจาก

ถึงแก่ความตาย	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ยังคงมีอ�านาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะด�าเนินคดีอาญา	

ด�าเนินการทางวินัย	หรือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณีต่อไปอีก	ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา 

พ้นจากต�าแหน่งหรือพ้นจากราชการอันเนื่องมาจากความตาย	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีอ�านาจ

ด�าเนินการไต่สวนเพื่อขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป	(มาตรา	57)

	 	 เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว	 ให้ท�าส�านวนการไต่สวน 

ข้อเทจ็จรงิเสนอต่อประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	ตามมาตรา	50	โดยประกอบด้วยสาระส�าคญั	6	ประการ	

คือ	:

	 	 1.	 ชื่อและต�าแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา

	 	 2.	 เรื่องที่ถูกกล่าวหา
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 3.	 ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 4.	 เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

	 	 5.	 บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

	 	 6.	 สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา

	 	 เมือ่ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้รับส�านวนการสอบสวนข้อเทจ็จริง	ให้จัดประชมุเพ่ือพจิารณา	

ภายใน	30	วัน	(มาตรา	51)

การไต่สวนคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 	 ตามมาตรา	 84	 กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการด�าเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 

อันมิใช่บุคคลธรรมดาตามมาตรา	 66	 ซ่ึงหมายถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 โดยมีผู้กล่าวหาว่า 

กระท�าผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี	 กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรือกระท�าความผิด 

ต่อต�าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม	 ผู้กล่าวหาต้องท�าค�ากล่าวหาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของตน 

ต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และยื่นค�ากล่าวหานั้นในขณะท่ีผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปี	 และค�ากล่าวต้องมีสาระส�าคัญ	 3	 ประการ	 

ตามมาตรา	85	ได้แก่	:

	 	 1.	 ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา

	 	 2.		ชื่อหรือต�าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

	 	 3.		ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระท�าผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรือ 

อ้างพยานหลักฐาน

  กรณีต้องห้าม มิให้ ป.ป.ช. รับพิจารณาคดี

	 	 1.	 เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว	 และ 

ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระส�าคัญแห่งคดี

	 	 2.	 เรื่องที่ศาลรับฟ้องในประเด็นเดียวกัน	 และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล	 หรือ 

ที่ศาลพิพากษา	หรือ	มีค�าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว	

  ในบางกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ดุลพินิจในการไม่รับ หรือยกเรื่องกล่าวหาลักษณะ

ดังนี้ :

	 	 1.	 ลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์	ซึ่งไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งเพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนได้	

หรือ

	 	 2.	 เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา	 และเป็นเร่ืองที ่

ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะด�าเนินการไต่สวนต่อไปได้
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วิชา มหาคุณ

	 	 นอกจากนี้กฎหมายยังเปิดช่องให้	 ป.ป.ช.	 มีสิทธิไต่สวนในกรณีที่ผู ้เสียหายร้องทุกข์หรือ 

มีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ด�าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง	

ตามมาตรา	66	ที่กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่	กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ

กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท�าการดังกล่าว	 

โดยให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ภายใน	 30	 วัน	นับแต่วันที่มีการร้องทุกข์

หรือกล่าวหาเพือ่ให้มีการตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่องรฐัดงักล่าว	หากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พจิารณาแล้ว

เหน็ว่าเรือ่งดงักล่าว	มใิช่กรณกีระท�าผดิหรอืมเีหตุอนัควรสงสยั	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ย่อมสามารถส่ง

เรื่องกลับไปยังพนักงานสอบสวน	เพื่อด�าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป

	 	 หากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เห็นว่า	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาอาจก่อให้เกิดความเสียหาย	 

ต่อราชการหรอืเป็นอปุสรรคขดัขวางการไต่สวน	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	สามารถส่งเรือ่งให้ผูบ้งัคบับญัชา 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพักงาน	 ซึ่งต่อมาผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล	 

ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แจ้งผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น	 เพื่อด�าเนินการให้เจ้าหน้าที ่

ของรัฐดังกล่าวกลับเข้ารับราชการในต�าแหน่งเดิม	(มาตรา	90)

ขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัย
	 	 หากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไต่สวนแล้ว	 เห็นว่า	 ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล	 ข้อกล่าวหานั้นตกไป	 

แต่หากเห็นว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางวินัย	 หรือความผิดทางอาญา	 ตามมาตรา	 92	 ถึง	 

มาตรา	98	ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้	:

  ก. การด�าเนินการทางวินัย

	 	 กรณีพิจารณาแล้ว	เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�าผิดวินัยให้ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	ส่งรายงาน

และเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�านาจแต่งต้ังถอดถอน	 เพ่ือพิจารณาโทษ

ทางวินัย	 ตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติ	 โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทางวินัยอีก	 และถือว่ารายงานเอกสาร	 และความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นส�านวน 

การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับ	 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหานั้น	ๆ	

	 	 กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง	 หรือข้าราชการอัยการ	 

ให้ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการ

ตลุาการศาลยตุธิรรม	ประธานคณะกรรมการตลุาการศาลปกครอง	หรอืประธานคณะกรรมการอยัการ 

เพื่อด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว	 โดยให้ถือเอาเอกสารของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

เป็นส่วนหนึ่งของส�านวนการสอบสวนด้วย
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

  ข. การด�าเนินการทางอาญา

	 	 กรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 พิจารณาลงมติว ่าผู ้ถูกกล่าวหามีความผิดทางอาญา	 

ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ต้องด�าเนินการส่งรายงาน	 เอกสาร	 รวมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุด	 

เพื่อด�าเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษา	 หากผู้ถูกกล่าวหาเป็นอัยการสูงสุด 

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ�านาจโดยตรง	โดยถือว่ารายงานของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	เป็นส�านวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา	และให้ศาลประทับฟ้องไว้ 

พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง

	 	 เมื่ออัยการสูงสุดรับรายงานจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แล้ว	หากเห็นว่ารายงานยังไม่สมบูรณ์

พอที่จะด�าเนินคดี	ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เพื่อทราบถึงข้อที่ไม่สมบูรณ์	จากนั้นให้ร่วมกัน 

ตั้งคณะท�างานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์	 โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่าย	 จ�านวนฝ่ายละ 

เท่ากัน	แล้วส่งให้อยัการสงูสดุเพือ่น�าตวัผูถู้กกล่าวหามาฟ้องคดต่ีอศาลทีม่เีขตอ�านาจ	หากคณะท�างาน

ไม่สามารถหาข้อยตุร่ิวมกันได้	ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มอี�านาจฟ้องคดเีองหรอืแต่งต้ังทนายความให้

ฟ้องคดีแทน

	 	 ไม่ว่าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พจิารณาลงมตว่ิาข้อกล่าวหาใดมมีลูความผดิทางวนิยั	หรอืทางอาญา	 

หากปรากฏข้อเท็จจริงในการไต่สวนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ว่าผู้ถูกกล่าวหาอนุมัติหรืออนุญาต

ให้สิทธิประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดโดยมิชอบอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ	 

ให้ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อขอให้ศาลมีค�าสั่งหรือค�าพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสาร

สิทธิที่ผู้ถูกกล่าวหาได้อนุมัติหรืออนุญาตนั้นด้วย	หากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ละเลยไม่ด�าเนนิการ	ให้ด�าเนนิการทางวนิยั	เช่นเดยีวกบักรณเีพกิเฉยต่อรายงาน	การชีม้ลูทางวนิยัของ

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.

การบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนสู่กระบวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.
	 	 เนื่องจากการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นภัยอันร้ายแรงต่อประเทศและสังคมส่วนรวม	 

ตลอดจนท�าลายหลักการคุ้มครอง	 และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพลเมือง	 

สิทธิทางการเมือง	 หรือสิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต	ิ 

(TRANSPARENCY	 INTERNATIONAL)2	 จึงพยายามที่จะน�าแนวทางของสิทธิมนุษยชนให้ท�างาน 

ร่วมกับแนวทางการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ	 เพื่อท�าให้สามารถจัดการกับปัญหาร้ายแรง 

ดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การละเมดิสทิธมินษุยชน	และการทุจรติประพฤตมิชิอบไปพร้อมกนั

2 องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ,	บูรณาการสิทธิมนุษยชนสู่วาระการปราบปรามทุจริต	:	ความท้าทาย	ความเป็นไปได ้
	 และโอกาส,	แปลโดย	วีระ	สมบูรณ์	และคณะ	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มติชน,	2555)	หน้า	15.
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วิชา มหาคุณ

	 	 การบูรณาการมิติด้านสิทธิมนุษยชนให้เข้าสู่กระบวนการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ย่อมช่วยหนุนเกื้อและส่งเสริมความพยายามให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะท้ังหลายได้อย่าง

ครบถ้วนและท�าให้คุณภาพของงานตลอดจนคุณภาพของชีวิตและการบริการสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว	

ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	สาธารณสุข	และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 การเคลื่อนไหวของนักสิทธิมนุษยชนและนักต่อต้านการทุจริตย่อมท�าให้ตกอยู่ในสภาวะ

ของความยากล�าบาก	 อันเนื่องมาจากการข่มขู	่ คุกคาม	 และการกดดันในทุกรูปแบบ	 เหตุนี้จึงต้องม ี

การออกกฎหมายเพิ่มเติม	เพื่อคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแสและข้อมูล	รวมทั้งการกันไว้เป็นพยาน	

อันท�าให้การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างได้ผล	 และช่วยคุ้มครอง

เหล่านักเคลื่อนไหวในด้านสิทธิมนุษยชนไปด้วยในตัว

	 	 จากการไต่สวนคดทีจุรติของผูเ้ขยีนตลอดระยะเวลาเกอืบเก้าปีทีผ่่านมา	ในคดทีจุรติทีเ่กีย่วข้อง

กับการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 คดียึดถือและครอบครองท�าประโยชน์ในที่ดิน 

ของรัฐโดยมิชอบ	 เช่น	 คดีสร้างโรงไฟฟ้า	 ที่ต�าบลหินกรูด	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 คดีสร้างบ่อบ�าบัด 

น�้าเสีย	 ที่ต�าบลคลองด่าน	 จังหวัดสมุทรปราการ	 คดีสร้างโรงถลุงเหล็กบนพื้นท่ีชุ่มน�้า	 ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 ฯลฯ	 ล้วนแต่เคลื่อนไหวต่อต้านโดยกลุ ่มองค์การภาคเอกชน	 ด้านอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อมและนักสทิธิมนุษยชน	ซึง่ได้รับผลกระทบอย่างรนุแรง	จากการร้องคดัค้านดังกล่าว	จนท�าให้ 

นกัสทิธมินษุยชนเหล่าน้ันถูกคกุคามข่มขู่จนถึงแก่ชีวิตก็ม	ีเหตนุีจ้งึจ�าเป็นต้องมกีฎหมายคุม้ครองพยาน

และกนัไว้เป็นพยานเพือ่ช่วยเหลอืสนับสนุนให้สามารถคุ้มครองการเคลือ่นไหวในลกัษณะของการสร้าง 

เครือข่ายในพื้นท่ีสามารถด�าเนินการจนประสบผลส�าเร็จ	 สามารถชี้มูลความผิดผู้กระท�าผิดที่เป็น 

ตัวการใหญ่	หรือผู้มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดฐานทุจริต	ได้แก่	:

  1. การคุ้มครองพยาน	 เป็นไปตามมาตรา	 303/2	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ซึ่งบัญญัติว่า	:

	 	 “ในกรณีที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 เห็นว่า	คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ 

ผู้กล่าวหา	ผู้เสียหาย	ผู้ท�าค�าร้อง	ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ	ผู้ให้ถ้อยค�า	หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส	หรือข้อมูลใด 

เก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าท่ี	 การร�่ารวยผิดปกติ	 หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อด�าเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว	 โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยาน 

ทีมี่สิทธไิด้รับความคุม้ครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานในคดอีาญา	ทัง้นี	้ให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 เสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมาย	 ดังกล่าว

ส�าหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ในกรณเีกดิความเสยีหายแก่ชีวติ	ร่างกาย	อนามยั	ชือ่เสยีง	ทรัพย์สิน	หรือสิทธอิย่างหนึง่อย่างใด 

ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 หรือสามี	 ภริยา	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ 

ใกล้ชดิกบับคุคลดงักล่าว	เพราะมกีารกระท�าผดิอาญาโดยเจตนา	เนือ่งจากการด�าเนนิการ	หรอืการให้

ถ้อยค�า	หรอืแจ้งเบาะแสหรอืข้อมลูต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ให้บคุคลนัน้มสีทิธยิืน่ค�าร้องต่อหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จ�าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญาด้วย”

	 	 ทั้งนี้	 ได้มีระเบียบคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน	 พ.ศ.2554	 

เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือพยานในคดีที่เกี่ยวกับ

การปราบปรามการทุจริต	 การร�่ารวยผิดปกติและการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ	 และสัมฤทธิ์ผลรวมทั้งเกิดประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมและบุคคลซึ่งเป็นพยาน 

ในคดตีามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	ซึง่มสีาระส�าคญั

โดยให้ผู้กล่าวหา	ผู้เสียหาย	ผู้ท�าค�าร้อง	 ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ	ผู้ให้ถ้อยค�า	หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส	หรือ 

ข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริต	ต่อหน้าที่	การร�่ารวยผิดปกติ	และการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	หรือ

ข้อมูลอ่ืนอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงสามี	ภริยา	ผู้บุพการี	ผู้สืบสันดานของ 

ผู้ร้องขอ	และบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอเป็นผู้ร้องขอได้

	 	 พยานตามระเบียบนี้คือ	 ผู้ร้องขอท่ีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ	 

รวมทั้งบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ว่าด้วย

เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดีด้วย

	 	 ขั้นตอนการพิจารณาในการคุ้มครองช่วยเหลือพยานนั้น	 เมื่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้รับ 

ค�าร้องขอแล้วจะพิจารณามีมติว่าสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานหรือไม่	 และ 

ให้แจ้งมตใิห้ผู้ร้องขอทราบ	ในกรณีท่ีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มมีติให้มมีาตรการคุม้ครองช่วยเหลือพยาน	 

ให้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 แจ้งให้ส�านักงานคุ้มครองพยาน	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 หรือส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อด�าเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือ

พยาน	ทั้งน้ี	 การประสานการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วม 

ระหว่างส�านักงานและหน่วยงานนั้นๆ	 โดยให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามผล 

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือพยานกับหน่วยงานนั้นๆ	 ด้วย	 และในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติไม่ให้มีมาตรการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือพยาน	ย่อมไม่ตัดสิทธิผู้ร้องขอที่จะยื่นค�าร้องขอคุ้มครองช่วยเหลือพยานใหม่
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วิชา มหาคุณ

	 	 กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนต้องจัดให้มีมาตรการคุ ้มครองช่วยเหลือผู ้ร ้องขอก่อนที่จะน�าเสนอ 

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อมีมติให้ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 จัดให้มีการคุ ้มครองช่วยเหลือพยาน 

เป็นการชัว่คราวตามท่ีเหน็สมควร	ท้ังนี	้เลขาธกิารต้องรายงานเหตุผลและความจ�าเป็นต่อคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	เพื่อให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติโดยเร็ว	ทั้งนี้	การคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นการชั่วคราว

ดังกล่าวให้น�าวิธีการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญามาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม

	 	 การยื่นค�าร้องขอคุ ้มครองช่วยเหลือนั้น	 ผู ้ร้องขอสามารถร้องขอได้ท่ีส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 

(ส�านักงานใหญ่)	หรือที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ประจ�าจังหวัดก็ได้

  2. การกันไว้เป็นพยาน

	 	 บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ซึ่งเป็นผู ้ถูกกล่าวหารายอื่น	 หากได้ให้ถ้อยค�า	 หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญ	 

ในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�าผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น	 

และคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เหน็สมควรจะกนัผูน้ัน้ไว้เป็นพยานโดยไม่ด�าเนนิคดกีไ็ด้	โดยคณะกรรมการ	 

ป.ป.ช.	 ได้มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู ้ถูกกล่าวหาไว ้

เป็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดี	 พ.ศ.2554	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคล 

หรือผู้ถูกกล่าวหาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการกระท�าผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่นไว้ 

เป็นพยานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	ซึ่ง	“พยาน”	ตามประกาศดังกล่าว	หมายความว่า	บุคคลผู้ซึ่งยังมิได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือ 

ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่ได้ให้ถ้อยค�าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญ	 ในการที่จะใช้เป็น 

พยานหลกัฐานในการวินิจฉยัช้ีมลูการกระท�าผดิของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ซึง่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้กนัไว้ 

เป็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดีตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต	โดยมีรายละเอียดดังนี้	:

   ก. บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อาจถูกกันไว้เป็นพยานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 (1)	 เป็นผู ้ที่รู ้เห็นเหตุการณ์และมีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท�าผิด 

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หรือระหว่างการด�าเนินการแสวงหา 

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง	หรือระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 	 	 	 (2)		เป็นผูท่ี้ได้ให้ถ้อยค�าอันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	หรอืการแสวงหา

ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน	 และการไต่สวนข้อเท็จจริง	 หรือให้ถ้อยค�า	 หรือแจ้งเบาะแส

หรือข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�าผิด 

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส�าคัญนั้น
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 	 (3)	 เป็นผู้ที่เต็มใจที่จะให้ถ้อยค�าหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลและรับรองว่าจะไป 

เบิกความเป็นพยานในชั้นศาลตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค�าไว้

   ข.  การกนับคุคลหรือผูถ้กูกล่าวหาไว้เป็นพยานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กระท�าได้

ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

	 	 	 	 	 (1)	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ตามมาตรา	103/18	(3)

	 	 	 	 	 (2)	 การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง

	 	 	 	 	 (3)	 การไต่สวนข้อเท็จจริง

   ค.  การพิจารณากับบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานและการสอบปากค�าผู้ถูกกันไว้ 

เป็นพยาน ต้องมิได้เกิดจากการขู่เข็ญ	 หลอกลวงหรือโดยมิชอบด้วยประการอื่นใดแก่ผู้ถูกกันไว ้

เป็นพยานเพื่อชักจูงใจให้บุคคลดังกล่าวให้ถ้อยค�าหรือข้อมูลในเรื่องที่กล่าวหา

	 	 	 ง.		 ในกรณีที่บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดประสงค์ที่จะให้ถ้อยค�าหรือแจ้งเบาะแสหรือ

ข้อมูล	อันเป็นสาระส�าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�าผิด

ของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น	 หรือการให้ถ้อยค�า	 หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลของบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหา 

ดงักล่าวทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องอย่างส�าคญัต่อการกระท�าผดิของตนทีอ่าจตกอยูใ่นฐานะผูร่้วมกระท�าผดิหรอื

มีส่วนสนับสนุนในการกระท�าผิดของผู้ถูกกล่าวหารายอื่นในภายหลัง	ก็ให้บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้น 

มีค�าขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 เพื่อขอให้กันตนไว้เป็นพยานในคดีนั้นได้

นับแต่ได้ทราบเหตุแห่งการกล่าวหาในคดีนั้น

	 	 	 จ.		 หากพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 หรือพนักงานไต่สวน	 หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้วแต่

กรณ	ีพบว่าค�าให้การของบุคคลใด	จะเป็นประโยชน์ในการพิสจูน์ความผดิของผูถู้กกล่าวหารายใด	และ

สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระท�าผิดของผู้ถูกกล่าวหานั้นให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่	หรือพนักงานไต่สวน	หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน	แล้วแต่กรณีสอบปากค�าบุคคลดังกล่าว

ไว้และท�าความเห็นว่าสมควรกันบุคคลนั้นเป็นพยานหรือไม่เพื่อเสนอคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	พิจารณา

วนิจิฉยัต่อไป	โดยให้น�ามาใช้บังคับกบัการไต่สวนข้อเท็จจรงิโดยคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เองทัง้คณะด้วย

โดยอนุโลม

	 	 	 ฉ.		 เมื่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้รับค�าขอแล้ว	 จะต้องพิจารณาค�าขอหรือความเห็น 

ดังกล่าว	โดยค�านึงถึงเหตุดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	 (1)	 หากไม่กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาคนใดคนหนึ่งเป็นพยานแล้วพยานหลักฐาน 

ทีมี่อยู	่อาจไม่เพยีงพอและไม่อาจแสวงหาพยานหลกัฐานอืน่แทนเพือ่ให้เพยีงพอแก่การทีจ่ะด�าเนนิคดี

กับผู้ถูกกล่าวหารายอื่นที่เป็นตัวการส�าคัญ

	 	 	 	 	 (2)	 บุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นจะต้องเบิกความตามที่ให้การไว้
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	 	 	 ช.		 เมื่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีมติให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดไว้เป็นพยานแล้ว	

ย่อมถือว่าบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหานั้นอยู่ในฐานะพยานของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ในคดีท่ีได้รับไว้

พิจารณานั้น	 และอาจได้รับการคุ้มครองหรือจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือตามกฎหมายหรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย	 หากพยานไม่ไปเบิกความหรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือ 

ให้ถ้อยค�าไว้	 หรือไปเบิกความเป็นพยานแต่ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาหรือเป็นปฏิปักษ	์ 

ย่อมไม่ได้รับการกันไว้เป็นพยานและให้การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นพยานสิ้นสุดลง

บทสรุป
	 	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะได้ผลอย่างจริงจัง	 จึงต้องบูรณาการหลักสิทธิ 

มนุษยชนในกระบวนการไต่สวน	กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	เพื่อให้สามารถ

เข้าถึงและคุ้มครองกลุ่มคนที่ถูกผลกระทบจากการทุจริต	 และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ3  

อันเป็นการสนับสนุนในเชิงรุกของการมีส่วนร่วม	 ท�าให้ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่าง 

ทันท่วงทีเป็นผลท�าให้สามารถต่อสู้กับอิทธิพลของกลุ่มที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการจัดสรร

ทรัพยากรสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะการทุจริตมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเป็นพิเศษ

ต่อกลุม่ทีต้่องทนทุกข์ทรมานจากการกดีกนัและการเลอืกปฏบิตั	ิซึง่โดยธรรมชาตมิคีวามสามารถน้อย

ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน	ดังนี้	รัฐจึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการช่วยเหลือคุ้มครอง

กลุม่ผูด้้อยโอกาสและใช้มาตรการในเชงิรกุเพ่ือให้มโีอกาสได้มส่ีวนรวมในการพทิกัษ์ปกป้องทรพัยากร

สาธารณะไว้	เพื่อประโยชน์ของสังคมและของประเทศชาติสืบไป

	 	 กฎหมายป้องกันการทุจริตในยุคปัจจุบัน	 จึงต้องให้ความส�าคัญต่อหลักคุ ้มครองพยาน	 

และกันไว้เป็นพยาน	 โดยก�าหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ทั้งนี้	 

เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอ�านาจรัฐละเลยต่อเครือข่ายสิทธิมนุษยชน	 และบรรดาผู้เคลื่อนไหว 

เพื่อต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ให้สามารถยืนหยัดต่อสู้	 เพื่อขจัดปัญหา 

การทุจริตและการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนได้เป็นผลส�าเร็จไปพร้อมกันนั่นเอง

3	 สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน,	 การทุจริตและสิทธิมนุษยชน:	 สร้างความเชื่อมโยง,	 แปลโดย	 วีระ	 สมบูรณ	์ 
	 และคณะ	(กรุงเทพฯ	:โรงพิมพ์มติชน,	2553),	หน้า	22.
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

–	 ก�าหนดให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 

	 ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ 

	 ของรัฐต ้องยื่น บัญชีแสดง 

	 รายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

	 ของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตร 

	 ที่ ยั ง ไม ่บรรลุนิติภาวะต ่อ 

	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.

–	 ไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหา 

	 เจ้าหน้าทีข่องรัฐร�า่รวยผดิปกต	ิ 

	 เพื่อการร้องขอให้ทรัพย์สิน 

	 ตกเป็นของแผ่นดิน

ภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1 

การปราบปรามทุจริต

2 

การป้องกันการทุจริต

3 

การตรวจสอบทรัพย์สิน

–	 ไต ่สวนและเสนอวุฒิสภา 

	 เพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ด�ารง 

	 ต� า แหน ่ ง ต ามที่ กฎหมาย 

	 ก�าหนด

–	 ไต่สวนและเสนออัยการสูงสุด 

	 เพื่อด�าเนินคดีอาญาแก่ผู ้ถูก 

	 กล่าวหาว่าร�า่รวยผดิปกต	ิทจุรติ	 

	 หรือกระท�าผิดต่อต�าแหน่ง 

	 หน้าที่

–	 ไ ต ่ ส วนและ วินิ จ ฉั ย ก รณ ี

	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัถกูกล่าวหาว่า 

	 ร�่ารวยผิดปกติ	 ทุจริต	 หรือ 

	 กระท�าความผิดต่อต�าแหน่ง 

	 หน้าท่ีในการยุติธรรม	 เพื่อ 

	 เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

	 ลงโทษทางวินัย	 และเสนอ 

	 อัยการสูงสุด	 เพื่อด�าเนินคด ี

	 ทางอาญา

–	 ส อบ ส ว น ข ้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ น 

	 ความผิดเกี่ยวกับการเสนอ 

	 ราคาต ่อหน ่วยงานของรัฐ	 

	 (ฮั้ว)

–	 เสนอมาตรการความเห็น 

	 ข้อเสนอแนะต่อ	ครม.	รัฐสภา	 

	 ศาล	 หรือ	 คตง.	 ให ้มีการ 

	 ปรับปรุงการและปราบปราม 

	 การทุจริต

–	 เสรมิสร้างทศันคตแิละค่านยิม 

	 เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต	 

	 และส่งเสริมให้ประชาชนมี 

	 ส่วนร่วมในการป้องกันและ 

	 ปราบปรามการทุจริต
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หมายเหตุ :	 ส่งหน่วยงานอื่นหมายความว่า	 ส่งให้ต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่	 หรือส่งให ้
คณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าทีก่่อให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐ	หรอืส่งให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตดิ�าเนนิการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

แผนผังการรวมขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง

เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ไต่สวนเอง

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ให้ข้อกล่าวหาตกไป

มีความผิดทางวินัย

ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู ้มีอ�านาจแต่งตั้ง
ถอดถอนพิจารณาโทษ
ทางวนิยัตามฐานความผดิ
ที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
ได้มีมต	ิภายในสามสบิวนั	
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
เพื่อฟ้องคดีอาญาในศาล
ซ่ึงมีเขตอ�านาจพิจารณา
พิพากษาคดี

ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด
เพื่อยื่นค�าร้องต่อศาลซึ่ง
มีเขตอ�านาจพิจารณา
พิพากษาคดี	 เพื่อขอให้
ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน

มีความผิดทางวินัย ร�่ารวยผิดปกติ

ข้อกล่าวหามีมูล

ส่งหน่วยงานอื่น	แต่งตั้งพนักงานไต่สวนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

มติคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

เรือ่งขอให้ถอดถอนบคุคลออกจากต�าแหน่ง/ผู้เสียหาย/ผู้กลา่วหา/มเีหตุอนัควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร�า่รวยผดิปกต	ิกระท�าความผดิฐานทจุรติต่อหน้าที	่กระท�าความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ	หรอืกระท�า
ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

ม.44,	ม.66,	ม.84,	ม.85,	ม.86,	ม.87,	ม.88,	ม.89

ม.43 ม.43 ประกาศ	คปค.	31	ข้อ	5 ประกาศ	คปค.	31	ข้อ	6

ม.53

ม.91(1) ม.91(2) ม.80

ม.53ม.50,	ม.53

ม.92 ม.97 ม.80,	ม.81
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ผู้กล่าวหา

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ตกไป พิพากษา

ข้อกล่าวหามีมูล

ประธานวุฒิสภา

วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในห้า
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภาให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง

หมายเหตุ : ปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.2542	 พ.ศ.2550	 ซึ่งได ้
แก้ไขให้การกล่าวหาอาจกระท�าได้	3	กรณี		คอื	1.มผู้ีกล่าวหา 
ซึ่งเป ็นผู ้ เสียหาย	 2.มีผู ้กล ่าวหาซึ่งมิใช ่ผู ้ เ สียหาย	 
3.คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	มีเหตุอันควรสงสัย

กรณีหาข้อยุติไม่ได้	ป.ป.ช.	
ฟ้องคดีเอง	หรือแต่งตั้งทนายความให้

ฟ้องคดีแทนก็ได้

อัยการสูงสุด

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.

คณะอนุกรรมการ
ไต่สวน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี

พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดีได้

ตั้งคณะท�างานระหว่าง	ป.ป.ช.	และ
อัยการสูงสุด	เพื่อรวบรวมหลักฐาน

ผู้ถูกกล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้	
จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษา

แผนผังการด�าเนินคดีอาญาต่อผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ความผิดอาญา 
–	ร�่ารวยผิดปกติ
–	ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ตาม	ป.อาญา	
–	ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่	หรือทุจริต
	 ต่อหน้าที่ตาม	กม.	อื่น		

–	กรรมการ	ป.ป.ช.	หนึ่งคน
–	พนักงานเจ้าหน้าที่	และหรือ	
–	ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด

ม.66

ม.45

ม.53 ม.56

ม.55

ม.56(1) ม.70

ม.70

ม.70

ม.70

กรณีได้ข้อยุติ	อัยการสูงสุดฟ้องคดี
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วิชา มหาคุณ

การด�าเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	หรือ	
ถูกกล่าวหาว่าร�่ารวยผิดปกติ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมืองถูกกล่าวหา	หรือ

มีเหตุอันควรสงสัยว่าร�่ารวยผิดปกติ

ม.75

ม.53

ม.80(1)(2)(3)

ม.43,	ม.

ม.80(4)

	ม.80	วรรคสอง	ม.80(1)(2)(3)	

ม.77

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
ไต่สวนข้อเท็จจริง

สั่งลงโทษไล่ออก	
หรือปลดออก

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ข้อกล่าวหามีมูล
ผู้บังคับบัญชา	

หรือผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง
ถอดถอน

พยานหลักฐาน
ไม่สมบูรณ์พอ

ที่จะด�าเนินคดีได้

ตั้งคณะท�างานระหว่าง	
ป.ป.ช.	และอัยการสูงสุด
เพื่อรวบรวมหลักฐาน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

กรณีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ศาลที่มีเขตอ�านาจพิจารณา
พิพากษากรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

กรณีได้ข้อยุติ	
อัยการสูงสุด

ฟ้องคดี

กรณีหาข้อยุติไม่ได้	
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ยื่นค�าร้องเอง	
หรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี

อัยการสูงสุด

ตกไป

-18-0219(001)P4.indd   220 6/5/61 BE   11:56 AM



221วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

การถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
ไต่สวนข้อเท็จจริง

พยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดีได้

ม.53

ม.65	วรรคหนึ่ง

ม.43,	ม.45

ม.70,	ม.71

ม.56

ม.56(2)

ม.55

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ข้อกล่าวหามีมูล

ประธานวุฒิสภา อัยการสูงสุด

พยานหลักฐานสมบูรณ์ฟ้องคดี

ประธานวุฒิสภา	รับค�าร้อง

ผู้ด�ารงต�าแหน่งที่ถูกกล่าวหา
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้	
จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ

ตั้งคณะท�างานระหว่าง	ป.ป.ช.	
และอัยการสูงสุด	เพื่อรวบรวม

พยานหลักฐาน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

หรือศาลที่มีเขตอ�านาจ
พิจารณาพิพากษา

วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน
ไม่น้อยกว่าสามในห้าของ

จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภาให้ถอดถอน

ออกจากต�าแหน่ง

ตกไป

พิพากษา

ม.60

ม.63

ม.59	วรรคหนึ่ง ม.59	วรรคสอง

สว.	ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของทั้งหมด
(ขอให้ถอดถอน	สว.)	เท่าที่มีอยู่ของสภา

ส.ส.	ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่
ของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภา

ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

กรณีได้ข้อยุติอัยการสูงสุดฟ้องคดี

กรณีหาข้อยุติไม่ได้	ป.ป.ช.	
ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความ

ให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
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วิชา มหาคุณ

		กรณีได้ข้อยุติ	อัยการสูงสุดฟ้องคดี
กรณีหาข้อยุติไม่ได้	ป.ป.ช.	ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนได้
พิพากษา	ศาลที่มีเขตอ�านาจพิจารณาพิพากษา	พยานหลักฐานสมบูรณ์	ฟ้องคดี	ม.97,ม.98

การด�าเนินการทางวินัยและอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งมิใช่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

ผู้ถูกกล่าวหา
	 –		มีชื่อที่อยู่
	 –		บัตรสนเท่ห์	

ที่ชี้ช่องพยานหลักฐาน

ผู้เสียหาย	
ร้องทุกข์ต่อ	

พนักงานสอบสวน

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	
มีเหตุอันควรสงสัย

ม.84,	ม.85,	ม.86,	ม.87 ม.88

ม.53

ม.89

ม.43,	ม.45

ม.56

ม.91,	ม.92

ม.92
ม.97	วรรคสอง

ม.93

ม.91,	ม.97

ม.97,	ม.98

ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน

ศาลที่มีเขตอ�านาจ
พิจารณาพิพากษา

พยานหลักฐานไม่สมบูรณ์
พอที่จะด�าเนินคดี

พยานหลักฐาน
สมบูรณ์ฟ้องคดี

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.

ข้อกล่าวหาไม่มีมูล

ข้อกล่าวหามีมูล

ค�าสั่งลงโทษหรือถอดถอน

คณะอนุกรรมการไต่สวน	

ตกไป
วินัย อาญา

อัยการสูงสุด

พิพากษา

ผู้บังคับบัญชา	
หรือผู้มีอ�านาจ
แต่งตั้งถอดถอน

พิจารณาโทษทางวินัย
ตามฐานความผิดที่	ป.ป.ช.	

มีมติชี้มูลความผิด
ตั้งคณะท�างานระหว่าง	
ป.ป.ช.	และอัยการสูงสุด
เพื่อรวบรวมหลักฐาน

กรณีได้ข้อยุติอัยการสูงสุดฟ้องคดี

กรณีหาข้อยุติไม่ได้	ป.ป.ช.	
ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความ

ให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
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กระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีทุจริตและหลักสิทธิมนุษยชน

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

คริษฐา	 ดาราศร,	ปัญหาการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง 

  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2548	 :	 ศึกษาเฉพาะกรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

	 	 ส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ,	วิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 

	 	 2548.

สมัชชาสากลว่าด้วยนโยบายสิทธิมนุษยชน,	 การทุจริตและสิทธิมนุษยชน : สร้างความเชื่อมโยง,  

	 	 แปลโดย	วีระ	สมบูรณ์	และคณะ,	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มติชน,	2553.

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ,	บูรณาการสิทธิมนุษยชนสู่วาระการปราบปรามการทุจริต :  

  ความท้าทาย ความเป็นไปได้ และโอกาส,	 แปลโดย	 วีระ	 สมบูรณ์และคณะ,	 กรุงเทพฯ	 :	 

	 	 โรงพิมพ์มติชน,	2555.
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ* 

งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน 

บทน�า 

	 	 ส�านักงบประมาณเป็นหน่วยงานกลางทางการคลังและงบประมาณที่มีบทบาทและเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	 รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ	

ให้ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานอื่น	 เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารและด�าเนินงานตามภารกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	ส�านักงบประมาณจึงมีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการงบประมาณให้

มีความคุ้มค่า	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่

ก�าหนดไว้	 ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลความส�าเร็จของการด�าเนินงานจากการใช้จ่าย

งบประมาณของส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานอื่นด้วย	ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าที่ของ

ส�านกังบประมาณแล้ว	จะเหน็ได้ว่าส�านกังบประมาณเป็นองค์กรส�าคญัในการน�านโยบายของรฐัทีเ่ป็น

นามธรรมไปสูก่ารปฏิบัตท่ีิเป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกด้านการงบประมาณเป็นตวัขบัเคลือ่น	ซึง่การปฏบิตัิ

หน้าที่ดังกล่าวย่อมต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนประกอบกัน	 

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง	 โดยในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ส�านักงบประมาณที่เป็นนามธรรม	 ได้ค�านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเป็นล�าดับ	 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน	 ส่วนวิธีการงบประมาณ	 

การปฏิรูประบบงบประมาณ	รวมทั้งการบริหารงบประมาณ	ซึ่งเป็นกระบวนงานด้านการงบประมาณ	 

ส�านักงบประมาณได้ค�านึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน	 โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ได้จากการจดัท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ทีม่คีวามสอดคล้องกบัร่างกรอบ

ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	ทศิทางและกรอบยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่12	(พ.ศ.	2560	–	2564)	นโยบายความมัน่คงแห่งชาต	ิ(พ.ศ.	2558	–	2564)	 

แผนแม่บทระดับชาติ	 และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินงานของรัฐบาล	 

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ	 ทั้งด้าน

*	 อดีตผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	4	ของ 
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

การเมือง	ความมัน่คง	เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	ซึง่ล้วนแต่เป็นพืน้ฐานของสทิธมินษุยชน 

ทัง้สิน้	โดยได้น้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	และปรชัญา	“เศรษฐกจิพอเพยีง”	 

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	มาเป็นแนวทางหลกัในการปฏบิตั	ิโดยมยีทุธศาสตร์ส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง

กับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง	

	 	 ปัจจุบัน	 ส�านักงบประมาณได้น�าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	 มาใช้ 

ในการจัดการงบประมาณ	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้งบประมาณสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาล	 

ในการจดัสรรทรพัยากรให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ	ตลอดจน

การก�าหนดตัวชี้วัด	ผลผลิต	และการติดตามประเมินผล	โดยที่ผ่านมาการจัดการงบประมาณดังกล่าว 

จะเป็นการให้ความส�าคัญกับการจัดสรรงบประมาณในมิติหน่วยงานมากกว่ามิติบูรณาการเพื่อบรรล ุ

เป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์	 ดังนั้น	 จึงอาจท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ	 ซึ่งถือ

เป็นปัญหาส�าคญัในการจดัสรรงบประมาณ	ประกอบกบัการจดัการงบประมาณตามระบบงบประมาณ 

ดังกล่าว	ยังมีข้อจ�ากัดและอุปสรรคบางประการ	อาทิ	ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในด้านการงบประมาณ	

ขาดการบรูณาการงบประมาณทีม่ปีระสิทธภิาพ	งบประมาณขาดความยดืหยุ่นและไม่ทนัต่อสถานการณ์	

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการปฏิรูประบบงบประมาณ	 ซ่ึงส�านักงบประมาณได้น�าแนวคิดด้าน

สิทธิมนุษยชนมาผนวกรวมไว้ในการปฏิรูประบบงบประมาณ	 โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์ส�าคัญ 

เพือ่ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการด้านการงบประมาณ	เนือ่งจาก

งบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน	 การท่ีจะน�างบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการใด 

ย่อมท่ีจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินท่ีแท้จริง	 ซึ่งปัจจุบันได้รับ 

ความยนิยอมผ่านรฐัสภาในฐานะท่ีเป็นผูแ้ทนของประชาชนในรปูแบบของพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัความยนิยอมหรอือ�านาจในการอนมัุตงิบประมาณ	อย่างไรก็ตาม	 

เพือ่ให้การจดัการงบประมาณของประเทศเป็นไปโดยสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

ซึ่งให้ความส�าคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 จึงสมควรอย่างยิ่งที่ส�านักงบประมาณในฐานะ 

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน	 รวมถึงสิทธิอื่นท่ีบุคคลทุกคน	

มีติดตัวมาแต่ก�าเนิด	 เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข	และเป็นการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ	

ข้อความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน 
	 	 สทิธิมนุษยชนเป็นเรือ่งท่ีมมีานานต้ังแต่สมยักรกี	ซึง่เรยีกว่าเป็นสิทธิธรรมชาติ	(Natural	Rights)	

อนัมรีากฐานมาจากกฎหมายธรรมชาต	ิ(Natural	Law)	โดยกลุม่ปรชัญาสโตอคิ	(Stoic)	ได้อธบิายเรือ่ง

สิทธิธรรมชาติว่า	สิทธิธรรมชาตินั้นมีอยู่กับตัวมนุษย์ทุกคนมาตลอดเวลา	สิทธิเหล่านี้มิใช่อภิสิทธิ์ของ
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ	หากแต่เป็นความชอบธรรมที่มนุษย์ทั่วทุกหนทุกแห่งจะพึงมี	 โดยเหตุ

ที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นผู้มีเหตุผล1 สิทธิธรรมชาตินี้เป็นแนวความคิดที่มีบทบาทส�าคัญที่ท�าให้

เกิดความคิดในการคุม้ครองปัจเจกบคุคล	และท�าให้มกีารร่างเอกสารรบัรองสทิธดิงักล่าวในเวลาต่อมา	

เช่น	มหาบัตร	Magna	Carta	ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมือง	ซึ่งให้การรับรองว่า

สิทธิธรรมชาติไม่อาจถูกพรากไปจากมนุษย์ได้	

	 	 สทิธมินษุยชนเป็นหลกัการพืน้ฐานของระบอบประชาธปิไตยนอกเหนอืไปจากหลกัสทิธเิสรภีาพ

และความเสมอภาค	โดยสิทธิมนุษยชนมีที่มาจากแนวคิดที่ส�าคัญ	2	ประการ2	ได้แก่	

	 	 1.	 ลัทธิมนุษยนิยม	 (Humanism)	 เป็นแนวคิดที่ยกย่องเชิดชูมนุษย์	 โดยถือว่ามนุษย์อยู่เหนือ

ส่ิงอ่ืนใด	 มนุษย์เป็นนายของตนเอง	 เป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อชีวิตและทุกสิ่งในตัวเอง	 มนุษย์

มีความสามารถ	 มีเหตุผล	 และมีความดีงาม	 มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดสารัตถะหรือเนื้อหาแก่นสารแก ่

สรรพสิ่งต่างๆ	มนุษย์มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและสังคม	

	 	 2.	 ลัทธิปัจเจกชนนิยม	 (Individualism)	 เป็นแนวคิดท่ีให้คุณค่าสูงสุดแก่บุคคล	 แต่ละคน	 

ทั้งในทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	ทั้งในระดับรูปธรรมและนามธรรม	 โดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคน 

มคีณุค่าและศกัดิศ์รเีฉพาะตวั	ทกุคนสามารถมเีอกลักษณ์ของตนเองซ่ึงแตกต่างจากคนอืน่ได้	แนวคดินี้ 

จึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งพัฒนาสิทธิเสรีภาพและอ�านาจความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ดียิ่งขึ้น	 

โดยสังคมจะต้องยอมรับ	และรัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง	

	 	 ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการส�าคัญอย่างยิ่งท่ีนานาอารยประเทศยึดถือ

เป็นนโยบายในการปกครองประเทศ	 และใช้เป็นเงื่อนไขในการด�าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ	 

โดยองค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดหลกัการของสทิธมินษุยชนไว้ในกฎบตัรสหประชาชาต	ิข้อ	1	อน	ุ3	 

ว่าองค์การสหประชาชาติมีความมุ่งประสงค์	 “เพ่ือให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศในอันท่ีจะ

แก้ปัญหาระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรมหรือมนุษยธรรม	 และในการส่งเสริมและ

สนบัสนนุการเคารพต่อสทิธมินษุยชนและต่ออสิรภาพอันเป็นมลูหลกัสาหรบัทกุคน	โดยไม่เลอืกปฏิบตัิ

ในเรื่องเชื้อชาติ	 เพศ	ภาษา	หรือศาสนา”3	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกทั้งหลายได้ยอมรับข้อผูกพัน	 

ที่จะเคารพสิทธิเสรีภาพของมนุษยชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อยู่ภายในรัฐของตน	

1	 ภานมุาศ	ขดัเงางาม,	“มมุมองแนวคดิของสทิธมินษุยชนและสทิธปิวงชน”,	วารสารกฎหมายสโุขทยัธรรมาธริาช	ปีที	่14	 
	 ฉบับที่	1	(มิถุนายน	2545)	หน้า	79.	
2	 รุ่งพงษ์	ชัยนาม,	“สารัตถะแห่งสิทธิมนุษยชน”,	วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช	ปีที่	10	ฉบับที่	2	 (พฤษภาคม	– 
	 สิงหาคม	2540)	หน้า	104	–	114.
3	 ค�าแปลกฎบตัรสหประชาชาตขิองส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เข้าถงึได้จาก	http://www.judge.navy.mi.th/PDF/ 
	 un-charter.pdf	
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ประเทศฝรัง่เศสถอืเป็นประเทศต้นแบบให้แก่ประเทศต่างๆ	ในเรือ่งของการรับรองสิทธเิสรภีาพ	

โดยแนวความคิดในการพัฒนาการรับรองสิทธิเสรีภาพของฝรั่งเศสมีพัฒนาการมาจากแนวความคิด 

รัฐเสรีนิยมตามท่ีรับรองสิทธิเสรีภาพปัจเจกชนไปสู่รัฐสวัสดิการที่มุ่งเน้นคุ้มครองสังคมและเศรษฐกิจ

โดยประสานประโยชน์ของท้ังสองแนวความคิดเข้าไว้ด้วยกัน	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพัฒนาจาก 

นิติรัฐไปสู่นิติสังคมรัฐ	โดยศาสตราจารย์	ดร.	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ4	ได้ให้ข้อสังเกตว่า	ในนิติสังคมรัฐ 

มีมิติ	3	มิติซ้อนกันอยู่อย่างแยกไม่ออก	กล่าวคือ	

	 	 1.	 มิติสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน	 ซึ่งเป็นผลมาจากปรัชญาและกฎหมายในศตวรรษที่	 18	 

และ	19	โดยยังคงได้รับการยืนยันทั้งหลักความเสมอภาคและเสรีภาพ	

	 	 2.		มิตทิางสงัคม	เศรษฐกจิ	ซึง่เป็นผลมาจากปรชัญาทีพ่ยายามแก้ไขจดุอ่อนของปัจเจกชนนยิม

และเสรีนิยมดั้งเดิม	 ท�าให้สังคมต้องให้ความคุ้มครองป้องกันและหาทางท�าให้สิทธิเสรีภาพที่ยอมรับ

แต่เดิมตามกฎหมายเป็นจริงข้ึนให้ได้	 ทั้งนี้	 เพื่อให้คนที่เท่าเทียมกันและมีเสรีภาพตามกฎหมายแต่มี

สภาพเศรษฐกิจ	 และสังคมด้อยกว่าผู้อื่นสามารถขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในสภาพดีกว่า	 และ

สามารถใช้และได้ประโยชน์จากสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคได้ตามความเป็นจริง	 ด้วยเหตุนี ้

สิทธิและวิธีการคุ้มครองในรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก	เช่น	เรื่องสตรี	เด็ก	คนชรา	คนงาน	

สิทธิในการศึกษาอบรม	เป็นต้น	

	 	 3.	 มิติทางระหว่างประเทศ	 กล่าวคือ	 จุดเร่ิมแรกที่มีการให้ความส�าคัญกับสิทธิ	 และเสรีภาพ

ของแต่ละคนตามแนวทางของปรชัญากฎหมายธรรมชาติในรปูแบบของเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร	

คือ	 ค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี	 ค.ศ.	 17895	 โดยมีสาระส�าคัญเป็นการก�าหนดเนื้อหา 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอาจน�ามาปรับใช้กับการปฏิรูประบบงบประมาณ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 ข้อ	 1	 มนุษย์ท้ังหลายเกิดมาและทรงไว้ซึ่งเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ในการมีและการใช้สิทธิประการต่างๆ	 ความแตกต่างทางสังคมไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะเช่นไรจะมีขึ้นได้

ก็แต่เพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันเท่านั้น	

	 	 	 2)		 ข้อ	 2	 วัตถุประสงค์แห่งสังคมการเมือง	 ได้แก่	 การธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหลาย 

ที่ก�าเนิดขึ้นและมีมาตามธรรมชาติและเป็นสิทธิซึ่งมิอาจยกเลิกเพิกถอนได้ของมนุษย์	 สิทธิทั้งหลาย 

เหล่าน้ีได้แก่	เสรภีาพ	กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิ	ความปลอดภยัในชีวติและร่างกาย	และสทิธใินการขดัขนื

ต่อการกดขี่ไม่ว่าในรูปแบบใด	

4	 บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ,	 กฎหมายมหาชน	 เล่ม	 1	 วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่างๆ,	 
	 กรุงเทพ,	นิติธรรม,	2538,	หน้า	111
5	 ฐาปนันท์	นิพิฏฐกุล	www.thaivolunteer.org	/ค�าประกาศสิทธิ/	
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	 	 	 3)	 ข้อ	 4	 การใช้สิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนนั้นย่อมถูกจ�ากัดลงได้แต่เฉพาะที่

จะให้การประกันแก่ผู้เป็นสมาชิกคนอื่นๆ	 ในสังคมเพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิอย่างเดียวกันนั้นได้ด้วย 

ข้อจ�ากัดทั้งหลายในการใช้สิทธิเหล่านี้จะกระท�าได้ก็แต่โดยอาศัยบทกฎหมายเท่านั้น	

	 	 	 4)		 ข้อ	 10	 บุคคลสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนได้โดยไม่จ�าต้องเกรงต่อเหตุ

ใดๆ	โดยมเีงือ่นไขว่าการแสดงความคิดเห็นของบคุคลนั้นจักต้องไม่กระทบต่อความสงบเรยีบร้อยแห่ง

สาธารณะซึ่งรับรองโดยกฎหมาย	

	 	 	 5)		 ข้อ	11	การสือ่สารแลกเปลีย่นระหว่างบคุคลโดยเสรใีนทางความคดิและความเหน็เป็น

สิทธิประการหนึ่งในบรรดาสิทธิอันมีค่าอย่างยิ่งยวดของมนุษย์	 พลเมืองทุกคนจึงสามารถพูด	 เขียน	 

พิมพ์เผยแพร่ได้อย่างเสรีซึ่งความคิดและความเห็นของตน	 เว้นเสียแต่ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่า	

การกระท�าใดเป็นการใช้เสรีภาพผิดไปจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง	

	 	 	 6)	 ข้อ	 14	 พลเมืองมีสิทธิที่จะตรวจสอบโดยตนเองหรือโดยผ่านทางผู้แทนในเรื่องต่างๆ	

ว่ามีความจ�าเป็นเพียงใดในการเข้ารับภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะในเรื่องที่ว่าจะยอมรับภาระค่าใช้จ่าย 

สาธารณะหรือไม่ก็ได้โดยเสรี	 และในเรื่องท่ีว่าจะตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณะ	 ตลอดจนความ 

มากน้อยของค่าใช้จ่าย	 รายการของค่าใช้จ่าย	 การเรียกคืนและระยะเวลาในการใช้จ่ายก็สามารถ 

จะกระท�าได้	

	 	 	 7)	 ข้อ	 15	 สังคมย่อมมีสิทธิเรียกให้หน่วยงานสาธารณะทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติ

ภารกิจในส่วนที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้นได้	

	 	 ค�าประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืงปี	ค.ศ.	1789	ดงักล่าวได้รบัการรบัรอง	และปรากฏอยูใ่น

ค�าปรารภของรฐัธรรมนญูฝร่ังเศสปี	ค.ศ.	1946	ความว่า	“ประชาชนชาวฝร่ังเศสขอประกาศยนืยันว่าจะ

ยดึม่ันต่อสทิธมินษุยชนและหลกัการว่าด้วยอ�านาจอธปิไตยของประเทศ	ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในปฏญิญา

ปี	 1789...”6	 อันเป็นการยืนยันถึงการยึดมั่นในหลักการของสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งต่อมาได้ขยายไปถึง 

ดินแดนที่อยูภ่ายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศส	เชน่	การยอมให้พลเมืองของชาตอิาณานคิมเข้ารับราชการ

และมีสิทธิเสรีภาพได้เหมือนคนฝรั่งเศส	 เป็นต้น	 และยังขยายไปยังประเทศอื่นๆ	 ที่มิใช่อาณานิคม 

อีกด้วย	เช่น	การรับรองสิทธิลี้ภัยทางการเมือง	เป็นต้น	

6		 รธน.	ฝรัง่เศส	ฉบบัเตม็	(ฉบบัแปล)	http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/admin_souvanee/download/ 
	 article	/article_20100225105143.pdf
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ในปี	 1948	ก็มีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากสมัชชาสหประชาชาติ	 เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	ค.ศ.	 1948	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้	 

ได้ประกาศถึงหลักการของสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกั้น	

ว่าเป็นชายหรอืหญิง	โดยในค�าปฏิญญาดงักล่าวขึน้ต้นด้วยค�าปรารภคล้ายกบัค�าประกาศสทิธมินษุยชน 

และพลเมืองปี	 ค.ศ.	 1789	 ความว่า	 “โดยท่ีการยอมรับศักด์ิศรีแต่ก�าเนิด	 และสิทธิท่ีเท่าเทียมกัน

และที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติเป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	 

ความยุติธรรม	 และสันติภาพในโลก	 โดยที่การไม่น�าพาและการหมิ่นในคุณค่าของสิทธิมนุษยชน	 

ยงัผลให้มกีารกระท�าอนัป่าเถือ่น	ซึง่เป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนษุยชาติ	และการมาถึง 

ของโลกท่ีได้มกีารประกาศให้ความมอีสิรภาพในการพดูและความเชือ่	และอสิรภาพจากความหวาดกลวั 

และความต้องการของมนุษย์	 เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนทั่วไป	 โดยที่เป็นการจ�าเป็นที่

สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม	ถ้าจะไม่บังคับให้คนต้องหันเข้าหาการลุกขึ้น

ต่อต้านทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้าย	 โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกคร้ังไว้

ในกฎบตัรถึงศรทัธาในสทิธมินษุยชนข้ันพ้ืนฐานในศกัด์ิศรแีละค่าของมนษุย์	และในสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกัน 

ของบรรดาชาย	 และหญิง	 และได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิต 

ที่ดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวางยิ่งขึ้น...”7 

	 	 สิทธิมนุษยชนที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้	อาจจ�าแนกได้เป็น	2	ส่วน8	

ได้แก่	

	 	 1.	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 สิทธิในส่วนแรกนับว่าเป็นสิทธิท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม	 และ 

อีกส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เจริญขึ้น	

	 	 	 1)	 สทิธพิลเมือง	เป็นสทิธขิองบคุคลในทางกฎหมาย	ซึง่อาจจ�าแนกได้เป็นสทิธิพืน้ฐานของ

บุคคล	เช่น	สิทธิในร่างกายและเสรีภาพ	อิสระจากการเป็นทาส	อิสระจากการทรมาน	การลงโทษหรือ

การปฏิบัติที่ต�่าช้า	 สิทธิที่จะเป็นบุคคลตามกฎหมาย	 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่าง 

เสมอภาคกัน	 สิทธิได้รับการเยียวยาทางศาลและการถูกละเมิดสิทธิ	 อิสระจากการจับกุม	 คุมขัง

หรือเนรเทศโดยพลการ	 สิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดี	 สิทธิในคดีอาญาที่ได้รับ 

การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์	 จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง	 และสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สิน	

เช่น	สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว	สิทธิในการเดินทางและย้ายที่อยู่ออกนอกประเทศ	 

สิทธิในการถือสัญชาติ	สิทธิในการสมรสและการสร้างครอบครัว	สิทธิที่จะมีทรัพย์สิน	

7	 กรมองค์การระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ,	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	2551	
8		 สมชาย	กษิติประดิษฐ์,	สิทธิมนุษยชน,	ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	2542
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	 	 	 2)	 สทิธทิางการเมอืง	เป็นสทิธทิีเ่ปิดโอกาสให้มกีารแสดงออกซึง่เป็นสทิธทิีส่�าคัญในสงัคม

ประชาธปิไตย	เช่น	สทิธใินเสรภีาพการนบัถอืศาสนา	เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็	การแสดงออก	

การรับหรือแพร่ข้อมูลข่าวสาร	สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ	

	 	 2.	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 เช่น	 สิทธิในสวัสดิการทางสังคม	 เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรม	สิทธิในการท�างานร่วมในสหภาพแรงงาน	สิทธิในการพักผ่อนและมีวันหยุด	สิทธิมาตรฐาน

การครองชีพ	 มารดาและเด็กจะต้องได้รับการดูแลพิเศษ	 สิทธิในการศึกษา	 สิทธิในการเข้าร่วม 

ศิลปวัฒนธรรม	

	 	 ในส่วนสุดท้ายของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ยอมรับว่าบุคคลทุกคน	 มีสิทธิและ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ	 ตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาฯ	 ทั้งในส่วนของสังคมและระหว่างประเทศ	

นอกจากนั้น	 ยังได้ก�าหนดถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อประชาคม	 โดยในการใช้

สทิธแิละเสรภีาพนัน้จะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมาย	เพ่ือทีจ่ะได้มาซ่ึงการยอมรับนบัถอืและเป็นการเคารพ

สทิธแิละอิสรภาพของผูอ้ืน่ซึง่การกระท�าดงักล่าวต้องตัง้อยูบ่นความเทีย่งธรรมของศลีธรรม	ความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน	และสวัสดิการทั่วไปของสังคมประชาธิปไตยด้วย	

	 	 ต่อมาได้มีอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งเป็น 

สนธสิญัญาเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนระหว่างประเทศครอบคลมุในเรือ่งสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

อย่างกว้างขวาง	 มีการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชน	 และมีบทบัญญัติให้เอกชนฟ้องร้องกรณีรัฐได้กระท�า

ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้	 ท�าให้สิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง	 โดยรัฐที่ละเมิดต้องชดใช้

ค่าเสียหายแก่บุคคลท่ีถูกละเมิดเพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วย9	 

โดยอนุสัญญายุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน	 ได้รวมสิทธิเสรีภาพ 

ในค�าประกาศปี	1789	และสิทธิเสรีภาพใหม่ในค�าปรารภของรัฐธรรมนูญปี	ค.ศ.	1946	เข้าไว้ด้วยกัน	 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักการและแนวความคิดในการรับรองสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นหลักสากลที่ได้รับ 

การยอมรับจากนานาชาติในประชาคมโลกแล้ว	

	 	 นอกจากนี	้สทิธมินษุยชนทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ทีส่หประชาชาตไิด้รองรับไว้ในปี	1986	ได้แก่	

สทิธใินการพฒันา	ตามปฏญิญาว่าด้วยสทิธใินการพฒันา	โดยในปฏญิญานีไ้ด้ระบถุงึสทิธใินการพฒันา

ว่าเป็นสิทธิมนุษยชนด้านหนึ่งที่ไม่อาจเพิกถอนได้	 ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์ทุกคนและประชาชาติทั้งปวงมี

สทิธิทีจ่ะมีส่วนร่วมให้การสนบัสนนุและได้รบัประโยชน์จากการพฒันาทางเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	

และการเมืองท่ีสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานท้ังปวงได้รบัการตระหนกัอย่างสมบรูณ์	การพฒันา 

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนและปัจเจกทุกคนอย่างต่อเน่ือง 

9	 สุธัญญา	 วีระโพธิ์ประสิทธิ์,	 อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน,	 https://www.l3nr.org/ 
	 posts/367803
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

บนพืน้ฐานของการมส่ีวนร่วมในการพฒันา	และมคีวามหมายรวมถงึการได้รบัการกระจายผลประโยชน์

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม10 

	 	 ส�าหรบัแนวความคดิเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนของไทยมพีฒันาการมาตลอดเวลา	ตัง้แต่สมยัสโุขทยั	

กรุงศรีอยุธยา	 เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์	 แต่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของความเป็นมนุษย์ 

ไม่รนุแรงเหมอืนปรากฏการณ์ในต่างประเทศ	เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ปฏบิตัต่ิอประชาชนโดยยดึหลัก	

“ทศพิธราชธรรม”	 เป็นหลักในการปกครองประเทศชาติเสมอมา	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

สยาม	พ.ศ.	2475	ได้ปรากฏบทบัญญัติที่ให้การรับรองสิทธิ	เสรีภาพแก่ประชาชนชาวไทยไว้ในหมวด

ที่	 2	 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม	 ซึ่งมีสาระส�าคัญให้การรับรองหลักความเสมอหน้ากัน 

ในกฎหมาย	เสรีภาพในการนับถือศาสนา	เสรีภาพในร่างกาย	เคหสถาน	ทรัพย์สิน	การพูด	การเขียน	

การโฆษณา	 การศึกษาอบรม	 การประชุม	 การตั้งสมาคม	 และการอาชีพ	 โดยบทบัญญัติดังกล่าว 

ถอืเป็นการให้ความรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของประชาชนอย่างเป็นทางการในรฐัธรรมนญูเป็นครัง้แรก11  

และนับแต่นั้นมาในการจัดท�ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ	 ก็จะค�านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน	เป็นประการส�าคัญเสมอ	

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 มาตรา	 412	 บัญญัติ

รับรองไว้ว่า	“ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และ

ความเสมอภาค	 บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	 

ทีป่ระเทศไทยมีอยูแ่ล้ว	ย่อมได้รบัการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูนี”้	และรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	 2550	 ได้เคยมีบัญญัติคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 ซึ่งพอที่จะถือได้ว่า

ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยแบ่งออกเป็น	12	ส่วน13	ประกอบด้วย	

	 	 1.	 ความเสมอภาค	 มีเจตนารมณ์เพ่ือก�าหนดหลักความเสมอภาค	 และการไม่เลือกปฏิบัติ 

แก่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย	 

เท่าเทียมกัน	

10	 ปิยะนุช	 ฐิติพัฒนะ,	 สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา	 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา,	 กรุงเทพ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
	 สิทธิมนุษยชน	2546.	
11 นพนิธิ	สุริยะ,	วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย,	https://www.gotoknow.org/posts/51974
12	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	131	ตอนที่	55	ก	หน้า	3	ลงวันที่	22	กรกฎาคม	2557.	
13	 สุเทพ	เอี่ยมคง,	สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย,	ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	
	 http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

	 	 2.	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	มีเจตนารมณ์เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ในเคหสถาน	การเลือกที่อยู่อาศัย	การเดินทาง	 เกียรติยศชื่อเสียง	ความเป็นส่วนตัว	การสื่อสารของ

บุคคล	การนับถือศาสนา	การป้องกันมิให้รัฐบังคับใช้แรงงาน	

	 	 3.		สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	มเีจตนารมณ์เพ่ือคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ	ของบคุคลเกีย่วกบั

ความรบัผดิทางอาญามใิห้ต้องรบัโทษหนักกว่าทีบั่ญญตัไิว้ในกฎหมายทีใ่ช้อยู	่ในขณะทีก่ระท�าความผดิ	

คุ้มครองความเสมอภาค	 และการเข้าถึงได้โดยง่ายในกระบวนการยุติธรรม	 การได้รับความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา	

	 	 4.		สทิธใินทรพัย์สนิ	มเีจตนารมณ์เพือ่ประกนัความมัน่คงในการถือครองทรพัย์สนิ	ประกนัสทิธิ

ของผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินที่ต้องก�าหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม	

	 	 5.		สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 มีเจตนารมณ์เพื่อประกันเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพ	การแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม	ความปลอดภัย	สวัสดิภาพ	และการด�ารงชีพของคนท�างาน	

	 	 6.		เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	 มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครอง

เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ของบุคคลและสือ่มวลชนด้วยการพดู	การเขยีน	การพมิพ์	การโฆษณา	

การก�าหนดมิให้รัฐจ�ากัดเสรีภาพการแสดงออกของบุคคล	 เว้นแต่เพ่ือความมั่นคงของรัฐ	 เพื่อความ

สมัพนัธ์ระหว่างประเทศ	เพือ่คุม้ครองสทิธ	ิเสรภีาพ	เกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	สทิธใินครอบครวัของบคุคลอืน่	

หรอืเพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อย	หรอืศลีธรรมอนัดีของประชาชน	หรอืเพือ่ป้องกนัความเส่ือมทรามทาง

จิตใจหรือสุขภาพของประชาชน	อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้รัฐสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์	วิทยุกระจายเสียง	 

และวิทยุโทรทัศน์	 คุ้มครองและจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม	 ให้ประชาชน	 มีส่วนร่วม	 และ

ป้องกันการควบรวม	การครองสทิธข้ิามสือ่	เพือ่คุม้ครองให้ประชาชนได้รบัข้อมลูข่าวสารทีห่ลากหลาย	 

จึงป้องกันมิให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเข้าเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้น	 ในกิจการหนังสือพิมพ	์ 

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	หรือโทรคมนาคม	รวมถึงการแทรกแซง	ทั้งทางตรงและทางอ้อม	

	 	 7.	 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	 มีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลมีความเสมอภาค	 ในการได้รับ 

การศึกษา	 ไม่น้อยกว่าสิบสองปีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	หรือเทียบเท่า	

ซึ่งรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง	 มีคุณภาพ	 และเหมาะสมกับผู้เรียน	 คุ้มครองเสรีภาพ	 ทางวิชาการที่ 

ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	

	 	 8.		สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	 มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ประชาชน 

ได้รับบริการทางสาธารณสุขจากรัฐอย่างเสมอภาค	เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้ทุพพลภาพ	

การด�ารงชีพของผู้สูงอายุ	

	 	 9.	 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน	มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

สาธารณะ	การรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	การร้องทุกข์	การโต้แย้ง	การปฏิบัติราชการ

ในทางปกครอง	และเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ	
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 10.	 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม	มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน 

ในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	 คุ้มครองประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่

สาธารณะ	คุ้มครองการรวมกลุ่มเป็นสมาคม	สหภาพ	สหพันธ์	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์กรเอกชน	 

องค์การพฒันาเอกชน	หรอืหมูค่ณะอืน่	คุม้ครองการต้ังพรรคการเมอืงเพือ่สบืสานเจตนารมณ์ทางการเมอืง 

ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ในระบบรัฐสภา	

	 	 11.	 สิทธิชุมชน	 มีเจตนารมณ์เพื่อรับรองสิทธิชุมชน	 ชุมชนท้องถิ่น	 และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	

คุ้มครองบุคคลในการอนุรักษ์	บ�ารุงรักษาและการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 12.	 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ	 มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 คุ้มครองบุคคลในการต่อต้านโดยสันติวิธีต่อการกระท�าเพื่อให ้

ได้มาซึ่งอ�านาจในการปกครองด้วยวิถีทางที่มิชอบ	

	 	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่ได้รับการคุ้มครอง

โดยรัฐธรรมนูญนั้น	อาจจ�าแนกออกได้	3	ประเภท	คือ	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	สิทธิและเสรีภาพ

ในทางเศรษฐกิจ	 และสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งเป็นการคุ้มครองที่มีความ

คล้ายคลึงกบัการคุม้ครองตามค�าประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืงปี	ค.ศ.	1789	ของประเทศฝรัง่เศส	

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

	 	 และโดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 มาตรา	 199	 –	 200	 

ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิมอี�านาจหน้าทีส่�าคัญในการตรวจสอบ	และรายงาน 

การกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศเก่ียวกับสทิธมินษุยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาค	ีและเสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่หมาะสม 

ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าวด้วย	 ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ 

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	อนัเป็นกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติ	 และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชนไว้ด้วยตามนิยามในมาตรา	 3	 

ความว่า	“สิทธิมนุษยชน”	หมายถึง	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของ 

บุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายไทย	

หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม14

14	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	116	ตอนที่	118	ก	หน้า	2	ลงวันที่	25	พฤศจิกายน	2542.	
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

	 	 จากการประมวลรวมข้อความคิดว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	 อาจกล่าวได้ว่าสิทธิมนุษยชน	 

เป็นสิ่งจ�าเป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับในฐานะท่ีเป็นมนุษย์	 เพ่ือให้สามารถอยู่รอดให้มีความมั่นคง	 

ในชีวิต	 และสามารถพัฒนาตนเอง	 โดยสิทธิมนุษยชนอาจแบ่งประเภทได้เป็นสิทธิติดตัว	 เช่น	 สิทธิ 

ในชีวิตร่างกายของแต่ละบุคคล	 และสิทธิติดตามในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ	 เช่น	 สิทธิทาง 

การศึกษา	 สิทธิทางสุขภาพและสาธารณสุข	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 การใช้สิทธิของปัจเจกบุคคลจะต้อง 

ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นด้วย	

บทบาทหน้าที่ของส�านักงบประมาณกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
	 	 ส�านักงบประมาณเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้ความเห็นแก่

รฐับาลและหน่วยงานภาครฐัในด้านการงบประมาณ	ตลอดจนการจดัท�างบประมาณทีส่นองต่อนโยบาย

และเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ของรฐับาล	และการบริหารจดัการงบประมาณ	ทัง้นี	้เพ่ือให้บรรลภุารกจิ

ของรฐั	เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต	ิตอบสนองความต้องการของประชาชน	รวมทัง้มคีวามคุม้ค่า	 

สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้15ดังนั้น	 ส�านักงบประมาณจึงเป็นองค์กรส�าคัญ 

ในการน�านโยบายของรฐัท่ีเป็นนามธรรมไปสูก่ารปฏิบตัทิีเ่ป็นรูปธรรมโดยใช้กลไกด้านการงบประมาณ

เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงบประมาณที่เป็นนามธรรม	ก็ได้ค�านึงถึง 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเป็นล�าดับ	เพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของประชาชนตาม

หลกัสทิธมินษุยชน	ส่วนวธีิการงบประมาณ	การปฏรูิประบบงบประมาณ	รวมทัง้การบรหิารงบประมาณ	

ซึ่งเป็นกระบวนงานด้านการงบประมาณ	 ส�านักงบประมาณก็ได้ค�านึงถึงการส่งเสริมและสนับสนุน

สิทธิมนุษยชนอยู่เสมอ	 โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้จากการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	ซึ่งโครงสร้างของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ประกอบด้วย	5	กลุ่ม	ได้แก่	

	 	 1.	 Function	(ภารกิจพื้นฐาน)	

	 	 2.	 Agenda	(ภารกจิยทุธศาสตร์	นโยบายเร่งด่วน	แนวทางปฏริปูภาครฐั	งบประมาณ	บรูณาการ)	

	 	 3.	 Area	(ภารกิจพื้นที่	ท้องถิ่น	ภูมิภาค	จังหวัด	กลุ่มจังหวัด)	

	 	 4.	 งบกลาง	รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	หรืองบภัยพิบัติหรือเร่งด่วน	

	 	 5.	 รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย	

15	 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงบประมาณ	สานักนายกรัฐมนตรี	พ.ศ.	2551	ข้อ	2.
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

	 	 ทัง้นี	้ในการจดัท�างบประมาณรายจ่ายดงักล่าว	มกีารก�าหนดยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ให้มคีวามสอดคล้องกบัร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	 

(พ.ศ.	 2560	 –	 2579)	 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 

ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	 2560	 –	 2564)	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2558	 –	 2564)	 แผนแม่บท 

ระดับชาติ	 และนโยบายส�าคัญของรัฐบาล	 เพ่ือขับเคล่ือนการด�าเนินงานของรัฐบาล	 ให้เป็นไป 

อย่างต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ	 ทั้งด้านการเมือง	 

ความมัน่คง	เศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	ซึง่ล้วนแต่เป็นพืน้ฐานของสทิธมินษุยชนท้ังสิน้	 

โดยได้น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน	 “เข้าใจ	 เข้าถึง	 พัฒนา”	 และปรัชญา	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติด้วย	 โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึง

ยุทธศาสตร์ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง	ได้แก่	

	 	 1.	 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ร้อยละ	 8.5	 ของวงเงินงบประมาณ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	 ตลอดจนส่งเสริมและ

พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	 ซึ่งส�านักงบประมาณมีส่วนในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง

กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ	ประกอบด้วย	

	 	 	 1)	 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน	 ตามช่วงวัยให้

แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 เพ่ือสร้างระบบสวัสดิการ	 ให้ประชาชน 

มีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต	 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง	 เสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	 ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้	 

ขีดความสามารถ	 และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม	 โดยมีกระทรวงอื่นๆ	 เช่น	 

กระทรวงแรงงาน	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	ร่วมด�าเนินการด้วย	

	 	 	 2)		 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อจัดท�าภารกิจที่เป็นการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษาสูส่ากล	เสรมิสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค	รวมทัง้	พฒันา

ระบบบรหิารจดัการด้านการศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล	โดยมกีระทรวงมหาดไทย	หน่วยงานในก�ากบั 

ของส�านักนายกรัฐมนตรี	และหน่วยงานในก�ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมด�าเนินการด้วย	

	 	 2.	 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน	ลดความเหลื่อมล�้า	และสร้างการเติบโตจาก

ภายใน	 โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายร้อยละ	 8.8	 ของวงเงินงบประมาณ	 เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 จัดการปัญหาที่ดินท�ากิน	 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	 

สร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	 
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

รวมทั้ง	 ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 ซึ่งส�านักงบประมาณมีส่วน	 ในการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ	ประกอบด้วย	

	 	 	 1)	 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมท่ีมีประสิทธิภาพและ 

เสมอภาค	 ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน	 โดยเน้นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน	 บริการเฉพาะทาง

และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	การสร้างระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค	และภัยทางสุขภาพ	 

ตลอดจนส่งเสรมิทกุภาคส่วนของสงัคมในการมีส่วนร่วม	สร้างจิตส�านกึทางสุขภาพ	สร้างเสริมสุขภาพ	

พัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพ	พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพ	 ให้มี

คุณภาพมาตรฐาน	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีกระทรวงอื่นๆ	 เช่น	 กระทรวงแรงงาน	

กระทรวงการคลัง	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร่วมด�าเนินการด้วย	

	 	 3.	 ยทุธศาสตร์ด้านการจดัการน�า้และสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน	 โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายร้อยละ	4	ของวงเงินงบประมาณ	 เพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล	ยั่งยืน	และเป็นธรรม	บริหาร

จัดการทรัพยากรน�้าอย่างเป็นระบบ	 จัดการขยะและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

เตรยีมความพร้อมรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ	ป้องกนั	พืน้ฟ	ูและเยยีวยา

ความเสยีหายจากภยัพบัิตทิางธรรมชาตแิละสาธารณภยั	ตลอดจนพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใช้

พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	ซึง่ส�านกังบประมาณมส่ีวนในการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	ทีเ่กีย่วข้อง

กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่านกระบวนการด้านการงบประมาณ	ประกอบด้วย	

	 	 	 1)	 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมให้แก่กระทรวงพลงังาน	เพือ่ศกึษา	ส�ารวจ	วเิคราะห์	ประเมินศกัยภาพ	

ติดตามสถานการณ์	 ประเมินผล	 และเป็นศูนย์ข้อมูลการพลังงาน	 จัดหาพลังงาน	 พลังงานทดแทน	

และพลังงานหมุนเวียน	 โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และหน่วยงานในก�ากับของกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมด�าเนินการด้วย	

	 	 	 2)	 สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้แก่	 

กรมทรัพยากรน�้า	 เพื่อจัดท�านโยบาย	 และแผนส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

แบบบรูณาการอย่างเป็นระบบระดับประเทศและระหว่างประเทศ	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และเพ่ิมศกัยภาพ

กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรและเครือข่ายลุ่มน�้า	ตลอดจนอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	เพิ่มประสิทธิภาพ	

และรักษาสมดุลระบบนิเวศของแหล่งน�้าและพื้นที่ชุ ่มน�้า	 และพัฒนาองค์ความรู ้	 ระบบข้อมูล	 

โดยก�าหนดมาตรฐานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบเตือนภัยแบบบูรณาการ	 เพื่อให้เกิด

การน�าไปใช้ของทกุภาคส่วน	รวมทัง้สนบัสนนุการพัฒนาระบบน�า้อปุโภคบริโภค	โดยมกีระทรวงต่างๆ	
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

เช่น	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร่วมด�าเนินการด้วย	

	 	 ส�าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนอีกด้านหนึ่ง	 ได้แก่	 การจัดสรรงบประมาณให้

แก่ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยตรงในฐานะหน่วยรับงบประมาณ	 ส�าหรับการ

จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นจ�านวน	 212,123,800	 บาท	 เพื่อปฏิบัติภารกิจใน

การตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 

หรือไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย	และเสนอมาตรการการแก้ไข 

ที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าว	 ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริม 

ให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น	

	 	 นอกจากนี้	 ในส่วนของการก�าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส�าหรับ	 

ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 และหน่วยงานอื่น	 ตามท่ีก�าหนดไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณภายใต้ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 

แล้วแต่กรณี	 ส�านักงบประมาณได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ	 พ.ศ.	 2548	 และ 

หลักการจ�าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	 โดยครอบคลุมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน 

พงึจะได้รบั	ซึง่ถอืเป็นสทิธมินษุยชนประเภทหนึง่ด้วย	เช่น	ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายในคดอีาญา	ค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดีอาญา	 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	 ซึ่งเป็นสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม	 โดยส�านักงบประมาณได้ก�าหนดให้ใช้จ่ายและเบิกจ่ายจากรายจ่ายงบด�าเนินงาน	 ลักษณะ	

ค่าใช้สอย	 ส่วนค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 ค่าเวนคืนท่ีดิน	 ค่าชดเชยผลอาสิน	 ซ่ึงเป็นสิทธิในทรัพย์สิน	

ก�าหนดให้เบิกจ่ายจากรายจ่ายงบลงทุน	 ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 เป็นต้น	 ส่วนการจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายงบกลางเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 เช่น	 การช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกรณีที่เกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์	 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือ

โดยไม่เลือกเพศ	หรือเชื้อชาติ	ศาสนา	ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยการไม่เลือกปฏิบัติด้วย	

การปฏิรูประบบงบประมาณบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน 
	 	 ระบบงบประมาณ	 เป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่างมีระเบียบ	 

ในระยะเวลาหนึ่ง	 โดยจะต้องค�านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 เพ่ือให้องค์กรได้รับผลตอบแทน 

กลับคืนมาตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้16	การจัดท�างบประมาณของประเทศไทยส�าหรับส่วนราชการนั้น	

16	 อาภรณ์	แก้วสลับศรี,	ผู้เรียบเรียง,	ระบบงบประมาณ	จากแบบแสดงรายการสู่แบบมุ่งเน้นผลงาน	[Online],	Available	 
	 URL	 :	 http://www.pt.tsu.ac.th/planoffice/report/files/24062009	 48บทความ-ระบบระบบงบประมาณแบบ 
	 รายการสู่แบบมุ่งเน้นผลงาน52.pdf,	2557	(มกราคม,	13).	13
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

มแีนวคดิในการจดัท�ามาแล้วหลายรปูแบบ	โดยมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงระบบการจดัท�างบประมาณ 

มาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งในอดีตมีการใช้ระบบงบประมาณที่มีลักษณะการรวมอ�านาจ	 แต่ไม่สามารถ 

สนองตอบต่อการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของสภาพแวดล้อมได้	จงึเป็นแรงผลกัดนัให้มกีารปรบัปรงุระบบ

งบประมาณ	 เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและเอื้อต่อการแก้ปัญหาทาง

เศรษฐกิจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมท้ังเพือ่เสรมิสร้างให้มีกลยทุธ์ในการจดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะสม	 

ตลอดจนมกีารจัดล�าดับความส�าคญัท่ีสอดคล้องกบันโยบาย	และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

ในระยะยาว	 ส�านักงบประมาณได้น�าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้	 

ในการจัดการงบประมาณตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 เพื่อให้งบประมาณสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาล	 

ในการจดัสรรทรพัยากรให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ	ตลอดจน 

การก�าหนดตัวชี้วัด	 ผลผลิต	 และการติดตามประเมินผล	 ซึ่งในปัจจุบันการจัดท�างบประมาณ 

มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

การให้บริการระดับกระทรวงและระดับกรม	 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	 และงบประมาณรายจ่าย	 

โดยมีโครงสร้างแผนงาน	 เป็นแกนในการเช่ือมยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม	 

ซึง่มรีะดบัชัน้ของความเช่ือมโยงหลากหลายและซบัซ้อน	ส่งผลให้ไม่สามารถวเิคราะห์ถงึความเชือ่มโยง 

ในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และไม่สามารถน�าข้อมูลตัวชี้วัดมาท�าการประเมินผล 

การบรรลุถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้	 ส�าหรับ

การจัดท�างบประมาณที่ผ่านมาได้ให้ความส�าคัญกับการจัดสรรงบประมาณในมิติหน่วยงานมากกว่า 

มิติบูรณาการเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์	 จึงอาจท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนในการจัดสรร 

งบประมาณ	และในการจดัสรรงบประมาณดงักล่าวได้มุง่เน้นให้ความส�าคญักบัเฉพาะเงนิงบประมาณ

โดยไม่ครอบคลุมถึงแหล่งเงินอื่น	 ส่วนระบบและรูปแบบการติดตามประเมินผลก็ให้ความส�าคัญกับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าการติดตามผลลัพธ์และผลส�าเร็จที่ได้จากการจัดสรรงบประมาณ	

	 	 ด้วยสภาพปัญหาของระบบและวิธีการงบประมาณที่เป็นอยู่ดังที่กล่าว	 ท�าให้เป็นอุปสรรค 

ต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามหลักธรรมาภิบาล	 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	 

และหลักประสิทธิภาพ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการออกแบบระบบงบประมาณใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนทีก่ว้างขวางและเป็นทางตรงมากขึน้ในการตดัสนิใจใช้ทรพัยากรของชาติ	 

สร้างธรรมาภิบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า	 รวมถึงการสร้าง 

หลักประกันของประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วย	โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2559	 ส�านักงบประมาณได้ด�าเนินการปฏิรูประบบงบประมาณและปรับปรุงแนวทางการจัดท�า

งบประมาณ	เพื่อให้มีลักษณะเป็นการบูรณาการงบประมาณ	เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่ซ�้าซ้อน	

มีความคุ้มค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนอย่างแท้จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	26	มกราคม	255917	ดังนี้	

	 	 	 1.		 จัดท�ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	

ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ	 โดยส�านักงบประมาณร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 จัดท�ายุทธศาสตร์	

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ทิศทางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	และนโยบายส�าคัญของ

รัฐบาล	 พร้อมก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนระดับแผนงาน	 ระดับกระทรวงและหน่วยงาน	

เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณ	ได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด	รวมทั้งสามารถติดตาม

ประเมนิผลการด�าเนนิงานได้	ตามหลกัการภายใต้ค�าประกาศสทิธมินษุยชนและพลเมอืง	ปี	ค.ศ.	1789	

และน�าผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ทั้งนี้	 การจัดสรรงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	 ย่อมท�าให้การใช้จ่าย 

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศด�าเนินไปได้อย่างมีระเบียบแบบแผน	 อันเป็นการส่งเสริม 

ให้ประชาชนได้รับการพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้	ตลอดจนการได้รบัประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นธรรม 

จากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ	 ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิในการพัฒนา 

ตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิในการพัฒนาซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนประเภทหนึ่งด้วย

	 	 	 2.		 จัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 โดยก�าหนดให้มีการจัดท�า 

งบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์เรือ่งส�าคัญ	และก�าหนดให้มคีณะกรรมการฯ	พจิารณา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านต่างๆ	 ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 มีหน่วยงานเจ้าภาพ

และหน่วยงานกลางทีเ่กีย่วข้องร่วมเป็นกรรมการ	รวมทัง้ตดิตามผลการด�าเนนิงานตามแผนบรูณาการ 

เชิงยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	 เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรค	ส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบ

การพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการในปีงบประมาณปีต่อไป	 

การจัดท�างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์ดงักล่าวมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายส�าคัญของรัฐบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น

รปูธรรม	ท�าให้งบประมาณซึง่มีทีม่าจากภาษขีองประชาชนถกูน�าไปใช้จ่ายอย่างรัดกมุ	มปีระสทิธภิาพ	

คุ้มค่า	 และไม่ซ�้าซ้อน	 ท้ังน้ี	 ส�านักงบประมาณได้จัดท�าเอกสารงบประมาณเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

ผ่านเว็บไซต์	เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ได้	 

อันเป็นการส่งเสริมสิทธิในการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายสาธารณะ	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อ	 14	 

17	 หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ด่วนที่สุด	ที่	นร	0505/ว	29	ลงวันที่	28	มกราคม	2559
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สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ของค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี	ค.ศ.	1789	และสิทธิในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 

ในฐานะที่เป็นประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข	 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 2557	 

มาตรา	 4	 ที่ก�าหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพที่ชนชาวไทยเคยได้รับความคุ้มครอง	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ย่อมได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	

	 	 3.	 จัดท�างบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วม	 โดยจัดต้ังส�านักจัดท�างบประมาณเขตพื้นที	่ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดท�างบประมาณ	 ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในลักษณะล่างขึ้นบน	 

Bottom	Up	ร่วมกบักระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในจงัหวดัให้เกดิผลในทางปฏิบตั	ิและสามารถ

ตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในลักษณะ	 Top	 Down	 โดยการด�าเนินงานดังกล่าว

สามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน	 เพ่ือเสนอความต้องการให้เกิดการส่งเสริม	

พัฒนา	และแก้ไขปัญหาตามโครงการประชารัฐ	โดยมีตัวอย่างและขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการเหน็ชอบ

นโยบาย	หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	หลักเกณฑ์วิธีการจัดท�าแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปี	 และหลักเกณฑ์แนวทางการก�าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ	 ประจ�าปี 

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	

	 	 	 2)	 ส�านักงบประมาณร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 และกระทรวงมหาดไทย	 ประชุมหารือเพื่อ

เตรยีมการพจิารณาแผนพฒันา/แผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี	และแนวทางการก�าหนดกรอบการจดัสรร

งบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	

	 	 	 3)	 ส�านักงบประมาณร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 และกระทรวงมหาดไทย	 จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการน�าเสนอผลการพิจารณาข้างต้น	 โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในการชี้แจงหรือ 

ให้รายละเอียด	ในพื้นที่ทั้ง	4	ภาค

	 	 	 4)	 คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ	 และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

	 	 	 5)		 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ	และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด	และกลุ่มจังหวัดประจ�าปี 
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

งบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการเสนอ	

	 	 นอกจากนี้	 การสร้างความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	และการ

ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิก็ถือเป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ	 

การจัดซื้อจัดจ้างและผลการด�าเนินงาน	เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น	อันจะเป็น

เครื่องมือที่ช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุมนักการเมืองที่ตนเลือกเข้าไป	ภายใต้สิทธิติดตามในฐานะ 

ทีเ่ป็นพลเมอืง	รวมทัง้ช่วยให้ส่วนภมูภิาคสามารถก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของท้องถิน่ได้ชัดเจนขึน้ด้วย	

	 	 การจัดท�างบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้ีถือเป็นหัวใจส�าคัญของการปฏิรูประบบ 

งบประมาณ	 เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาชนทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของเงินงบประมาณ 

อย่างเสมอภาคกัน	 ท�าให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน	 ปรึกษาหารือ	 

และเสนอปัญหาหรือความต้องการ	 ตลอดจนเสนอแผนงานโครงการได้โดยตรง	 อันเป็นการเสนอ 

ความต้องการของตนเองหรือของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น	 นอกจากนี้	 การเข้ามามีส่วนร่วม 

ของประชาชนในการจัดท�างบประมาณยังถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออก 

ซึ่งความคิดเห็นของตน	 รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลโดยเสรีในทางความคิดและความเห็น	 

ซึง่ถอืเป็นหลักการพืน้ฐานของสทิธมินษุยชนทีน่านาอารยประเทศต่างให้การยอมรบักนัอย่างแพร่หลาย	

และเป็นการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับฐานรากอย่างแท้จริงอีกด้วย	

	 	 4.	 จัดท�างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว	 (Medium-Term	 

Expenditure	Framework	:	MTEF,	Long-Term	Expenditure	Framework	:	LTEF)	โดยพัฒนา

หลักเกณฑ์การจัดท�างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	 (MTEF)	 และระยะยาว	 (LTEF)	 

เพือ่ให้สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการวางแผนงบประมาณของประเทศและของส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	

และหน่วยงานอื่นท่ีมีความต่อเนื่องในระยะยาว	 สามารถน�ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท�างบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีได้	 โดยเฉพาะการจัดท�าประมาณการ	MTEF	 และ	 LTEF	 เกี่ยวกับนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาล	 โดยมีการด�าเนินการปรับปรุง/พัฒนา	 หลักเกณฑ์การจัดท�า	MTEF	 จ�าแนกเป็นรายการ 

ที่ส�าคัญ	 อาทิ	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ภาระหนี้	 งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เป็นต้น	 รวมถึง 

การจัดท�า	MTEF	 และ	 LTEF	 ให้มีความครอบคลุมของแหล่งเงินที่ครบถ้วนยิ่งข้ึน	 ในลักษณะของ 

กรอบงบประมาณรายรับ	 –	 รายจ่ายล่วงหน้าระยะกลางและระยะยาว	 (Medium-Term	 Fiscal	 

Framework	 :	 MTFF,	 Long-Term	 Fiscal	 Framework	 :	 LTFF)	 ที่คาดการณ์ถึงภาระหรือ 

หน้ีสาธารณะในภาพรวมด้วย	 เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน	 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาวิธีการจัดท�า	 LTEF	 และน�ามาประยุกต์ใช้

ในการวางแผนงบประมาณระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 การวางแผนด้านการงบประมาณ
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ดังกล่าว	 ส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถประมาณการจ�านวนเงินงบประมาณที่จะ

น�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้	 โดยประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เพื่อน�าไปใช้ประกอบการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย	

	 	 5.	 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	โดยด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 การปรับปรุงโครงสร้างแผนงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 มีการก�าหนดแผนงาน 

ทีส่�าคัญ	ได้แก่	แผนงานบุคลากรภาครฐั	แผนงานพืน้ฐาน	แผนงานยทุธศาสตร์	และแผนงานบรูณาการ	

	 	 	 2)	 ก�าหนดให้มีการจัดท�างบประมาณแผนงานบูรณาการ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 

รวม	 25	 แผนงาน	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 และปีต่อๆ	 ไป	 จะก�าหนดให้มีการจัดท�า 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการทุกแผนงาน	

	 	 	 3)	 การจัดท�าข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น	 เป็นการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น	 (Pre	 –	 ceiling)	 เพื่อให้ทราบความต้องการเบื้องต้นในการพิจารณากรอบวงเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ	 4	 หน่วยงานด้านการเงินการคลัง	 (ส�านักงบประมาณ/กระทรวง

การคลัง/ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ธนาคารแห่งประเทศไทย)	

	 	 	 4)	 การพิจารณาจัดท�าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ�าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และภารกิจตามข้อกฎหมายของส่วนราชการในฐานะหน่วยรับงบประมาณโดยตรง	รวมทั้งสอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่	 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 และแนวทางการพัฒนา 

ตามนโยบายส�าคญัของรฐับาลในแต่ละเรือ่งอกีครัง้	เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและประหยดั	ซึง่สอดคล้องกบั 

สิทธิในการพัฒนาที่ประชาชนทุกคนจะมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้	ผ่านกระบวนการด้านการ

งบประมาณที่มีการใช้จ่ายโดยหน่วยงานของรัฐในระบบเศรษฐกิจ	

	 	 6.	 การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิรูประบบงบประมาณ	 

โดยประเด็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฯ	ที่ส�าคัญมีดังนี้	

	 	 	 1)	 ก�าหนดให้มีการจัดท�างบประมาณรายจ่ายในลักษณะบูรณาการ	 รวมทั้งการก�าหนด

ให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายแบบบูรณาการและงบบุคลากรภายใต้แผนงานเดียวกันระหว่าง 

ส่วนราชการได้	เพื่อลดความซ�้าซ้อน	และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น	

	 	 	 2)	 ก�าหนดให้หน่วยรับงบประมาณต้องรายงานสถานะการเงินในส่วนของเงินนอก 

งบประมาณ	 เช่น	 เงินรายได้	 เงินสะสมคงเหลือ	 รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณส�าหรับ 

เป็นข้อมลูประกอบการพจิารณาจัดท�างบประมาณของฝ่ายบริหารและการพจิารณาอนมุติังบประมาณ

ของฝ่ายนติบิญัญตัทิีม่คีวามครอบคลมุทกุแหล่งเงิน	(Budget	Coverage)	ในลกัษณะของ	MTFF/LTFF	

เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 	 3)	 เพิ่มบทบาทของส�านักงบประมาณในการประเมินผลและรายงาน	 โดยก�าหนดให้ม ี
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

การพัฒนาและจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยรับงบประมาณ	 เพื่อน�าผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ประกอบในการบริหารและ 

จัดท�างบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป	โดยการติดตามประเมินผล	อาจจ�าแนก

เป็นการติดตามประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ	 การติดตามประเมินผลระหว่างการใช้จ่าย 

งบประมาณ	และการตดิตามประเมนิผลหลงัการใช้จ่ายงบประมาณ	ซึง่ให้รวมถงึการประเมนิผลสมัฤทธิ์

ต่อเนื่องหลายปีของนโยบายส�าคัญและนโยบายที่เป็นที่สนใจของประชาชน	และให้น�าผลการติดตาม

ประเมินผลมาประกอบการจัดท�านโยบายต่างๆ	 รวมถึงนโยบายการจัดสรรงบประมาณ	 เพ่ือผลักดัน 

และสร้างแรงจูงใจให้ระบบงบประมาณมคีวามโปร่งใส	คุม้ค่า	และรบัผดิชอบต่อประชาชนในทกุระดบั

และให้ข้อมูลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย	 ทั้งนี้	 

ในส่วนของการรายงานติดตามประเมินผลมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิทธิของสังคมในการเรียก	 

ให้หน่วยงานสาธารณะทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติภารกิจในส่วนท่ีตนรับผิดชอบอยู่นั้นได	้ 

ตามข้อ	 15	 ของค�าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองปี	 ค.ศ.	 1789	 และสอดคล้องกับสิทธิในการ 

เข้าถึง	และรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอีกด้วย	

	 	 7.	 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการรองรับการปฏิรูประบบงบประมาณ	 

โดยด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 1)	 การจัดตั้งส�านักจัดท�างบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และ 

การบรูณาการงบประมาณในการบรหิารราชการในต่างประเทศ	และจัดต้ังส�านกังบประมาณเขตพ้ืนที	่

เพื่อปฏิบัติภารกิจสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 โดยท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่บูรณาการ	

งบประมาณในมิติพื้นที่	และเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีหน้าที่ศึกษา	วิเคราะห์	และจัดท�าภาพรวมของ

งบประมาณจังหวัด	กลุ่มจังหวัด	และหน่วยงานที่มีส�านักงานในต่างประเทศ	ตลอดจนการเสนอแนะ

นโยบาย	 มาตรการและแนวทางในการจัดท�างบประมาณให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัด	 ให้ค�าปรึกษา	 

แนะน�า	ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการจัดท�างบประมาณ	แผนการปฏบิติังาน	และแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณทีส่อดคล้องกับงบประมาณ	นโยบายของรฐับาล	แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	และ

แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั	รวมทัง้สอดคล้องกบัหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่	ีวเิคราะห์

งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในเขตพื้นที่	 ตลอดจนประสานและ 

บูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ติดตามการด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	 ซึ่งในภาพรวมของโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ีส�านัก 

งบประมาณเขตพื้นที่จะมีความยึดโยงและสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนไทยเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อส่งเสริม 

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับพื้นที่	 รวมถึง 

การได้รับบริการสาธารณะโดยผ่านกลไกของระบบงบประมาณที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึง	
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	 	 	 2)	 การจดัตัง้ส�านกัยทุธศาสตร์การงบประมาณ	เพือ่รองรบัการเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ชาตกิบั

การจัดสรรงบประมาณ	การจดัท�างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	(MTFF)	และระยะยาว	

(LTFF)	เพือ่ให้รฐับาล	ภาคเอกชน	และประชาชน	ได้ทราบถงึประโยชน์และภาระของรายจ่ายสาธารณะ

ที่จะเกิดขึ้นในระยะ	5	ปี	และระยะที่เกินกว่าภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	

	 	 นอกจากนี้	 ส�านักงบประมาณยังได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	 เพื่อสนับสนุน 

การจัดการงบประมาณทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่	 เพื่อรองรับการจัดการงบประมาณ 

ทีด่�าเนินการตามการปฏริปูระบบงบประมาณ	และพฒันาปรบัปรงุระบบสารสนเทศให้มปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร	์ 

ให้แก่บคุลากรของส�านกังบประมาณ	ส่วนราชการ	และหน่วยงานอืน่	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ	

และความร่วมมือในการจัดท�าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 และสามารถ 

น�าความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 ตลอดจนได้จัดฝึกอบรม

โครงการหลักสูตร	“นักบริหารการงบประมาณระดับสูง	(นงส.)”	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

งบประมาณให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงานอื่น	 จังหวัด	 กลุ่มจังหวัด	

เพื่อให้ตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น	อันจะน�า 

ไปสู่ประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง	

บทสรุป 
	 	 จากบทบาทหน้าที่ของส�านักงบประมาณท่ีมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่าง 

เป็นรปูธรรมดงักล่าว	ได้น�ามาสูแ่นวคดิในการปฏริปูระบบงบประมาณ	โดยใช้กลไกด้านการงบประมาณ 

เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ	 เพื่อให้ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	

และหน่วยงานอ่ืน	 สามารถด�าเนินการตามภารกิจได้	 โดยการปฏิรูประบบงบประมาณของส�านัก 

งบประมาณ	ได้น�าแนวคดิในการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนซึง่มุง่เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ	

ด้านการงบประมาณให้มากยิ่งขึ้น	 โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน	 เพ่ือเสนอ 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่	 รวมทั้งส่งเสริม	พัฒนา	และแก้ไขปัญหาตามโครงการประชารัฐ	 

ซึง่สอดคล้องกับนโยบายของรฐับาล	ทัง้นี	้การจดัสรรงบประมาณกจ็ะมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์

ด้านต่างๆ	 ท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศด�าเนินไปได้อย่างมีระเบียบ

แบบแผน	 อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 รวมถึงการได้รับ

ประโยชน์ทีเ่กิดขึน้อย่างเป็นธรรมจากการใช้จ่ายงบประมาณของภาครฐัในระบบเศรษฐกจิ	นอกจากนี	้

การปฏริปูระบบงบประมาณดงักล่าว	ยงัได้เพิม่บทบาทของส�านกังบประมาณในการตดิตามประเมนิผล	

โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุสิทธมินษุยชน	ด้านการรบัรูข้้อมูลข่าวสาร	ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลู	
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งบประมาณกับการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน

ด้านการงบประมาณซึ่งเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง	 เพื่อผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้ระบบ 

งบประมาณ	มีความโปร่งใส	คุ้มค่า	และรับผิดชอบต่อประชาชนในทุกระดับด้วย	

	 	 อย่างไรก็ตาม	 การปฏิรูประบบงบประมาณที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

ด้านการงบประมาณ	โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ	นั้น	แม้ทางปฏิบัติจะมีการบัญญัติกฎหมาย

รองรับสิทธิมนุษยชนของประชาชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม	ก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิมนุษยชน

ของประชาชนจะได้รับความคุ้มครองเสมอไป	หากหน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และประชาชน

ส่วนใหญ่ยังขาดความสนใจและละเลยการตระหนักถึงความส�าคัญ	 ในสิทธิมนุษยชนที่ตนพึงมีและ 

ควรปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลในสังคม	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าที ่

ของตนอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัสทิธิมนษุยชน	เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	และบงัเกดิผลต่อประชาชนทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการ 

ของรัฐโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล*

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจาก

กระบวนการยุติธรรมของไทย 

*	 ทนายความอาวุโส,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2
1	 บรรเจิด	สิงคะเนติ.	หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์.	กรุงเทพ	:	วิญญูชน.	2543	หน้า	44
2	 เพิ่งอ้าง	หน้า	24
3		 เรื่องเดียวกัน	หน้า	44-46
4	 ดู	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	หมวด	3	มาตรา	26-67

1. บทน�า
 

	 	 สิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights)	 เป็นสิทธิที่มุ ่งจะคุ้มครองมนุษย์ทุกคน	 โดยไม่แบ่งแยก 

เชือ้ชาต	ิ	สญัชาต	ิหรอืศาสนา	หรอืเพศชายหญงิ	โดยถอืว่าสทิธมินษุยชนเป็นสิทธปิระจ�าตัวของมนษุย์

ทุกคน	 เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติ	 ในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์	 และเพราะเหตุที่เกิดเป็น 

มนุษย์นี้เองเพียงเหตุผลเดียว	 จึงได้รับการคุ้มครอง	 โดยเหตุนี้	 จึงถือกันว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีมาก่อน 

ที่จะก่อตั้งรัฐขึ้น1	 รัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐนั้นมิได้สร้างสิทธิมนุษยชนขึ้น	 หากแต่รับรองยืนยันถึง 

การมีอยู่ของสิทธินี้	และบัญญัติรายละเอียดของการคุ้มครองเท่านั้น	สิทธิมนุษยชนจึงเป็นการก�าหนด 

คุณค่าชีวิตของมนุษย์	 ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ควรมีสิทธิอะไรบ้างที่ติดตัวมาแต่เกิด	 ในฐานะที่เป็น 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานอันมีอยู่ตามธรรมชาติ	 การแทรกแซงโดยอ�านาจรัฐจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย 

ที่ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของปวงชนตามกระบวนการที่ชอบธรรมแล้วเท่านั้น2 

	 	 สทิธมินษุยชน	ต่างกบัสทิธพิลเมอืง	(Civil	Rights)	สทิธพิลเมอืงไม่ใช่สทิธท่ีิมรีากฐานมาจากสิทธิ

ตามธรรมชาติ3	เป็นสทิธิท่ีรฐัธรรมนญูของแต่ละรฐัมุง่ท่ีจะให้ความคุม้ครองเฉพาะบคุคลทีเ่ป็นพลเมอืง

ของรัฐ	เช่น	การให้ความคุ้มครองแก่ชนชาวไทยในเรื่องต่าง	ๆ	ตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ของไทย	 

ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย4	 ไม่ว่าเป็นสิทธิในทางการเมือง	 สิทธิในการประกอบอาชีพ		

หรือสิทธิในการเลือกถิ่น	ที่อยู่	เป็นต้น	บุคคลที่มิใช่พลเมืองไทย	ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

	 	 การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทั่วไปนั้น	 มีหลักพื้นฐานว่าควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ		

เพราะสทิธแิละเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูนัน้มผีลผกูพนัต่ออ�านาจนติบิญัญตั	ิอ�านาจบรหิารและอ�านาจ

ตุลาการของรัฐน้ัน	 ดังเช่นท่ีรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 และ	 พ.ศ.	 2560	 ต่างบัญญัติไว้ในมาตรา	 27		 

อย่างไรก็ดี	การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญย่อมมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับขอบเขตและองค์กร	ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

ขอบเขต	คือ	การคุ้มครองโดยทั่วไปจะมีผลเฉพาะในอาณาเขตของรัฐ	ส่วนข้อจ�ากัดขององค์กร	คือจะ

ผูกพันเฉพาะองค์กรของรัฐนั้น

	 	 เหตผุลทีใ่ห้รฐับญัญตัใิห้การคุม้ครองด้านสทิธเิสรภีาพในรฐัธรรมนญูนัน้	กเ็พือ่ป้องกันมใิห้บคุคล

ในรัฐถูกกระท�าโดยไม่เป็นธรรมหรือผิดกฎหมายจากรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ปัจจุบันการให้ความ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้ขยายตัวออกไปครอบคลุมถึงอ�านาจที่ปัจเจกบุคคลในรัฐอาจเรียกร้องหรือ 

ฟ้องร้องให้รัฐกระท�าการได้โดยตรง	ดังเช่น	มาตรา	28	แห่งรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	เป็นต้น	ที่บัญญัติ

ให้บุคคลสามารถฟ้องร้องรัฐเพื่อบังคับให้รัฐกระท�าการได้		

	 	 นอกจากนี้	 สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิดภาระหน้าท่ีและความผูกพันต่อ 

ฝ่ายนิติบัญญัติในการบัญญัติกฎหมายในรายละเอียดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อสิทธิเสรีภาพนั้น 

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	มาตรา	35	วรรคสาม	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	

บัญญัติว่า	 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล 

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” หรือ	มาตรา	44	บัญญัติว่า	“บุคคลย่อมได้รับ 

หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการท�างาน รวมท้ังหลักประกันในการด�ารงชีพ 

ทั้งในระหว่างการท�างานและเมื่อพ้นภาวะการท�างาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 ในกรณีเช่นนี้ 

จะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีพันธกิจที่จะต้องบัญญัติกฎหมายในเรื่องนั้น	 ๆ	 เพื่อให้การคุ้มครอง

หรือรับรองสิทธิของรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ	 อย่างไรก็ดี	 รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติต่อไปด้วยว่า	 

หากฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่บัญญัติกฎหมายเพื่อให้เง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ส�าเร็จ	 จะเกิด

ผลร้ายต่อฝ่ายนิติบัญญัติในลักษณะใดบ้าง	 ดังนั้น	 แม้จะก�าหนดเวลาในบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไว้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญน้ัน	 แต่ก็ไม่ได้บัญญัติว่าหากละเลย 

ไม่บัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้ว	จะเกิดผลอย่างไร

		 	 บทบัญญัติคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญยังก่อให้เกิดภารกิจในการให้หลักประกัน 

ในกระบวนการยตุธิรรมทางศาลด้วยซึง่เป็นเรือ่งส�าคญัเพราะศาลเป็นทีพึ่ง่สดุท้ายหากมกีารละเมดิสทิธิ 

เกิดขึ้น	 ดังนั้น	 หากมีแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิ	 แต่เมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น	 

กลับไม่มีหลักประกันว่าจะป้องกันการละเมิดหรือเยียวยาการละเมิดอย่างไร	การคุ้มครองหรือรับรอง

ตามรัฐธรรมนูญย่อมไร้ความหมาย	 จึงจ�าเป็นต้องมีหลักประกันในกระบวนการทางศาลที่จะท�าให ้

สิทธิดังกล่าวนั้นเป็นจริงขึ้นได้ในทางปฏิบัติ	 โดยถือเป็นสิทธิเรียกร้องมหาชนที่ประชาชนสามารถ 
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

ฟ้องร้องต่อศาลเพือ่ขอให้บงัคบัตามสทิธเิสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูรบัรองไว้	ดงัเช่นทีบ่ญัญตั	ิไว้ในมาตรา	28	 

วรรคสอง	ของรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	25505		ว่า	“บคุคลซ่ึงถกูละเมดิสิทธหิรือเสรีภาพท่ีรฐัธรรมนูญนีร้บัรองไว้ 

สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”

2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญของไทย

	 	 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา	 รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนไม่น้อยหน้าประเทศอื่น	ๆ	โดยเฉพาะที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	คือ	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	

และเมื่อรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2540	 และรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2550	 ถูกยกเลิก	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2560	 

ทีไ่ด้รบัการยกร่างและประกาศใช้แทนทีก่ย็งัยดึถือแนวการให้ความคุม้ครองสิทธิมนษุยชนอย่างละเอยีด

คล้ายคลึงกัน	 ท้ังในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ	 แม้อาจมีรายละเอียดบางส่วนแตกต่าง	 ดังจะเห็น 

ได้จากบทบัญญัติต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 การให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป	 โดยบัญญัติบังคับให้การปฏิบัติ

หน้าท่ีของรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ	 

ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม6 

	 	 2.	 การให้ความคุ้มครองศักดิ์ศรีมนุษย์7	 โดยบัญญัติว่า	 ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัด 

สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มิได้8 

	 	 3.	 การให้ความคุ้มครองความเสมอภาคของบุคคล	 และความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย9 

โดยบัญญัติห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด	 

เชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	 ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของบุคคล	 ฐานะทาง 

เศรษฐกจิหรอืสงัคม	ความเชือ่ทางศาสนา	การศกึษาอบรม	หรือความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ10   

5	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	25	วรรคสาม	บัญญัติว่า	ไว้ในท�านองเดียวกันว่า	“บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ 
 ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้”   
 รัฐธรรมนูญของไทยจึงไม่เพียงแต่บัญญัติให้การคุ้มครองในหลักการเท่าน้ัน	 แต่หากบัญญัติในลักษณะของกฎหมาย 
	 สารบัญญัติที่บุคคลสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้
6	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	3	วรรคสอง
7	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	4		
8	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	26	วรรคหนึ่ง
9	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	27
10	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	27
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	 	 4.	 การคุ้มครองสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อบังคับตามรัฐธรรมนูญโดยบัญญัติให้บุคคลสามารถ 

อ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน	และให้สิทธิบุคคล

ซึง่ถกูละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพท่ีรฐัธรรมนญูรบัรองไว้	สามารถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูเพือ่ใช้สทิธิ

ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้โดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ11  

	 	 5.	 การให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยการบัญญัติให้การบุคคลย่อมม ี

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายโดยการบัญญัติห้ามมิให้การจับและการคุมขังบุคคล	 เว้นแต่ 

มคี�าสัง่หรือหมายของศาลหรอืมเีหตุอย่างอ่ืนตามทีก่ฎหมายบญัญติั12	การค้นตวับคุคลหรอืการกระท�าใด 

อันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจะกระท�าได้ต่อเมื่อมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติเช่นกัน13	 นอกจากนี	้	

หากมีการกระท�าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกิดขึ้น	 ผู้เสียหาย	 พนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนใด 

เพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย	 มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระท�าเช่นว่านั้น	 

รวมทั้งจะก�าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

	 	 6.	 การให้ความคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการรับรองว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพ 

ในเคหสถาน	ตลอดจนการท่ีจะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกตสิขุ	ทัง้การเข้าไปในเคหสถาน

โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง	หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน	จะกระท�า

มิได้	 เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาล	 หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติท�านองเดียวกับ 

การค้น14	 นอกจากนี้	 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลยังให้ความคุ้มครองต่อสิทธิของบุคคล 

ในครอบครวั	เกยีรตยิศ	ชือ่เสยีง	ตลอดจนความเป็นอยูส่่วนตัวด้วยซ่ึงรวมถงึสทิธใินข้อมูลส่วนบคุคล15

11 ดู	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	25	วรรคสาม
12	 รฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2560	มาตรา	28	และด	ูเกยีรตขิจร	วจันะสวสัดิ,์	“หลกัประกนัจากการถกูจบักมุตรวจค้นทีไ่ม่เป็นธรรม”,	 
	 นิติศาสตร์	ฉบับที่	3	ปีที่	11	(2523),	หน้า	453-468	
13	 เรื่องเดียวกัน
14	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	33
15	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	มาตรา	32
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 	 7.	 การให้ความคุม้ครองสิทธใินกระบวนการยตุธิรรม16	การให้ความคุ้มครองสทิธมินษุยชนและ

สิทธิเสรีภาพดังกล่าวข้างต้นนั้น	 จะเห็นว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่เป็นหลักหรือแนวคิดทางทฤษฎี			

ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ได	้ ก็ต่อเมื่อมีมาตรการรองรับไว ้

ในทางปฏิบัติ	ซึ่งก็ได้แก่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง	หากแม้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การจับหรือการค้น

ต้องมีหมายศาล	ก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายในแบบของกฎหมายวิธีสบัญญัติออกมารองรับเพื่อให้

เป็นมาตรการที่ต้องถือปฏิบัติเป็นการทั่วไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับ

เรือ่งดงักล่าว	เช่น	ก่อนจบัต้องด�าเนนิการอย่างไร	ภายหลงัการจบัต้องด�าเนนิการอย่างไร	ต้องแจ้งข้อหา

อย่างไร	มีอ�านาจควบคุมตัวกี่วัน	ต้องด�าเนินการสอบสวนอย่างไร	ภายในก�าหนดเวลาเท่าใด	เป็นต้น		

3. กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
	 	 กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักประกันของสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 หากปราศจาก

หลักกระบวนการยุติธรรมที่ดีและเป็นธรรมเป็นแนวปฏิบัติในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพแล้ว		

บทบัญญัติคุ้มตรองสิทธิต่าง	 ๆ	 ดังกล่าวมาข้างต้น	 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพก็ยากจะเกิดผลตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้

	 	 กระบวนการยตุธิรรมเพือ่การให้ความคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของบคุคลมีความส�าคญัในฐานะเป็น

หลกัประกนัว่าสิทธมินษุยชน	ตลอดจนสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของบคุคล	และสทิธอิืน่	ๆ 	ทีร่ฐัธรรมนญู

ให้ความคุ้มครองนั้น	 จะได้รับการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ตามมาตรฐาน

สากล	 โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าของกระบวนการยุติธรรม	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	 

ก็คือต้ังแต่เมื่อเริ่มต้นจะกล่าวหาบุคคลว่าล่วงละเมิดต่อกฎหมาย	 ต้องจับตัวไปด�าเนินคดีนั้น	 จะต้อง

ผ่านกระบวนการอย่างไร	 จึงจะเป็นหลักประกันว่าบุคคลนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	 ซึ่งอาจ

พิจารณาไปตามล�าดับดังนี้

16	 น่าสังเกตว่า	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	บัญญัติไว้ท�านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	ที่บัญญัติถึงสิทธิในกระบวนการ 
	 ยุติธรรมไว้ในหมวด	 3	 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	ท�าให้เกิดปัญหาว่าบุคคลอื่นที่มิใช่พลเมืองไทยจะได้รับ 
	 การคุ้มครองและมีสิทธิในกระบวนยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่		หากพิจารณาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	 
	 แล้ว	จะเห็นว่าสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้บัญญัติไว้ในมาตรา	237-247	ซึ่งอยู่ในหมวด	8	เรื่องศาล	จะเหมาะสมกว่า	 
	 เพราะหลักประกันเรื่องกระบวนยุติธรรมนั้น	น่าจะเป็นหลักประกันพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน
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17	 ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	2	วรรคหนึง่บญัญัตว่ิา	“บคุคลจักต้องรบัโทษในทางอาญาต่อเมือ่ได้กระท�าการอนักฎหมาย 
 ที่ใช้ในขณะน้ันบัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว ้
 ในกฎหมาย”	 ซ่ึงตรงกับหลัก	 Nullum	 crimen,	 nulla	 poena	 sine	 lege	 และสอดคล้องกับปฏิญาณสากลว่าด้วย 
	 สิทธิมนุษยชน	 ข้อ	 11	 (2)	 ส�าหรับผู้สนใจประเด็นนี้	 อาจดูเพ่ิมเติมจาก	 จิตติ	 ติงศภัทิย์	 กฎหมายอาญา	 ภาค	 1,	 
	 ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,	2529,	หน้า	39-49,	หยุด	แสงอุทัย	กฎหมายอาญา	ภาคทั่วไป	โรงพิมพ ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 2516	 หน้า	 35-43,	 เกียรติขจร	 วัจนะสวัสดิ์	 ค�าอธิบายกฎหมายอาญา	 ภาค	 1	 ส�านักพิมพ ์
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	2542	หน้า	13-18.

	 	 1.	 บุคคลจะต้องรับผิดทางอาญา	ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้การกระท�านั้นเป็นความผิด	

	 	 	 หลักการส�าคัญอันเป็นที่ยอมรับกัน	 คือ	 ความรับผิดในทางอาญาของบุคคลนั้น	 จะต้องม ี

กฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท�านั้น	 ๆ	 เป็นความผิดทางกฎหมายในขณะท่ีบุคคลนั้นกระท�าเท่านั้น	 

หลักดังกล่าวน้ีเป็นแม่บทอย่างหน่ึงของหลักทฤษฎีกฎหมายอาญา	 ดังท่ีประมวลกฎหมายอาญา	 

มาตรา	2	ได้บัญญัติไว้17

	 	 	 อย่างไรก็ดี	 เพ่ือเป็นการเน้นให้เห็นว่าหลักทฤษฎีที่ว่าไม่มีการกระท�าผิดโดยไม่มีกฎหมาย	 

เมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2560	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงได้น�าหลักดังกล่าวมาบัญญัติไว้ 

ในมาตรา	29	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	โดยบัญญัติว่า

    “บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�าการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าน้ัน

บัญญัติเป็นความผิดและก�าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่ก�าหนดไว้ใน

กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท�าความผิดมิได้

   ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ�าเลยไม่มีความผิด

   ก่อนมีค�าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท�าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น 

เสมือนเป็นผู้กระท�าความผิดมิได้”

	 	 	 ผลของการบัญญัติ	 มาตรา	 29	 ไว้ในรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2560	 ดังกล่าว	 แม้หลักการจะ 

ไม่แตกต่างไปจากหลักกฎหมายอาญาดังกล่าวที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา	แต่ก็น่าจะมีผลเป็น 

การเพิม่น�า้หนกัของทฤษฎดีงักล่าวว่า	การปฏบิตัทิีผิ่ดไปจากหลักดงักล่าว	นอกจากจะไม่เป็นการปฏบิติั

ให้เป็นไปตามบทบัญญตัแิห่งประมวลกฎหมายอาญาแล้ว	ยงัเป็นการกระท�าทีผ่ดิต่อรฐัธรรมนญูอกีด้วย
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 	 2.	 หลักประกันเกี่ยวกับระบบของกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 หลกัส�าคญัประการท่ีสองกค็อื	การให้หลกัประกนัว่ากระบวนพจิารณาเพือ่ให้ได้ข้อความจรงิ

เก่ียวกับกระท�าของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดต่อกฎหมายนั้น	 จะต้องเป็นกระบวนพิจารณาที ่

เป็นธรรมและโปร่งใส	 และไม่เลือกปฏิบัติ	 ทั้งนี้	 เห็นว่ารัฐธรรมนูญที่น�าหลักการเหล่านี้มาบัญญัติ

รับรองไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่สุด	ได้แก่	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	255018	ดังจะเห็นว่า	รัฐธรรมนูญ	 

พ.ศ.	 2550	 ได้วางหลักการคุ้มครองสิทธิในกระบวนยุติธรรมไว้ในมาตรา	 40	 ซึ่งบัญญัติรับรองว่า 

บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

	 	 	 (2)	 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา	 ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่อง	 

การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ	 

การเสนอข้อเท็จจริง	 ข้อโต้แย้ง	 และพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 

การได้รบัการพจิารณาโดยผูพ้พิากษาหรอืตลุาการทีน่ัง่พจิารณาคดคีรบองค์คณะ	และการได้รับทราบ

เหตุผลประกอบค�าวินิจฉัย	ค�าพิพากษา	หรือค�าสั่ง

	 	 	 (3)		 บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และ 

เป็นธรรม

	 	 	 (4)		ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	โจทก์	จ�าเลย	คู่กรณี	ผู้มีส่วนได้เสีย	หรือพยานในคดีมีสิทธิได้รับ

การปฏิบัตทิีเ่หมาะสมในการด�าเนนิการตามกระบวนการยตุธิรรม	รวมท้ังสทิธใินการได้รบัการสอบสวน

อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยค�าเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

	 	 	 (5)		ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 จ�าเลย	 และพยานในคดีอาญา	 มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	 และ 

ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น	 

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 	 	 (6)		 เดก็	เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุหรอืผู้พิการหรอืทพุพลภาพ	ย่อมมสีทิธไิด้รบัความคุม้ครอง

ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	 และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดี 

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

18	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	บัญญัติหลักด้านระบบของกระบวนการยุติธรรมไว้ใน	หมวด	8	ส่วนที่	1	ตั้งแต่	มาตรา	237	ถึง	 
	 มาตรา	247	ส่วนรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	ไม่ปรากฏบทบัญญัติท�านองเดียวกับ	มาตรา	40	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	 
	 หรือบทบัญญัติใน	หมวด	8	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	อีก	อันน่าจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแนวคัดค้าน	การให้หลักประกัน 
	 ด้านกระบวนยุติธรรมของไทยถดถอยลง
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

	 	 	 (7)		ในคดีอาญา	 ผู ้ต้องหาหรือจ�าเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

ที่ถูกต้องรวดเร็ว	 และเป็นธรรม	 โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบหรือได้รับทราบ

พยานหลักฐานตามสมควร	 การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	 และการได้รับ 

การปล่อยตัวชั่วคราว19 

	 	 	 (8)		ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ

	 	 3.		ความจริงจังในนโยบายของรัฐในการบริหารกลไกของกระบวนการยุติธรรม	

	 	 	 แม้จะมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือของกฎหมายอื่น	 วางหลักกระบวนการยุติธรรม 

ในรายละเอียดไว้เป็นอย่างดีเพียงไรก็ตาม	 หากรัฐไม่มีความจริงใจในการผลักดันให้สภาพบังคับของ

กลไกต่าง	 ๆ	 ที่เป็นห่วงโซ่ของกระบวนการยุติธรรมมาขับเคลื่อนไปตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

บัญญัติไว้แล้ว	 ประชาชนก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและโดยเสมอภาค 

หรือไม่	 ดังนั้น	 มาตรา	 81	 ของรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 จึงได้รับการบัญญัติขึ้น	 ก�าหนดให้รัฐต้อง 

ด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ดแูลให้มกีารปฏบิตัแิละบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถกูต้อง	รวดเรว็เป็นธรรม	 

และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	 และจัดระบบ 

งานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยให้ประชาชนและ

องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย20 

	 	 	 (2)	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด	ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และโดยบุคคลอื่น	และต้องอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 	 (3)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ด�าเนินการเป็นอิสระ 

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ	รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญู

โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

	 	 	 (4)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดต้ังองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด�าเนินการ 

เป็นอิสระ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

	 	 	 (5)	 สนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

แก่ประชาชน	โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

19	 การปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวน้ัน	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 239	 ซึ่งมีรายละเอียดและ 
	 ความชัดเจนมากกว่า	มาตรา	40	(1)	ของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2550	มาก	ในขณะที่รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	ไม่มีบทบัญญัติ 
	 ในลักษณะนี้	อันอาจสะท้อนให้เห็นถึง	การถดถอยของแนวคิดนี้	
20	 เช่น	การประสานงานกับหน่วยงานทนายความอาสาของสภาทนายความ	เป็นต้น
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

4. หลักการส�าคัญของกระบวนการยุติธรรม
	 	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในสาระส�าคัญ	 เริ่มต้ังแต่เมื่อม ี

การกล่าวหาว่าบุคคลกระท�าผิดกฎหมาย	 อันเป็นเหตุให้มีการด�าเนินการด้านกระบวนยุติธรรมขึ้น	 

กล่าวคือ	 การค้น	 การจับ	 การควบคุมตัว	 การสอบสวน	 ไปตลอดสายเพ่ือน�าตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหา 

ไปด�าเนินคดีนั้น	 โดยท่ัวไปได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 กระบวนการทางยุติธรรม 

ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้นอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้	

  4.1. การค้น

	 	 	 	 การที่บุคคลถูกค้นตัวย่อมเป็นการถูกละเมิดสิทธิ	 การค้นจึงเป็นกระบวนการยุติธรรม 

ที่ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติถึงวิธีด�าเนินการไว้	 ตัวสิทธิมนุษยชนนั้น	 ได้รับการรับรองไว ้

ในรัฐธรรมนูญ	แต่เรื่องวิธีการนั้น	อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

	 	 	 	 เรื่องการค้น	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 57	 บัญญัติว่าการค้น 

ในที่รโหฐานหาตัวคนหรือส่ิงของต้องมีค�าสั่งหรือหมายของศาลส�าหรับการนั้น	 โดยเหตุน้ี	 การค้น 

ในที่รโหฐานเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของจึงต้องมีค�าสั่งศาลหรือหมายของศาล	 การค้นในท่ีรโหฐาน 

จะเพ่ือหาอย่างอื่นไม่ได้	 นอกจากคนหรือสิ่งของ	 “ที่รโหฐาน”	 นั้น	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา	มาตรา	2	(13)	นิยามว่าหมายถึง	ที่ต่าง	ๆ 	ซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณสถาน	และ	“สาธารณสถาน”	

ตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 1	 (3)	 หมายถึง	 สถานที่ใด	 ๆ	 ซ่ึงประชาชนมีความชอบธรรม 

ที่จะเข้าไปได้	ส่วนค�าว่า	“สิ่งของ”	นั้น	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	2	(18)	ได้

นิยามว่าหมายถึงสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาได้	 โดยให้รวมทั้งจดหมาย	

โทรเลขและเอกสารอย่างอื่น	ๆ		

	 	 	 	 จากความหมายตามนิยาม	จึงเห็นได้ว่า	 การค้นในที่สาธารณสถาน	 ไม่จ�าต้องมีหมายค้น	 

ค�าสั่งศาลหรือหมายค้นจะใช้เฉพาะกับการค้นในที่รโหฐานเท่านั้น	 สถานที่ใดเป็นที่สาธารณสถาน 

หรือไม่น้ัน	 ไม่ต้องค�านึงว่าสถานท่ีนั้นเป็นสถานที่ผิดกฎหมายหรือไม่	 เช่น	 สถานที่การค้าประเวณ	ี	

เพียงแต่พิจารณาว่าสถานท่ีน้ันประชาชนมีความชอบธรรมจะเข้าไปได้หรือไม่	 ถ้าประชาชนมีความ

ชอบธรรมที่จะเข้าไปได้	 สถานท่ีน้ัน	 ก็เป็นสาธารณสถาน	 ไม่ใช่ที่รโหฐาน	ห้องโถงซึ่งใช้เป็นที่รับแขก

ในสถานที่การค้าประเวณีเป็นสถานท่ีประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้	 (ค�าพิพากษาฎีกา

ที่	 887/2520	 ประชุมใหญ่)	 ร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่มีคนนั่งกินอยู่ในร้าน	 ไม่ใช่ที่รโหฐาน	 แต่เป็นที ่

สาธารณสถาน	 ต�ารวจมีอ�านาจเข้าไปค้นตัวจ�าเลยท่ีก�าลังผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้	 โดยไม่ต้องมีหมายค้น	 

ตาม	ป.วิ	 อาญา	มาตรา	93	และเมื่อพบว่ามีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในครอบครอง	 เจ้าพนักงานต�ารวจ 

ย่อมจับจ�าเลยได้	 โดยไม่ต้องมีหมายจับ	ตาม	ป.วิ	อาญา	มาตรา	78	 (1)	 เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้า	 

แต่หากจ�าเลยปิดร้านก๋วยเต๋ียวแล้ว	 อยู่ในร้าน	 ในช่วงเวลานั้น	 คงต้องถือว่าเป็นที่รโหฐานหรือ 
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โรงภาพยนตร์ที่ปิดฉายแล้ว	 ก็เป็นที่รโหฐานได้	 เพราะในช่วงเวลาเช่นนั้น	 เจ้าของสถานที่น่าจะมี 

เจตนาหวงกันมิให้บุคคลอื่นเข้าไป	 ดังนั้น	 พอจะถือเป็นหลักได้ว่า	 สถานที่ใดที่ปิดท�าการแล้ว 

หรือหยุดให้บริการเนื่องจากเลยเวลาบริการหรือเป็นวันหยุด	 ย่อมไม่ใช่สถานที่ประชาชนจะม ี

ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

	 	 	 	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 93	 บัญญัติห้ามมิให้ค้นบุคคลในท่ี 

สาธารณสถาน	 เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเป็นผู้ค้น	 ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

บุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท�าความผิด	 หรือได้มาโดยการกระท�า 

ความผิด	หรือมีไว้เป็นความผิด

	 	 	 	 เมือ่รฐัธรรมนญูและประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญาบญัญติัให้การค้นในท่ีรโหฐาน 

จะต้องมีหมายค้นของศาล	 เจ้าพนักงานต�ารวจ	 แม้จะเป็นเจ้าพนักงานต�ารวจผู้ใหญ่ก็ไม่มีอ�านาจค้น 

โดยไม่มหีมายค้นได้	ในการขอหมายค้นจากศาล	จะต้องปรากฏพยานหลกัฐานตามสมควรทีท่�าให้ศาล

เช่ือว่ามีเหตท่ีุจะออกหมายได้		และในหมายค้นจะต้องมรีายละเอียดตามทีป่ระมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา	มาตรา	69	และ	63	ก�าหนดไว้

	 	 	 	 เนื่องจากการค้นในท่ีรโหฐานเป็นการเข้าไปในสถานที่ซ่ึงเห็นได้โดยสภาพว่าเจ้าของ 

ไม่ประสงค์ให้เข้าไปและเป็นสถานที่คนทั่วไปไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้	 การค้นจึงกระทบ

ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยตรง	 โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะอยู่โดยสงบ	การ

ขอหมายค้นและการออกหมายค้นน้ัน	 เจ้าพนักงานและศาลจึงจ�าเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบ	 

และใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนที่จะออกหมายค้นให้ตามที่ขอหมายค้นนั้น	ต้องระบุรายละเอียด 

ต่าง	ๆ	ไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	60	เช่น	สถานที่ที่จะค้น	แต่ศาลฎีกา 

เคยพิพากษาว่า	การระบุบ้านเลขที่ไม่ตรงกับบ้านที่ค้น	คือระบุบ้านเลขที่	53/3	แต่บ้านที่ต้องการค้น 

คือ	 54/3	 เป็นเรื่องการเขียนตัวเลขผิดพลาด	 สาระส�าคัญอยู ่ที่ว่าบ้านนั้นเป็นของจ�าเลยหรือ 

เป็นเป้าหมายที่ต้องการค้นหรือไม่	 ถ้าใช่	 แม้จะระบุเลขบ้านผิดไป	 ก็ไม่ท�าให้หมายค้นนั้นเสียไป	 

(ค�าพิพากษาฎีกาที่	 1328/2544)	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาตามหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 

อย่างเคร่งครดัแล้ว		ต้องถอืว่าเจ้าพนกังานขาดความระมดัระวงัและความรอบคอบในการขอหมายค้น

เหตุที่จะออกหมายค้นนั้น	บัญญัติไว้ในมาตรา	69	ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	5	ประการ	คือ

	 	 	 	 (1)	 เพือ่พบและยดึสิง่ของซึง่จะเป็นพยานหลกัฐานประกอบการสอบสวน	ไต่สวนมลูฟ้อง

	 	 	 	 	 	 หรือพิจารณา

	 	 	 	 (2)	 เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด	 หรือได้มาโดยผิดกฎหมาย	 หรือมีเหตุ 

	 	 	 	 	 	 ควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท�าความผิด

	 	 	 	 (3)	 เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 	 	 	 (4)	 เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ

	 	 	 	 (5)	 เพื่อพบและยึดสิ่งของตามค�าพิพากษาหรือค�าสั่งศาลในกรณีที่จะยึดหรือจะพบ 

	 	 	 	 	 	 โดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว

  4.2 การจับ

	 	 	 	 ในเรื่องการจับนั้น	 รัฐธรรมนูญ	 ปี	 2550	 ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจับเอาไว้สั้น	 ๆ	 

ในมาตรา	32	 วรรคสาม	ซึ่งบัญญัติว่า	 การจับและการคุมขังบุคคล	จะกระท�ามิได้เว้นแต่มีค�าสั่งหรือ

หมายของศาลหรือมเีหตอุย่างอืน่ตามทีก่ฎหมายบญัญัต	ิดงันัน้	การจบัตามรฐัธรรมนญูก�าหนดให้กระท�า

ได้เพียง	2	ประการ	คือ	เมื่อมีค�าสั่งหรือหมายของศาล	หรือ	เมื่อมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

เท่านั้น	ในขณะที่รัฐธรรมนูญ	ปี	2540	ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจับไว้โดยละเอียดกว่าในมาตรา	237	 

ในคดีอาญา	ว่าการจับและคุมขังบุคคลใด	จะกระท�ามิได้	เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาล	หรือผู้นั้น 

ได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า	 หรือมีเหตุจ�าเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายตามที่กฎหมายบัญญัต	ิ 

โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ	 โดยไม่ชักช้า	 กับจะต้อง 

ได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก	 และผู้ถูกจับซึ่งยังถูกควบคุมอยู่	 

ต้องถูกน�าตัวไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีผู้ถูกจับน�าตัวไปถึงที่ท�าการของพนักงาน

สอบสวน	 เพ่ือศาลพิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่	 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือ 

มีเหตุจ�าเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 	 	 	 ก.		 เหตุที่จะออกหมายจับ

	 	 	 	 	 	 เหตุออกหมายจับนั้น	 ป.วิ	 อาญา	 ได้บัญญัติไว้เป็นสองกรณีตามมาตรา	 66	 (1)	 

และ	(2)	โดยมาตรา	66	(1)	นั้น	ได้บัญญัติเหตุออกหมายจับโดยค�านึงถึงอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงเกิน	

3	ปี	เป็นหลักโดยไม่ต้องพิจารณาว่า	มีเหตุอันสมควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี	หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ

พยานหลกัฐานหรอืก่อเหตอุนัตรายประการอ่ืนหรอืไม่	แต่ถ้าอตัราโทษจ�าคกุ	3	ปีพอด	ีหรอืต�า่กว่า	3	ปี	 

ก็ไม่มีเหตุออกหมายจับผู ้กระท�าความผิดตามมาตรา	 66	 (1)	 นี้	 แต่ก็มิได้หมายความว่าเม่ือมี 

การกระท�าความผิดซึ่งมีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงเกิน	 3	 ปีแล้วศาลจะต้องออกหมายจับให้ทุกกรณี 

เสมอไป	ศาลย่อมใช้ดุลพินิจออกหรือไม่ออกหมายจับให้ก็ได้	ต้องพิจารณาเป็นกรณี	ๆ	ไป

	 	 	 	 	 	 เหตุออกหมายจับอีกกรณีหนึ่ง	ตาม	ป.วิ	อาญา	มาตรา	66	(2)	นั้น	ใช้กับกรณีปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอันสมควรเช่ือว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน	 หรือ 

ก่อเหตภุยนัตรายประการอืน่โดยต้องพจิารณาจากข้อมลูหรอืพยานหลกัฐานเป็นกรณ	ีๆ 	ไปอย่างไรกดี็	 

มาตรา	 66	 วรรคสอง	 ได้บัญญัติว่า	 ถ้าบุคคลนั้น	 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียก 

หรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร	ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้น	เป็นบุคคลที่จะหลบหนีอันเป็นเหตุให้

ออกหมายจับตามมาตรา	 66	 (2)	 ได้	 ท้ังน้ี	 ไม่ต้องค�านึงว่าความผิดนั้นมีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงเกิน

สามปีหรือไม่
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21	 ความผิดซึ่งหน้าตาม	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 80	 ได้แก่	“ความผิดซ่ึงเห็นก�าลังกระท�า  หรือพบในอาการใดซ่ึงแทบจะไม่ม ี
 ความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท�าผิดมาแล้วสด ๆ” ส่วนกรณีอื่นนั้นเป็นกรณีที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า
22 ตาม	ป.วิ	อาญา	มาตรา	117	กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจ�าเลยซึ่งได้รับการประกันตัวไปหลบหนีไปนั้น	นอกจาก	 เจ้าพนักงาน 
	 จะจบัได้แล้ว	นายประกนักอ็าจขอให้ต�ารวจช่วยจับหรอืหากขอให้ต�ารวจช่วยไม่ทนัท่วงท	ีนายประกนักม็อี�านาจจบัผูต้้องหา 
	 หรือจ�าเลยได้เอง	

	 	 	 	 ข.		 การเพิกถอนหมายจับ 

	 	 	 	 	 	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 68	 บัญญัติว่า	 หมายจับคงใช้ได้อยู่จนกว่าจะจับได้	 เว้นแต ่

ความผิดอาญาตามหมายนั้นขาดอายุความหรือศาลซ่ึงออกหมายนั้นได้ถอนหมายคืน	 ดังนั้น	 

เมื่อเจ้าพนักงานจับบุคคลตามหมายจับได้แล้ว	 หรือเมื่อพ้นก�าหนดเวลาหรืออายุความที่ระบ ุ

ในหมายจับ	 แต่เจ้าพนักงานยังไม่สามารถจับบุคคลตามหมายจับได้	 หมายจับนั้นเป็นอันสิ้นผลไปเอง

โดยไม่ต้องเพกิถอน	อย่างไรกด็	ีอาจมบีางกรณทีีย่งัไม่มกีารจับบคุคลตามหมายจบัและยงัไม่พ้นก�าหนด

เวลาหรืออายคุวามดงักล่าว	แต่มเีหตทุีจ่ะเพกิถอนหมายจบั	ศาลกจ็ะต้องด�าเนนิการเพกิถอนหมายจบั

เสียเป็นการด่วน	 เพื่อมิให้มีการจับตามหมายนั้นอีก	 ทั้งนี้	 เพราะหมายจับเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

	 	 	 	 ค.		 การจับโดยไม่มีหมาย

	 	 	 	 	 	 โดยหลักการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและตาม	 ป.วิ	 อาญา	 การจับบุคคล 

จะกระท�าไม่ได้	 เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 78	

บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจเป็นผู้มีอ�านาจจับได้	 การท่ีพนักงานฝ่ายปกครองหรือ 

ต�ารวจจับบุคคลโดยไม่มีหมายจับได้	จึงเป็นข้อยกเว้น

	 	 	 	 	 	 ตาม	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 78	 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มี 

หมายจับหรือค�าสั่งของศาลนั้นไม่ได้	เว้นแต่	

	 	 	 	 	 	 (1)		 เมื่อบุคคลนั้นได้กระท�าความผิดซึ่งหน้า	ดังบัญญัติไว้ในมาตรา	8021  

	 	 	 	 	 	 (2)		 เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้ 

เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น	 โดยมีเคร่ืองมือ	 อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถ 

อาจใช้ในกระท�าความผิด	

	 	 	 	 	 	 (3)		 เมือ่มเีหตท่ีุจะออหมายจบับคุคลนัน้ตามมาตรา	66	(2)	แต่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน

ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้	

	 	 	 	 	 	 (4)		 เป็นการจบัผูต้้องหาหรือจ�าเลยทีห่นหีรือจะหลบหนใีนระหว่างถกูปล่อยชัว่คราว

ตามมาตรา	11722  
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 		 	 	 	 	 การจับโดยไม่มีหมายจับเพราะการกระท�าความผิดซึ่งหน้านั้นจะต้องจับโดยทันท	ี

เนื่องจากการกระท�าความผิดซึ่งหน้าและการจับนั้นต้องยังไม่ขาดตอน	

	 		 	 	 	 	 การจับโดยไม่มีหมายตามมาตรา	78	(3)	หมายถึงกรณีที่	เมื่อมีหลักฐานตามสมควร

ว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระท�าความผิดอาญา	 และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับ 

พยานหลักฐาน	 หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นตามมาตรา	 66	 (2)	 และมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้	อนึ่ง	จะเห็นได้ว่า	ตามวรรคสองของมาตรา	66	ถ้าบุคคล 

ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง	 กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี	 และน่าสังเกตว่ากรณี

ตามมาตรา	66	(2)	ไม่ได้บัญญัติในเรื่องอัตราโทษหรือจ�ากัดเฉพาะความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจ�าคุก	

3	ปีลงมาเท่านั้น	ด้วยเหตุนี้	แม้เป็นความผิดอาญา	ที่มีอัตราโทษจ�าคุกเกิน	3	ปี	เจ้าพนักงานก็สามารถ

จับบุคคลนั้นได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามมาตรา	78	(3)	

	 	 	 	 ง.	การจับโดยราษฎร

	 	 	 	 	 อ�านาจจับของราษฎรเป็นไปตาม	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 79	 ซึ่งโดยหลักแล้ว	 ราษฎร 

จะจับผู้อื่นไม่ได้	 เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา	 82	 หรือเมื่อผู้นั้นกระท�าความผิดซึ่งหน้าและ

ความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

	 	 	 	 	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 82	 ก�าหนดให้เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ	 จะขอความ 

ช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง23	 เพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้	 แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด

อันตรายแก่เขาไม่ได้						

	 	 	 	 	 กรณีราษฎรจับราษฎรตาม	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 79	 จะต้องปรากฏว่ามีการกระท�า 

ความผิดซึ่งหน้าต่อราษฎรผู้นั้นตามมาตรา	 80	 และความผิดซึ่งหน้านั้นต้องได้ระบุไว้ในบัญชีท้าย

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาด้วย		ถ้าเป็นความผดิอืน่และไม่ได้ระบไุว้ในบญัชท้ีายประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาราษฎรไม่มีอ�านาจจับ	 แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีเจ้าพนักงานขอให้ราษฎรจับ

ตามหมายจับ	 ก็ไม่จ�าต้องเป็นความผิดท่ีระบุในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		

อาจเป็นความผิดอะไรก็ได้ที่มีการออกหมายจับไว้ตามหลักเกณฑ์การออกหมายจับก็ได้

	 	 	 	 	 ในกรณีท่ีมีท้ังความผิดท่ีระบุและความผิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาในเวลาเดียวกันถ้าราษฎรเห็นความผิดดังกล่าว	ก็น่าจะมีอ�านาจจับได้24  

23	 “บุคคลใกล้เคียง”	 ในที่น้ีหมายถึงราษฎรน่ันเอง	 มาตรา	 82	 นี้ก่อให้เกิดปัญหาว่าเป็นค�าสั่งหรือไม่	 ถ้าราษฎรไม่ช่วยจับ 
	 จะเป็นการฝ่าฝืนค�าสัง่เจ้าพนกังานหรอืไม่	เมือ่กฎหมายบัญญตัว่ิาเป็นเร่ืองขอให้ช่วยเหลอื	อกีทัง้ราษฎรไม่มหีน้าทีโ่ดยตรง 
	 ในการช่วยต�ารวจจับโจร	จึงไม่น่าจะเป็นค�าสั่ง	
24	 ดคู�าพิพากษาฎีกาที	่ 854/2507	 ซ่ึงศาลฎกีาวนิิจฉยัว่า	บคุคลในบ้านทีเ่หน็คนร้ายเข้ามาลกัทรพัย์นัน้	 ย่อมจบัคนร้ายนัน้เองได้		 
	 เพราะความผิดฐานลักทรัพย์และพยายามลักทรัพย์นั้นเป็นความผิดท่ีได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
	 ความอาญา	แม้ความผิดฐานบุกรุกจะไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลฯ	ก็ตาม
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

	 	 	 	 	 เมื่อจับแล้ว	 ป.วิ	 อาญา	 มาตรา	 83	 บัญญัติว่าเจ้าพนักงานซึ่งท�าการจับต้องแจ้งแก่ 

ผู้ที่ถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ	 แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ท�าการของพนักงานสอบสวน	และในกรณีที ่

เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ	 ก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ	 ถ้ามีหมายจับก็ให้แสดงต่อผู้ถูกจับ	 

พร้อมทั้งต้องแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้	 และถ้อยค�าของผู้ถูกจับนั้น 

อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้	 และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ	 

หรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ	อันเป็นบทบัญญัติที่สอดรับกับ	ป.วิ	อาญา	มาตรา	7/1	(1)	ที่ว่า	ผู้ถูกจับ 

มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัวได้

  4.3 การควบคุมตัวและการสอบสวน

	 	 	 	 ภายหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 แล้ว	 พบว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมด้านคดีอาญาขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	ซึ่งก็ใช้เวลาถึงประมาณ	7	ปี	คือปี	พ.ศ.	2547	จึงแก้ไขบทกฎหมายที่เป็น 

สาระส�าคัญได้ส�าเร็จ

	 	 	 	 ก.		 การควบคุมตัว

	 	 	 	 	 	 การควบคุมตัวเป็นผลท่ีเกิดจากการจับ	 และโดยสภาพย่อมกระทบต่อเสรีภาพของ 

ผู้ถูกควบคุมตัว	ดังนั้น	เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	และ

เท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถด�าเนินไปได้	 กฎหมายจึงบัญญัติให้เจ้าพนักงาน 

ที่จับตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว	 จะต้องเอาตัวไปยังท่ีท�าการของพนักงานสอบสวนโดยทันที	 พร้อมทั้งให้แจ้ง 

ข้อกล่าวหา	และรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับทราบ	ถ้ามีหมายจับ	ให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและ

อ่านให้ฟัง	และมอบส�าเนาบันทึกการจบักมุแก่ผูถู้กขบัด้วย	อกีทัง้ต้องแจ้งให้ผูถ้กูจับทราบด้วยว่ามสีทิธิ

ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้	และถ้อยค�าของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้	

และผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบและปรึกษาทนายความ

	 	 	 	 	 	 เมื่อได้ด�าเนินการข้างต้นแล้ว	 เจ้าพนักงานจะต้องให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิของตน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา	 7/1	 และให้มีสิทธิติดต่อกับญาติหรือบุคคลที่ผู ้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้ง 

ให้ทราบถึงการถูกจับกุมและสถานท่ีถูกควบคุมตัว	 ถ้อยค�าที่ผู้ถูกจับให้ไว้นั้น	 หากเป็นค�ารับสารภาพ	

ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้	 หากเป็นถ้อยค�าอื่น	 จะรับฟังได้	 ก็ต่อเมื่อมีการแจ้งสิทธิต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว

ข้างต้นแล้ว

	 	 	 	 	 	 ในส่วนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารควบคมุตวันัน้	กฎหมายห้ามมใิห้ใช้วธิคีวบคมุผูถ้กูจบัเกนิกว่า

ที่จ�าเป็นเพื่อป้องกันมิให้หนีเท่านั้น

	 	 	 	 	 	 ส�าหรับระยะเวลา	 กฎหมายก็ก�าหนดห้ามมิให้ควบคุมตัวไว้เกินกว่าที่จ�าเป็นตาม

พฤติการณ์แห่งคดี	 ในคดีทั่วไปที่ต้องมีการสอบสวน	 จะต้องน�าตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน	 48	 ชั่วโมง 

นับแต่เวลาที่ไปถึงที่ท�าการของพนักงานสอบสวน		เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นส�าคัญ				
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 	 	 	 	 	 ในกรณีที่ฟ ้องไม่ทันภายในก�าหนด	 48	 ชั่วโมง	 เจ ้าพนักงานสอบสวนหรือ 

พนักงานอัยการก็จะต้องยื่น	 ค�าฝากขังต่อศาล	 ศาลจะอนุญาตให้ขังในระหว่างสอบสวนได้ตาม 

อัตราโทษของการกระท�าผิดที่ถูกกล่าวหา	 คือถ้ามีโทษจ�าคุกอย่างสูงไม่เกินหกเดือน	 ศาลอนุญาต 

ให้ขังได้ครั้งเดียว	 ไม่เกิน	 7	 วัน	 หากคดีมีอัตราโทษจ�าคุกอย่างสูงเกินกว่า	 6	 เดือนแต่ไม่ถึง	 10	 ปี	 

ศาลมีอ�านาจสั่งขังหลายครั้งติด	 ๆ	 กันได้	 ครั้งหนึ่งไม่เกิน	 12	 วัน	 แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	 48	 วัน	 

ถ้าโทษจ�าคุกอย่างสูงเกินกว่า	10	ปี	ศาลมีอ�านาจสั่งขังได้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน	84	วัน

	 	 	 	 ข.		 การสอบสวน

	 	 	 	 	 	 การสอบสวนเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญยิ่ง	 เพราะเป็นเรื่องกระบวนการที่

จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงท่ีน่าเช่ือถือว่าได้มีการกระท�าผิดหรือไม่	 หากการสอบสวนนั้น	 ผู้สอบสวนได้

กระท�าไปภายใต้หลกัเพือ่แสวงหาข้อความจรงิว่าได้มกีารกระท�าผดิหรอืไม่	การสอบสวนนัน้น่าจะเป็น 

กระบวนการหลักในการสร้างความน่าเชื่อถือสู่กระบวนการยุติธรรม	 แต่หากการสอบสวนนั้นกระท�า

ไปตามแนวเดิม	 ๆ	 คือเพื่อแสวงหาช่องทางกล่าวโทษหรือลงโทษผู้ถูกจับ	 การสอบสวนนั้นก็กลาย

เป็นเครื่องมือสร้างความอยุติธรรม	 เป็นเครื่องมือหา	 “แพะ”	 มารับโทษ	 ดังท่ีสังคมไทยรับรู้มาเป็น 

ระยะ	ๆ	ตลอดมาจนทุกวันนี้

	 	 	 	 	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม	 ป.วิ	 อาญา 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการสอบสวนหลายมาตรา	ตั้งแต่มาตรา	134	ถึง	134/4	และมาตรา	135	ซึ่งหากมี

การถือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว	ก็น่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ต้องหาได้ตามสมควร

	 	 	 	 	 	 ตาม	 ป.วิ	 อาญาที่ได้รับการแก้ไข	 เม่ือได้ตัวผู้ต้องหามาแล้ว	 พนักงานสอบสวน 

จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าท่ีกล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท�าผิด	 และแจ้งข้อหาให้ทราบ	 

โดยต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู ้นั้นน่าจะได้กระท�าผิดตามข้อหานั้น	 โดยจะต้องกระท�าด้วย 

ความรวดเร็ว	 ต่อเนื่องและเป็นธรรม	 พร้อมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อกล่าวหาและที่จะแสดง 

ข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้

	 	 	 	 	 	 นอกจากน้ัน	ป.วิ	อาญาท่ีแก้ไขใหม่ได้ให้ความส�าคญัต่อการมทีนายความของผูต้้องหา	

ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องหาตามที่บัญญัติคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 โดยพนักงานสอบสวนจะต้องถามว่า 

มีทนายความหรือไม่	ถ้าไม่มีและต้องการทนายความ	รัฐจะต้องจัดหาให้

	 	 	 	 	 	 หลกัส�าคญัทีไ่ด้รบัการแก้ไขเพิม่เตมิเข้ามาใน	ป.ว	ิอาญาอกีประการหนึง่	กค็อื	การให้

สทิธแิก่ผูต้้องหาทีจ่ะให้ทนายความของตนเข้าฟังการสอบสวนปากค�าของตนได้		ซึง่นอกจากทีบ่ญัญติั

ไว้ในมาตรา	7/1	แล้ว	ยังได้เน้นย�้าอีกครั้งหนึ่งในมาตรา	134/3	และ	134/4	(2)	ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า	 

สิทธิในการให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากค�านี้เป็นสิทธิท่ีมีการต่อสู้เพื่อให้ได้มาอย่างยากเย็น	 

และใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเป็นความจริง	
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

	 	 	 	 	 	 หลักการส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม	 ก็คือการสอบสวน 

กรณีผู้กระท�าผิด	 หรือผู้เสียหาย	 หรือพยานที่จะต้องมาให้ถ้อยค�า	 เป็นเด็กอายุไม่เกิน	 18	 ปี25  

ซึ่งมาตรา	 133	 ทวิ	 และมาตรา	 134	 /2	 ก�าหนดให้ใช้วิธีการพิเศษ	 คือการสอบปากค�าจะต้อง 

กระท�าในสถานที่แยกไว้เป็นส่วนสัดที่เหมาะสมกับเด็ก	 และต้องกระท�าโดยมีนักจิตวิทยาหรือ 

นักสังคมสงเคราะห์	 บุคคลที่เด็กร้องขอ	 และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วย	 และในบางกรณีพนักงาน

สอบสวนจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อมิให้มีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจ

ของเด็กอย่างรุนแรง	รวมทั้งก�าหนดวิธีการชี้ตัวผู้ต้องหาเป็นการเฉพาะในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน	18	ปี

เป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานด้วย

  4.4 สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวจากการขังโดยมิชอบ

	 	 	 	 สิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยตัวในกรณีที่มีการขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น	 เป็นไปตาม

บทบัญญัติของมาตรา	90	แห่ง	ป.วิ	อาญา	ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี	พ.ศ.	2547	เพื่อให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	มาตรา	90	บัญญัติว่า	

	 	 	 	 “เมื่อมีการอ้างว่าบุคคลใดต้องถูกคุมขังในคดีอาญาหรือในกรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย	บุคคลเหล่านี้มีสิทธิ	ยื่นค�าร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอ�านาจพิจารณาคดีอาญาขอให้ปล่อย	คือ

	 	 	 	 	 	 	 (1)	 ผู้ถูกคุมขังเอง

	 	 	 	 	 	 	 (2)	 พนักงานอัยการ

	 	 	 	 	 	 	 (3)	 พนักงานสอบสวน

	 	 	 	 	 	 	 (4)	 ผู้บัญชาการเรือนจ�าหรือพัศดี

	 	 	 	 	 	 	 (5)	 สามี	ภริยา	หรือญาติของผู้นั้น	หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง

	 	 	 	 เมื่อได้รับค�าร้องดังน้ัน	 ให้ศาลด�าเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน	 ถ้าศาลเห็นว่า 

ค�าร้องนั้นมีมูล	ศาลมีอ�านาจสั่งผู้คุมขังให้น�าตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลโดยพลัน	และถ้าผู้คุมขังแสดงให้เป็น

ที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า	การคุมขังเป็นการชอบด้วยกฎหมาย	ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปในทันที”

25 ดูค�าพิพากษาฎีกาที่	8458/2551	ซึ่งวินิจฉัยว่าการที่จ�าเลย	(ซึ่งเป็นเด็ก)	ถูกจับในคดีอื่นและมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตาม	 
	 ป.วิ	อาญา	มาตรา	134	วรรคห้า	ประกอบ	พรบ.	จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ	มาตรา	6	แล้ว	ก็ยังถือไม่ได้ว่าจ�าเลย 
	 ถูกจับ	เมื่อจ�าเลยยังไม่ถูกจับ	จึงไม่อยู่ในอ�านาจควบคุมของพนักงานสอบสวนและไม่อยู่ในบังคับของ	มาตรา	51	และ	53	 
	 แห่ง	 พรบ.	 จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวฯ	 ที่โจทก์จะต้องฟ้องจ�าเลยภายใน	 30	 วัน	 นับแต่เวลาที่จ�าเลยถูกจับหรือ 
	 ผัดฟ้องหรือต้องได้รับอนุญาตให้ฟ้องคดีจากอัยการสูงสุด	 อย่างไรก็ดี	 ตาม	 พรบ.	 ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ	 2553	 
	 มาตรา	78	ก�าหนดให้พนกังานอยัการต้องยืน่ฟ้องต่อศาลฯ	ภายใน	30	วนั	นบัแต่วนัทีเ่ดก็หรอืเยาวชนถกูจบัหรอืปรากฏตวั 
	 ต่อหน้าพนักงานสอบสวน	มิฉะนั้น	ต้องขอผัดฟ้องต่อศาล
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

	 	 	 	 บทบัญญัติการปล่อยตัวบุคคลจากการถูกคุมขังโดยมิชอบนี้	 มีบัญญัติไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยมาตั้งแต่	 1	 ตุลาคม	 2478	 แต่ปรากฎว่าไม่มีการใช้สิทธิ 

ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้เลยจนกระทั่งในยุคของจอมพล	 สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ซึ่งมีการออกประกาศ 

คณะปฏิวัติ	 ฉบับท่ี	 12	 ให้พนักงานสอบสวนมีอ�านาจขับผู้ต้องหาที่มีการกระท�าอันเป็นคอมมิวนิสต์

ได้โดยไม่ต้องปฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาคดีอาญา	แต่ให้ขงัไว้ได้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ		

และได้ออกประกาศคณะปฏวิตั	ิฉบับท่ี	21	และฉบบัที	่43	ซึง่ให้ต�ารวจหรือพนกังานสอบสวนมอี�านาจ

ขังผู้ต้องหาที่มีพฤติกรรมเป็นอันธพาลได้ครั้งละ	30	วัน	เมื่อครบแล้ว	หากยังมีพฤติกรรมอันธพาลอยู ่

ก็ขังต่อได้อีกคร้ังละ	 30	 วัน	 โดยไม่มีเวลาสิ้นสุด	 ท�าให้เกิดการจับกุมนักการเมือง	 นักหนังสือพิมพ	์	

และผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนเป็นจ�านวนมาก	 โดยไม่มีการตั้งข้อหาและการสอบสวนแต่อย่างใด	 

จึงได้มีการใช้สิทธิลักษณะนี้เป็นครั้งแรกโดยมีการยื่นค�าร้องตาม	 มาตรา	 90	 แห่ง	 ป.วิ	 อาญา	 ขอให้

ศาลไต่สวนและพิจารณาปล่อยบุคคลเหล่านั้น	 ศาลอาญาได้รับค�าร้องแล้ว	 สั่งยกค�าร้อง	 โดยศาล 

เห็นว่า	ศาลอาญาไม่มีอ�านาจพิจารณาเนื่องจากเป็นอ�านาจปฏิวัติซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร	บรรดา 

ผู ้ร้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น	 จึงได้ยื่นฎีกาต่อ 

ศาลฎีกา	ศาลฎีกาโดยมตท่ีิประชมุใหญ่มคีวามเหน็ว่า		ค�าสัง่ของคณะปฏิวตัฉิบบัท่ี	12	ทีใ่ห้ขงัผูต้้องหา

ได้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ	 โดยไม่ค�านึงถึงระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา	 

มิได้หมายความว่าพนักงานสอบสวนจะขังผู ้ต้องหาไว้ได้โดยไม่มีก�าหนดเวลา	 การขังนั้นต้องม ี

ก�าหนดเวลา	เพราะแม้แต่ค�าพพิากษาศาลนอกจากจะพพิากษาให้จ�าคุกตลอดชวีติแล้ว	ต้องก�าหนดเวลา	 

ผู้ร้องอ้างว่าได้ถูกขังไว้โดยไม่สอบสวน	ถ้าเป็นจริงตามนั้น	ก็เป็นการขังโดยมิชอบ	และการใช้สิทธิตาม

มาตรา	90	นี้หมายถึงการใช้สิทธิต่อศาลยุติธรรม	ตาม	ป.วิ	อาญา	เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องถูกควบคุมตัวอยู่

ในเขตของศาลอาญา	 ศาลอาญาก็มีอ�านาจรับค�าร้องไว้พิจาณาได้	 จึงให้ย้อนส�านวนไปให้ศาลอาญา

ไต่สวนค�าร้องของผู้ร้องต่อไป	(ค�าพิพากษาฎีกาที่	1557/2503	ประชุมใหญ่)	

	 	 	 	 อนึ่ง	 ในช่วงภายหลังจากที่ศาลฎีกามีค�าวินิจฉัยแล้วนั้น	 ประเทศไทยไม่มีรัฐสภา	 คงม ี

แต่สภาร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งท�าหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับ 

การแต่งตั้งจ�านวน	 80	 คน	 เมื่อปรากฏผลจากค�าวินิจฉัยของแล้ว	 สภาร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้น 

ได้เสนอร่างกฎหมายพิเศษ	 ห้ามบุคคลใช้สิทธิตามมาตรา	 90	 ในกรณีตกเป็นผู้ต้องหาในข้อหา

คอมมิวนิสต์	

	 	 	 	 ต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2511	แล้ว	 ศาลเคยเห็นว่าประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	 21		

และ	43	เรื่องการขังบุคคลที่เป็นอันธพาลซึ่งยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปขัดต่อรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2511	จึงส่ง

เร่ืองผ่านกระทรวงยตุธิรรมไปยงัตลุาการรฐัธรรมนญูตคีวาม	คณะตลุาการรฐัธรรมนญูตามรฐัธรรมนญู	

พ.ศ.	2511	ตีความว่าประกาศคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	21	และ	43	ว่าการขังบุคคลอันธพาลนั้นไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2511			
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	 	 	 	 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่	21	และ	43	นั้น	ต่อมาถูกยกเลิกไปเมื่อบ้านเมืองได้พัฒนาไป 

ในแนวประชาธิปไตยมากขึ้นในปี	 2517	 แต่เมื่อมีการปฏิวัติขึ้นในปี	 2519	 กฎหมายลักษณะนี้ก็ถูก

รือ้ฟ้ืนขึน้มาอกีในรปูของประกาศคณะปฏรูิปการปกครองแผ่นดิน	ฉบบัที	่22	เร่ืองบคุคลทีม่พีฤติการณ์ 

เป็นภัยต่อสงัคม	ซึง่มเีนือ้หาของประกาศคณะปฏวิติัฉบบัที	่12	เรือ่งคอมมิวนสิต์	และฉบบัที	่21	และ	43		 

เร่ืองบุคคลอันธพาลในสมัยของจอมพลสฤษดิ์มารวมกันเป็นฉบับเดียว	 ผลก็คือสามารถขังไปได้ทุก	 

30	วัน	โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด	ผลที่ตามมาคือมีการจับกุมบุคคลไปขังโดยข้อหาดังกล่าวจ�านวนมาก	 

และมีการยื่นค�าร้องตามมาตรา	 90	 เป็นจ�านวนมากต่อศาลต่าง	 ๆ	 เกือบทั่วประเทศ	 ก็ปรากฏว่า 

ส่วนใหญ่ศาลสั่งให้ปล่อยตัว		แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนของศาลยุติธรรมไป

ได้อีกระดับหนึ่ง	และในที่สุดประกาศคณะปฏิรูปฯ	ฉบับที่	22	ก็ถูกยกเลิกไปในปี	2522	

	 	 	 	 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง	ก็คือ	มาตรา	90	ในปัจจุบันเป็นผลพวงมาจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 โดยมาตรา	 90	 เดิมนั้น	 การพิสูจน์ว่าบุคคลถูกขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่ใช่หน้าที่ของผู้คุมขังและกฎหมายมิได้บัญญัติให้ศาลไห้ศาลไต่สวนโดยฝ่ายเดียวเป็นการด่วน	 

จึงนอกจากกระบวนพิจารณาจะล่าช้าแล้ว	 ผู้ร้องยังมีภาระเกี่ยวกับข้อเท็จจริง	 จึงท�าให้การร้องมัก 

ไม่ประสบผล	แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	ได้ประกาศใช้	และมีบทบัญญัติในเรื่องการปล่อยบุคคล

ในกรณีท่ีมีการขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายไว้โดยตรงในมาตรา	 240	 โดยมีบทบัญญัติในรูปแบบของ

กฎหมายวิธีสบัญญัติอย่างชัดเจน	ในช่วงที่ยังไม่มีการแก้ไข	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

มาตรา	90	ก็ปรากฏว่าได้มีการอ้างใช้รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2540	มาตรา	240	แทน	เพราะ	มาตรา	90	

เดิมมีเนื้อหาถ้อยค�าที่ย่อหย่อนกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

  4.5 การชันสูตรพลิกศพกรณีวิสามัญฆาตกรรม

	 	 	 	 ในกรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติ	 เช่น	 ฆ่าตัวตาย	 ถูกคนอื่นท�าให้ตาย	 ถูกสัตว์ 

ท�าร้ายตาย	ตายโดยอบัุตเิหต	ุหรอืตายโดยยงัไม่ปรากฏเหตุ	หรอืตายในระหว่างอยูใ่นความควบคมุของ

เจ้าพนักงาน	รัฐก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ให้ได้ความจริงว่า	ผู้ตายคือใคร	และตายด้วยสาเหตุใด		

เมื่อใด	ณ	ที่ใด	ตลอดจนพฤติการณ์การตาย	วิสามัญฆาตกรรม	เป็นการตายที่ผิดธรรมชาติอย่างหนึ่ง	 

มีความหมายว่าบุคคลที่ถูกคุมขังหรืออยู ่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานถึงแก่ความตายจาก 

การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน	 ดังนั้น	 เพื่อคุ ้มครองชีวิตของบุคคลซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ตามธรรมชาติให้ได้รับความปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม	 จึงต้องมีกระบวนการพิสูจน์สาเหตุ 

ของการตายว่าเกิดจากการกระท�าของเจ้าพนักงานผู้ควบคุมหรือไม่	ป.วิ	อาญา	มาตรา	148	และ	จึง

ก�าหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ	 และก�าหนดหลักการไว้ในมาตรา	 150	 โดยพนักงานสอบสวน 

ต้องกระท�าพร้อมกับแพทย์	 และร่วมกันท�าบันทึกรายละเอียดของการชันสูตรพลิกศพไว้	 จากนั้น 

ให้ส่งส�านวนชันสูตรพลิกศพไปให้พนักงานอัยการ	 แต่ถ้ามีข้อเท็จจริงว่าการตายเกิดจากการกระท�า 
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สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

ของเจ้าพนักงาน	 เช่น	 ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตาย	 การชันสูตรจะต้องมีพนักงานอัยการและพนักงาน 

ฝ่ายปกครองตัง้แต่ระดบัปลดัอ�าเภอข้ึนไปเข้าร่วมด้วยต้ังแต่แรกพร้อมกบัแพทย์และพนกังานสอบสวน	 

ทั้งนี้	ก่อนท�าการชันสูตรพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งให้ญาติผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบ

	 	 	 	 ป.วิ	 อาญา	 ได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการไว้ด้วย	 คือต้องท�าการชันสูตรพลิกศพ 

ให้เสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	ซึ่งหากจ�าเป็นก็ขยายได้อีก	2	ครั้ง	ๆ	ละไม่เกิน	30	วัน		

สรปุแล้ว	จะต้องแล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาไม่เกนิ	90	วนั	ซึง่ก�าหนดเวลาดงักล่าวนีเ้พ่ิงได้รับการแก้ไข

ในปี	 2551	 เพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตที่ไม่ได้ก�าหนดเวลาไว้	 ท�าให้เจ้าพนักงานไม่ด�าเนินการในเร่ืองนี ้

ให้แล้วเสร็จ

	 	 	 	 หลักการส�าคัญในเรื่องการชันสูตรพลิกศพก็คือ	 กฎหมายก�าหนดให้ศาลเป็นผู้ท�าการ

ไต่สวนผลการชนัสตูรพลกิศพด้วย	โดยให้อ�านาจฝ่ายญาตขิองผูต้ายทีจ่ะคัดค้านผลการชนัสตูรพลกิศพ 

ของพนักงานสอบสวนและมีสิทธิถามค้านพยานของพนักงานสอบสวนและขอน�าพยานของตน 

เข้าสืบด้วยได้

	 	 	 	 ผลของการชันสูตรพลิกศพเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการด�าเนินการทางกระบวนการยุติธรรม

ต่อไป	หากปรากฎว่าความตายนั้นเกิดจากการกระท�าผิดทางอาญา	 เพราะยังปิดเรื่องไม่ได้	 พนักงาน

สอบสวนจะต้องด�าเนินการสืบสวนสอบสวนให้ได้ความต่อไปว่า	การตายเกิดจากการกระท�าของผู้ใด		

เป็นการกระท�าโดยเจตนาหรือโดยประมาท	และต้องติดตามด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดต่อไป		

5. บทสรุป

	 	 บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทยภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 

พ.ศ.	2540	นั้น	ถือว่ามีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมามาก	โดยทั่วไป	อาจกล่าวได้ว่าหลักการส�าคัญ	ๆ	

ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น	 ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายไทยค่อนข้างครอบคลุม	

และน่าจะไม่ต่างไปจากมาตรการท่ีสากลยอมรับกันทั่วไปมากนัก	 แต่ที่จะเป็นปัญหา	 น่าจะเป็น 

การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลตามบทบัญญัติของกฎหมาย

	 	 การที่จะท�าให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิและใช้ได้ผลจริง	ล�าพังตัวบทกฎหมาย	ไม่ว่าจะเขียนไว้

เลศิเลอเพยีงใด	ย่อมไม่สามารถก่อให้เกดิผลได้เองตามถ้อยค�าทีบ่ญัญตัไิว้	หากแต่ต้องได้รบัการปฏบิตัิ

จากบุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดสาย	 จึงจะเกิดผลตามหลักการที่ได้วางไว	้ 

รัฐที่ให้ความส�าคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐนั้น	 จ�าเป็นต้องสร้างความสมดุล

ทางองค์กรต่าง	 ๆ	 ให้เหมาะสมและเพียงพอ	 เพ่ือให้การคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น

เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม	 และอย่างทั่วถึง	 ทั้งต้องครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพและความ 
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การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน : มุมมองจากกระบวนการยุติธรรมของไทย

เป็นธรรมในมิติต่าง	ๆ	จึงจ�าเป็นต้องมีโครงสร้างของการควบคุมตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ	ซึ่งมักเป็น

ที่มาหรือสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 องค์กรดังกล่าวอาจจะเป็นศาลยุติธรรม	 ศาลปกครอง		

หรือองค์กรอิสระอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ	 เช่น	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 อัยการ	และสภาทนายความ	 เป็นต้น	การให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชน	

ตลอดจนสทิธเิสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายบญัญตัจิะมปีระสทิธภิาพ	กต่็อเมือ่มรีะบบควบคุม

และตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

	 	 ที่ผ่านมาและยังคงเป็นไปในปัจจุบันนี้	จะเห็นได้ว่า	แม้จะมีการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายอยู่

เป็นระยะ	ๆ	แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความย่อหย่อนของกระบวนการยุติธรรมยังมีให้เห็นอยู่

เสมอ	และแทบจะไม่ลดน้อยลง	สาเหตสุ�าคญัน่าจะเป็นเพราะองค์กรต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ

ยุติธรรมมักขาดความเป็นกลาง	 ยอมให้การเมืองแทรกแซง	 เจ้าพนักงานขององค์กรที่ไม่ปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้รับการลงโทษ	 และละเลยไม่ท�าความเข้าใจในกฎหมายใหม่แต่ท�างาน

ไปแบบเดิม	ๆ	โดยไม่ค�านึงว่ากฎหมายเปลี่ยนไปหรือไม่	

	 	 นอกจากองค์กรต่าง	 ๆ	 ตามรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายแล้ว	ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	ควรให้ความสนใจ

ถงึสทิธขิองตนท่ีมอียูต่ามกฎหมาย	และควรขวนขวายให้รูแ้ละท�าความเข้าใจเกีย่วกบัสทิธิดงักล่าว	ทัง้นี้	

เพราะแม้หากองค์กรของภาครฐัจะมองข้ามสทิธขิองตนไปด้วยเหตผุลใด	ๆ 	กต็าม		ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ

ก็ยังมีสิทธิที่จะด�าเนินการฟ้องร้องต่อศาลได้เอง
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สุภา ปิยะจิตติ* 

หลักสิทธิมนุษยชน ศึกษากรณี 

การเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

	 	 ปัจจุบัน	 พฤติกรรมของคนไทยในการใช้บริการทางเงินเปลี่ยนแปลงไปโดยพัฒนาตามยุคสมัย 

และสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ในด้านสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการด้านสินเช่ือก็คิดค้น 

และพัฒนาบริการทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค	แต่อย่างไรก็ดี	การให้กู้ยืมเงินหรือ	

ให้วงเงินกู้ของสถาบันการเงินก็มีนโยบายและเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเข้มหรืออ่อนแตกต่างกันไปตาม

ประเภทสินเชื่อและคุณสมบัติของผู้กู้เอง	 ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน	 เช่น	 รายได้	 อายุ	 อาชีพ	 

หลักประกัน	เป็นต้น	สิ่งที่สถาบันการเงินอยากรู้ก่อนจะปล่อยสินเชื่อ	คือ	หากอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจะ

ได้เงนิคนืหรอืไม่	เนือ่งจากสถาบนัการเงนิต้องระดมทุนมากจากผูถ้อืหุน้หรอืจากเงนิฝากของประชาชน	

มาปล่อยกู้	 ดังน้ัน	 สถาบันการเงินจะต้องมั่นใจว่าจะได้รับเงินคืนมาจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยให้แก่

เจ้าของเงินหรือผู้ฝากเงินด้วย	ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญที่สถาบันการเงินใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการ

วิเคราะห์ว่าจะให้สินเชื่อหรือเงินกู้หรือไม่นั้น	 คือ	 ข้อมูลประวัติการขอและช�าระสินเชื่อของบุคคล 

ที่เรียกว่า	 “ข้อมูลเครดิต”	 ซึ่งจัดเก็บโดยบริษัทข้อมูลเครดิตหรือที่รู้จักกันในนาม	 “เครดิตบูโร”  

เมื่อพูดถึงเครดิตบูโรบางคนอาจมีความสงสัยว่า	การที่เครดิตบูโรเอาข้อมูลส่วนตัวของประชาชนหรือ

ลูกค้าสถาบันการเงินมาเก็บรวบรวมไว	้ และเปิดเผยให้สถาบันการเงินต่างๆ	 รับรู้นั้น	 เป็นการละเมิด

หรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่อย่างไร	 ผู้เขียนจึงได้ศึกษาหลักการของหลักสิทธิมนุษยชนว่า	 

มีลักษณะอย่างไร	 และศึกษาว่าการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคลอื่นจะถือเป็นการขัดต่อหลักสิทธิ

มนุษยชนหรือไม่	ดังต่อไปนี้	

*	 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต,ิ	ผูเ้ข้ารับการอบรมหลกัสูตร	“หลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย”	(นธป.)	 
	 รุ่นที่	2	ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

1	 ชุดความรู้	 สิทธิมนุษยชน	 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 สนธิสัญญาหลักระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม

1. หลักสิทธิมนุษยชน 
	 	 ส�าหรับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น	 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	2542	ได้ให้นิยามค�าว่า	“สิทธิมนุษยชน”	ไว้ว่าหมายถึง	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	

และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรอง	 หรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 หรือ

ตามกฎหมายไทย	หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม	ซึ่งหากพิจารณา

จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	 สิทธิมนุษยชนนั้นเกิดข้ึนติดตัวมาตั้งแต่ก�าเนิด	 เช่น	 สิทธิในชีวิต	

เกียรตยิศ	ศกัด์ิศร	ีเป็นต้น	หรอือาจเกดิขึน้โดยมกีฎหมายรองรบั	เช่น	รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.	 2557	 (ฉบับชั่วคราว)	 ได้ก�าหนดหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานไว้ในมาตรา	 4	 ว่า	 ภายใต้บังคับ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 บรรดาที ่

ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย	 ในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 

ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้	 นอกจากนี้ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติ	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 ซึ่งเป็นเอกสารสากลที่ระบุกรอบ

ของสิทธิมนุษยชนแล้วยังน�าเสนอหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชนไว้ว่า	 เป็นสิทธิธรรมชาติที่ติดตัว 

มนุษย์มาแต่เกิด	 สิทธิมนุษยชนเป็นสากล	 และไม่สามารถถ่ายโอนกันได้	 สิทธิมนุษยชนไม่สามารถ 

แยกเป็นส่วนๆ	 ว่าสิทธิใดมีความส�าคัญกว่าอีกสิทธิหนึ่ง	 ความเสมอภาคและห้ามเลือกปฏิบัติ	 การมี

ส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น	และตรวจสอบได้และใช้หลักนิติธรรม1

	 	 ในเรื่องของ	“ความเป็นส่วนตัว”	หรือ	“Privacy”	ก็เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์

เช่นเดียวกัน	 ซึ่งในนานาอารยประเทศให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 ดังจะเห็นได้จากการรับรอง 

หลกัการดงักล่าวไว้ในรฐัธรรมนญู	หรอืแม้บางประเทศจะไม่ได้บญัญติัรับรองไว้โดยตรงในรัฐธรรมนญู	

แต่ก็ได้ตราบทบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายเฉพาะ	โดย	“ความเป็นส่วนตัว”	นี้ได้รวมถึงสิทธิในข้อมูล

ของบุคคล	หรือความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล	 (Information	Privacy)	 ไว้ด้วย	 เช่น	ชื่อ	นามสกุล	

อายุ	 อาชีพ	 ที่อยู่	 เลขประจ�าตัวประชาชน	 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล	 ได้แก่	 การศึกษา	 

ฐานะการเงิน	 ประวัติ	 สุขภาพ	 ประวัติอาชญากรรม	 ประวัติการท�างาน	 เป็นต้น	 การคุ้มครองสิทธ ิ

ที่ว่านี้เรียกว่า	“การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”	ซึ่งแต่เดิมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับปี	พ.ศ.2550	ได้ให้ความคุ้มครองไว้ในมาตรา	35	ความว่า
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สุภา ปิยะจิตติ

	 	 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความ

คุ้มครอง

	 	 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน	อันเป็น 

การละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว 

จะกระท�ามิได้	เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

	 	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่เกี่ยวกับตน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

	 	 อย่างไรก็ดี	 แม้ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล	 หรือข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับความคุ้มครอง

ตามกฎหมาย	 และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก็ตาม	 แต่ในบางกรณีเป็นที่ยอมรับและรับรองว่า

เป็นความชอบธรรมของรัฐในอันที่จะเข้าแทรกแซงสิทธิดังกล่าวได้	เช่น	ให้มีการจัดเก็บ	รวบรวมและ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใด	 หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ	 หรือเพ่ือการอื่นที่มีผล 

ต่อความมั่นคงของระบบหรือสถาบันต่างๆ	 ของชาติ	 โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 

ซึ่งหลักการนี้มักจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ	 และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ	 การมี

บทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย	 ซึ่งกรอบหรือแนวความคิดในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นิยมของสากลประเทศและประเทศไทยใช้น�ามาอ้างอิงเป็นแนวทางใน

การด�าเนินการใดๆ	เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น	 

เป็นหลกัการขององค์การร่วมมอืและพฒันาทางเศรษฐกจิ	(OECD	:	The	Organization	for	Economic	

Cooperation	and	Development)	ในเรื่อง	Guidelines	Governing	the	Protection	of	Privacy	

and	Transborder	Data	Flows	of	Personal	Data	ทั้งนี้	เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครอง

ทีเ่หมาะสมในทกุขัน้ตอนตัง้แต่การเกบ็รวบรวม	การเกบ็รกัษา	และการเปิดเผย	โดยมหีลกัการพืน้ฐาน	

8	ประการ	ดังนี้	

  1. หลกัข้อจ�ากดัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู (Collection	Limitation	Principle)	:	ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลนั้น	 ต้องชอบด้วยกฎหมายและต้องใช้วิธีการที่เป็นธรรมและเหมาะสม	 โดยในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้เจ้าของข้อมูลรู้เห็น	รับรู้	หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	

  2. หลักคณุภาพของข้อมลู	(Data	Quality	Principle)	:	ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมนัน้	ต้องเกีย่วข้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดขึ้นว่า	“จะน�าไปใช้ท�าอะไร”	และเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์	

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายก�าหนด	 นอกจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกต้อง	

สมบูรณ์	หรือท�าให้เป็นปัจจุบันหรือทันสมัยอยู่เสมอ	

  3. หลักการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ	 (Purpose	 Specification	 Principle)	 :	 

ต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ว่า	ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมนั้น	 เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร	พร้อมทั้งก�าหนด 
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

ระยะเวลาทีเ่กบ็รวบรวมหรือรกัษาข้อมลูนัน้	ตลอดจนกรณทีีจ่�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นว่านั้น	ไว้ให้ชัดเจน	

  4. หลักข้อจ�ากัดในการน�าใช้งาน	(Use	Limitation	Principle)	:	ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น	จะต้อง

ไม่มีการเปิดเผย	 ท�าให้มี	 หรือปรากฏในลักษณะอื่นใด	 ซึ่งไม่ได้ก�าหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์

ของการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	 หรือโดยอาศัยอ�านาจ	 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

  5. หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล	 (Security	 Safeguards	 Principle)	 :	 

จะต้องมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกัน 

ความเสี่ยงภัยใดๆ	 ที่อาจจะท�าให้ข้อมูลนั้นสูญหาย	 เข้าถึง	 ท�าลาย	 ใช้	 ดัดแปลงแก้ไข	 หรือเปิดเผย 

โดยมิชอบ	

  6.  หลักการเปิดเผยข้อมูล	 (Openness	 Principle)	 :	 ควรมีการประกาศนโยบายให้ทราบ 

โดยทัว่กนั	หากมกีารปรบัปรงุแก้ไข	หรอืพฒันาแนวนโยบายหรอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกับข้อมลูส่วนบคุคล	

ก็ควรเปิดเผยหรือประกาศไว้ให้ชัดเจน	 รวมทั้งให้ข้อมูลใดๆ	ที่สามารถระบุเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ	 

ผู้ให้บริการที่อยู่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย	

  7.  หลักการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล	(Individual	Participation	Principle)	:	ให้เจ้าของ

ข้อมูลได้รับแจ้งหรือยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทราบว่า	 

“หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนั้นๆ	 ได้รวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือไม	่ 

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”	

  8.  หลกัความรบัผดิชอบ	(Accountability	Principle)	:	ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลต้องปฏบิติั

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

2. การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคลตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล

เครดิต พ.ศ. 2545 

	 	 ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	 พ.ศ.	 2545	 มีบทบัญญัติบางประการ 

เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 แต่มาตรา	 29	 ประกอบมาตรา	 35	 มาตรา	 48	 และ

มาตรา	50	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2550	ให้กระท�าได้	

	 	 ค�าว่า	“ข้อมูล”	ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ.	2545	มีความหมาย

ว่า	 “ส่ิงท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงของข้อมูลเครดิตหรือคะแนนเครดิต	 ไม่ว่าการสื่อ 

ความหมายนั้นจะท�าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง	 หรือโดยผ่านวิธีการใดๆ	 และไม่ว่าจะได้จัดท�าในรูป

ของเอกสาร	แฟ้ม	รายงาน	หนังสือ	แผนผัง	แผนที่	ภาพวาด	ภาพถ่าย	ฟิล์ม	การบันทึกภาพหรือเสียง	

การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์	หรือวิธีอื่นใดที่ท�าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้”	
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	 	 ส่วนค�าว่า	“ข้อมูลเครดิต”	หมายความว่า	ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ	ดังต่อไปนี้	

	 	 (1)	ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า	และคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ	

	 	 	 (ก)	 กรณีบุคคลธรรมดา	 หมายถึง	 ชื่อ	 ที่อยู่	 วันเดือนปีเกิด	 สถานภาพ	 การสมรส	 อาชีพ	 

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 หรือหนังสือเดินทาง	 และ 

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร	(ถ้ามี)	

	 	 	 (ข)		กรณีนิติบุคคล	 หมายถึง	 ชื่อ	 สถานที่ตั้ง	 เลขที่ทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคล	 หรือ 

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร	

	 	 (2)	ประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเช่ือ	 และการช�าระสินเชื่อของลูกค้าที่ขอสินเช่ือ	 

รวมทั้ง	ประวัติการช�าระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต	

	 	 เมือ่พจิารณาข้อมลูทีเ่ครดติบโูรจดัเกบ็	หรือทีเ่รียกว่า	ข้อมลูเครดติ	นัน้	จะประกอบด้วย	2	ส่วน	

คือ	

  ส่วนที่ 1.	ข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าและคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ	

  กรณีบุคคลธรรมดา	 ได้แก่	 ชื่อ	 ท่ีอยู่	 วันเดือนปีเกิด	 สถานภาพการสมรส	 อาชีพ	 เลขที่บัตร 

ประจ�าตวัประชาชน	หรอืบตัรประจ�าตวัเจ้าหน้าทีข่องรฐั	หนงัสือเดนิทาง	และเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี

อากร	(ถ้ามี)	

  กรณีนิติบุคคล	ได้แก่	ชื่อ	สถานที่ตั้ง	เลขทะเบียนนิติบุคคล	หรือเลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร	

  ส่วนท่ี 2. ประวตักิารขอและการได้รับอนมุตัสินิเชือ่	และการช�าระสินเชือ่ของลกูค้าทีข่อสนิเชือ่	

รวมทั้ง	ประวัติการช�าระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต	

	 	 ดังนั้น	 ข้อมูลดังกล่าวจึงอาจถือได้ว่ามีลักษณะหรือเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ 

ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย	 และอาจถือว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ

ข้อมูลตามหลักสิทธิมนุษยชน	 แต่เมื่อพิจารณาถึงอ�านาจในการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิตของ

เครดิตบูโรแล้ว	จะพบว่ามีบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ.	2545	

ให้อ�านาจไว้	ว่า	บริษัทข้อมูลเครดิตเป็นผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตแต่เพียงผู้เดียว	(มาตรา	9)	และ

ห้ามมิให้ผู้ใดประกาศหรือโฆษณาว่าสามารถแก้ไขข้อมูลให้แตกต่างจากที่บริษัทข้อมูลเครดิตจัดเก็บ	

(มาตรา	 14)	 และห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดท�าข้อตกลงหรือกระท�าการใดๆ	 อันมีผลเป็นการ

กดีกนัหรอืขดัขวางการให้ข้อมลูเครดติแก่บรษิทัข้อมลูเครดิตหรอืการใช้ข้อมลูของบรษิทัข้อมลูเครดติ

แห่งใดแห่งหนึง่	หรอืท�าให้เกดิการผกูขาดในการประกอบธรุกจิข้อมลูเครดิตโดยไม่ได้รับความเหน็ชอบ 

จากคณะกรรมการ	 (มาตรา	 15)	 และบริษัทข้อมูลเครดิตต้องท�าการประมวลผลข้อมูลจากสมาชิก

หรือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด	

(มาตรา	16)	โดยการเปิดเผยข้อมลูมหีลกัเกณฑ์ก�าหนดในมาตรา	20	ว่า	ให้บรษิทัข้อมลูเครดติเปิดเผย
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

หรอืให้ข้อมลูแก่สมาชกิหรอืผูใ้ช้บรกิารท่ีประสงค์จะใช้ข้อมลู	เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์สินเชือ่และ

การออกบัตรเครดิต	 โดยในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ข้อมูลก่อนทุกครั้ง	เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	

และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�าหนด...”	และเพ่ือประโยชน์ในการคุม้ครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของ

ข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้	

	 	 (1)		 สิทธิที่จะรับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน	

	 	 (2)		 สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน	

	 	 (3)		 สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	

	 	 (4)		 สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง	

	 	 (5)		 สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 	 (6)		 สิทธิท่ีจะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธค�าขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบันการเงิน	 

ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้ข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธค�าขอสินเชื่อ 

หรือบริการ	

	 	 (7)		 สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามมาตรา	27	

	 	 เจ้าของข้อมลูอาจเสยีค่าธรรมเนยีมในการตรวจสอบข้อมูลตามทีค่ณะกรรมการประกาศก�าหนด	

ทั้งนี้ไม่เกินสองร้อยบาท	(มาตรา	25)	

  จะเห็นได้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตมีหน้าที่เพียงจัดเก็บข้อมูลประวัติการขอและการได้รับ

อนุมัติสินเชื่อ และประวัติการช�าระสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร 

และเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้นั้นให้กับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเมื่อมีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อหรือ 

บตัรเครดติกบัสมาชกิและลูกค้าได้ให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมลูของตน ทัง้นี ้เพือ่ให้สถาบนั

การเงนิมข้ีอมลูอย่างเพยีงพอในการวเิคราะห์สินเช่ือ ซึง่จะช่วยป้องกนัมใิห้เกิดปัญหาหน้ีทีไ่ม่ก่อให้

เกิดรายได้ หรือ หนี้เสีย หรือ หนี้ NPL ในระบบสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม นอกจากนี้  

ยงัเป็นการช่วยให้สถาบนัการเงนิรู้จักตวัตนของลกูค้าได้ดขีึน้ รวดเรว็ และมต้ีนทนุทีต่�า่ ท�าให้ลกูค้า

ผูท่ี้มปีระวตักิารช�าระหนีท้ีด่ใีนอดตีซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถเข้าถงึสนิเชือ่ได้โดยง่าย 

และได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม	 และเหตุที่ต้องให้เครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลนั้น	 ก็ปรากฏชัด 

ในหมายเหตทุ้ายพระราชบญัญตัดิงักล่าวว่า	“.........ในการกูย้มืหรอืให้สนิเชือ่ของสถาบนัการเงนิจ�าเป็น

ต้องมข้ีอมลูเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิและประวติัการช�าระหนีข้องลกูค้าอย่างเพียงพอว่า ลูกค้ารายนัน้

มปีระวตัอิย่างไร และมภีาระหนีอ้ยูก่บัสถาบนัการเงนิอืน่มากน้อยเพยีงใด เท่าท่ีผ่านมาการให้กูย้มืหรือ

ให้สินเช่ือของสถาบันการเงินยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น  

ท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงแก่สถาบันการเงินนั้นและระบบสถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้ 
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การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ท�าธรุกรรมข้อมลูเครดติ รวมทัง้ยงัไม่มกีฎหมายคุม้ครองประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของข้อมลูไว้เป็นการเฉพาะ 

จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” 

	 	 ดังนั้น	 จะเห็นได้ว่าหลักส�าคัญของกฎหมายฉบับนี้เน้นให้จัดเก็บข้อมูลเครดิตของบุคคลไว	้ 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ	 กล่าวคือ	 ความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงินของชาติโดยรวม	 ซึ่งเป็น 

ปัจจัยส�าคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	 และในอีกด้านหนึ่งต้องการให้ความคุ้มครอง

ข้อมูลของประชาชนอีกด้วย	 โดยกฎหมายได้ก�าหนดสิทธิเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของข้อมูลไว้	 

ตามมาตรา	25	ที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนี้	

	 	 (1)		 สิทธิที่จะรับรู้ว่าบริษัทข้อมูลเครดิตเก็บรักษาข้อมูลใดของตน	

	 	 (2)		 สิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลของตน	

	 	 (3)		 สิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง	

	 	 (4)		 สิทธิที่จะโต้แย้งเมื่อทราบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง	

	 	 (5)		 สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของตนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 	 (6)		 สทิธจิะได้รบัทราบเหตแุห่งการปฏิเสธค�าขอสนิเชือ่	ในกรณทีีส่ถาบนัการเงินใช้ข้อมลูเครดติ

เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธสินเชื่อหรือบริการ	และ	

	 	 (7)		 สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต	

	 	 นอกจากนี้	เครดิตบูโรยังได้น�าหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสากล	OECD	ดังกล่าวข้างต้น

ทั้ง	8	ข้อ	มาถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน	กล่าวคือ	

	 	 1.	 ข้อมลูเครดติจะจัดเกบ็เท่าทีจ่�าเป็นตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และเปิดเผยให้แก่เฉพาะเจ้าของ

ข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ	 หรือสถาบันการเงินท่ีเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรเพ่ือประโยชน์ในการ

วิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตรเครดิตเท่านั้น	ทั้งนี้	เมื่อได้รับความยินยอมเจ้าของข้อมูล	

	 	 2.	 สถาบันการเงินสมาชิกของเครดิตบูโรจะต้องน�าส่งข้อมูลสินเชื่อที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	 และ 

ทันสมัย	หากพบว่าไม่ถูกต้อง	จะต้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว	

	 	 3.		มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและระยะเวลาจัดเก็บ	 กล่าวคือ	 มีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้สถาบันการเงินสมาชิกมีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์สินเชื่อ	 และเครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลได้ 

ไม่เกิน	5	ปี	ส�าหรับสินเชื่อทั่วไป	และไม่เกิน	3	ปี	ส�าหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิต	

	 	 4.	 ไม่มีการเปิดเผยข้อมลู	เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู	หรอืโดยอาศยัอ�านาจ

ตามกฎหมาย	

	 	 5.	 ข้อมูลเครดิตจะได้รับการปกป้องโดยระบบการรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม	 

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการสญูหาย	หรอืการเข้าถงึข้อมลู	การท�าลาย	การใช้	การแก้ไข	หรอืการเปิดเผย 
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หลักสิทธิมนุษยชนกับการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของบุคคล

ข้อมูล	 โดยไม่ได้รับอนุญาต	 ซึ่งเครดิตบูโรให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นล�าดับแรก	 โดยบุคคลที่จะ 

เข้าถงึข้อมลูถกูบรหิารจดัการอยากเข้มงวดและมกีารเกบ็บันทกึการเข้าถงึข้อมลูอกีด้วย	ทัง้นี	้เครดิตบโูร 

ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 (Information	 

Security	Management	System)	ISO27001:2005	ขณะนีก้�าลงัขอรบัรองมาตรฐาน	ISO27001:2013	 

เพิ่มเติม	

	 	 6.	 มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล	 การด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 

ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน	 ทั้งนี้	 การด�าเนินงานของเครดิตบูโรนั้นเป็นการด�าเนินการตามกฎหมาย	 

และถูกตรวจสอบและก�ากับดูแลคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต	 และธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างใกล้ชิดและสม�่าเสมอ	

	 	 7.	 เจ้าของข้อมูลจะได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินสมาชิก	 ถึงการส่งข้อมูลเครดิตให้แก่ 

เครดิตบูโร	ซึ่งสามารถท�าได้หลายรูปแบบ	เช่น	ระบุแจ้งมาพร้อม	Statement	รายเดือน	หรืออาจแจ้ง

เป็นจดหมายรายปี	นอกจากนี้	เจ้าของข้อมูลยังสามารถขอตรวจสอบข้อมูลของตนเองเมื่อใดก็ได้ตาม 

ทีต้่องการ	และหากพบว่าข้อมลูของตนไม่ถูกต้อง	กม็สิีทธยิืน่ค�าขอตรวจสอบ	แก้ไข	โต้แย้ง	และอทุธรณ์

ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้อีกด้วย	

	 	 8.	 เครดิตบูโรได้ปฎิบัติตามมาตรการซึ่งก�าหนดเก่ียวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ดังที่กล่าวมาอย่างเคร่งครัด	

	 	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น	 จึงกล่าวได้อย่างชัดเจนว่า	 การจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลเครดิต 

ของบุคคลซึ่งกระท�าโดยเครดิตบูโร	 ไม่เป็นการละเมิดหรือกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่อง 

ความเป็นส่วนตวัให้ต้องเสยีไปแต่ประการใด	ในทางตรงกนัข้ามการเปิดเผยข้อมลูเครดิตของเครดิตบโูร 

กลับท�าให้สถาบันการเงินมีข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์สินเชื่อ	ต่อการรู้จักตัวตนของลูกค้าผู้มาขอ

สินเชื่อ	อันช่วยป้องกันปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินและยังเป็นการช่วยคุ้มครอง 

ผูฝ้ากเงนิ	อกีทางหนึง่ด้วย	นอกจากนี	้ยงัช่วยผูท่ี้มปีระวติัการช�าระสนิเชือ่ดี	หรอืผูท่ี้ช�าระครบช�าระตรง

ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนีไ้ด้รบัประโยชน์สามารถเข้าถงึสนิเชือ่ได้โดยง่ายและได้รบัข้อเสนอทีด่ ี

หรือดอกเบ้ียในอัตราถูก	 ในส่วนของการด�าเนินการของเครดิตบูโรในประเทศไทยนั้น	 ก็มีบทบัญญัติ

ของกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะและเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ	แม้การที่รัฐเข้ามาแทรกแซง

โดยออกกฎหมายบังคับให้มีการจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของบุคคลหรือลูกค้าของสถาบันการเงิน 

ได้ก็ตาม	 แต่ก็มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ควบคุมอย่างเข้มงวด	 มีมาตรการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของ

ข้อมูล	 และมีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง	 บางบทมาตรามีโทษจ�าคุกผู้ฝ่าฝืนสูงสุดถึง	 10	 ปี	 เช่น	 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	 พ.ศ.2545	 มาตรา	 53	 บัญญัติว่า	 “บุคคลใด	 หรือ

กรรมการ	 หรืออนุกรรมการผู้ใดรับรู้ข้อมูลของบุคคลใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	 23	 หรือจากการ
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สุภา ปิยะจิตติ

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ถ้าผู้นั้นน�าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	 ต้องระวางโทษ 

จ�าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี	หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	...”	

	 	 ในส่วนของเจ้าของข้อมูลหรือลูกค้าของสถาบันการเงินเอง	 เมื่อต้องการสินเชื่อหรือเงินกู ้

จากสถาบนัการเงนิซึง่เป็นเจ้าของเงินหรอืต้องกูย้มืเงนิจากประชาชนมาให้กู้นัน้	กส็มควรทีจ่ะต้องยอม

ให้จดัเกบ็และเปิดเผยข้อมลูเครดติของตนต่อสถาบนัการเงนิ	เพือ่ป้องมิให้เกดิความเสยีหายแก่สถาบนั

การเงินและผู้ฝากเงินหากไม่ได้รับช�าระหนี้คืน	 เพราะไม่มีข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินอย่าง 

เพียงพอ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแล้ว

ขอขอบคุณ	ข้อมูลจาก	นายสุรพล	โอภาสเสถียร	ผู้จัดการใหญ่	บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด
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*	 อดีตรองเลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง,	ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	2	 
	 ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สุรพันธ์ บุรานนท์*

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคอาเซียน

  เอกสารการศึกษาฉบับนี้	 ผู ้เขียนจัดท�าข้ึนโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับ 

การพิจารณาการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Human	Rights	Declaration:	AHRD)	ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2555	 เน่ืองจากหากพิจารณาในรายละเอียดของปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้	 ยังมีลักษณะเฉพาะ 

ที่ท�าให้มุมมองเกี่ยวกับค�าว่าสิทธิมนุษยชนในบริบทของประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกับมุมมอง

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่นพอสมควร	 เอกสารการศึกษาฉบับนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาโดยเสนอ 

ความคิดเห็นในลักษณะส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งอาจมีประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ต่อไป

	 	 รายละเอียดที่ผู้เขียนจะกล่าวต่อไปในเนื้อหาประกอบด้วย	 4	 หัวข้อย่อย	 ได้แก่	 1.	 ความน�า	 

2.	พัฒนาการและนิยามสิทธิมนุษยชน	3.	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและข้อสังเกต

บางประการเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน	 และ	 สุดท้ายคือ	 4.	 บทสรุป	 

โดยแต่ละหัวข้อย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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สุรพันธ์ บุรานนท์

ความน�า
	 	 ค�าว่าสิทธิมนุษยชนเป็นค�าที่มักถูกยกขึ้นกล่าวในปัจจุบันอยู่เสมอ	 โดยค�าว่า	 “สิทธิมนุษยชน”	

มักถูกใช้อ้างหรือกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้อ้างต้องการเรียกร้องสิทธิต่างๆ	 ดังนั้น	 ความเข้าใจ 

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับค�าว่าสิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันความสับสนในการเป็น	 

“ผู้ทรงสิทธิมนุษยชน”	ดังกล่าว

	 	 การสร้างมาตรฐานสทิธมินษุยชนนัน้เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยเอกสารทีถ่อืเป็นเอกสารทางการ

ฉบับหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลกท่ีเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อการวางกรอบเบ้ืองต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 เกิดขึ้นเมื่อที่ประชุมสมัชชาใหญ ่

แห่งสหประชาชาติ	(United	Nations:	UN)	ให้การรับรองมติข้อที่	217	A	(III)	เมื่อวันที่	10	ธันวาคม	

พ.ศ.	2491	 (ค.ศ.	1948)	ซึ่งมีผลให้เกิด	“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Human	 

Rights	 Declaration:	 UHRD)”	 ขึ้น	 โดยในการออกเสียงดังกล่าว	 ประเทศไทยได้ออกเสียงให้ 

การสนับสนุนปฏิญญาดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน	 ต่อมาเมื่อภาพความร่วมมือระหว่างประเทศได้เกิดขึ้น 

อย่างเป็นรูปธรรม	 ก็ท�าให้เกิดความพยายามในการสร้างข้อตกลงหรือพันธกรณีในภูมิภาคต่างๆ	 

ทัว่โลก	เริม่จากในทวปียโุรป	ได้มกีารจัดท�าพนัธกรณรีะหว่างประเทศขึน้ในภมูภิาคของตนเพือ่ปกป้อง

สิทธิมนุษยชนมีชื่อเรียกว่า	 “อนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐาน	(European	Convention	for	the	Protection	of	Human	Rights	and	Fundamental	 

Freedoms)”	 เมื่อ	 ค.ศ.1950	 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 ค.ศ.1953	 ส่วนในประเทศ 

ทีถ่อืว่าเป็นผูน้�าในการรบัรองสทิธเิสรภีาพแก่ราษฎรตามหลกัประชาธปิไตยสมยัใหม่อย่างสหรฐัอเมรกิา	 

ก็ได ้มีการประกาศกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวในภูมิภาคของตนต่อเวทีโลกด้วยเช่นเดียวกัน	 

โดยในวันที่	 22	พฤศจิกายน	ค.ศ.	 1969	สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ	“อนุสัญญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วย	 

สิทธิมนุษยชน	 (American	 Convention	 on	Human	 Rights	 หรือที่มักถูกเรียกว่า	 the	 Pact	 of	 

San	 José)”	 ส่วนในทวีปแอฟริกาก็ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับนานาชาติ	 โดยเมื่อ 

วันที่	27	มิถุนายน	ค.ศ.	1981	ได้มีการลงนามโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาในเอกสารที่มีชื่อเรียกว่า	 

“กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน	 ค.ศ.1981	 (African	 Charter	 on	 Human	

and	 Peoples	 Rights	 1981)”	 ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งกฎบัตรนี้	 ได้มีการบัญญัติคุ้มครองศักด์ิศร ี

ความเป็นมนุษย์ของประชาชนเอาไว้	 โดยในข้อ	 5	 ของกฎบัตรดังกล่าวได้ก�าหนดว่า	 “ทุกคนมีสิทธิ 

ทีจ่ะต้องได้รับการเคารพในศกัดิศ์รอีนัมแีต่ก�าเนดิของมนุษย์และการยอมรับสถานะทางกฎหมายของเขา 

โดยจะต้องไม่ถูกเอาลงเป็นทาส	 กระท�าทรมาน	 โหดร้าย	 ไร้มนุษยธรรม	 หรือการลงโทษอันเป็น 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

การลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์1”	 ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มประเทศที่มักถูกกล่าวหาเกี่ยวกับ 

การลดิรอนสทิธมินษุยชนกม็คีวามพยายามในการสร้างมาตรฐานการคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่างเป็น

รูปธรรมเช่นเดียวกัน

	 	 ในส่วนของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กไ็ด้ให้ความส�าคัญในการปกป้องคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น	 โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการจัดท�า	 “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”	 

ในวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2555	 โดยปฏิญญาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย	 แต่มีลักษณะเป็น 

การแสดงเจตนารมณ์ของกลุ่มประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง	

โดยมีการสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของอาเซียนที่มีความแตกต่างในด้านการเมือง	 สังคม	 และ

วฒันธรรม	นอกจากนี	้ปฏิญญาอาเซยีนฉบบันี	้ยงัต้องการรกัษามาตรฐานสิทธมินษุยชนตามหลักสากล	 

รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มเติมจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ

เวียนนา	(Vienna	Declaration	and	Programme	of	Action)	และตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นภาคี	 ปฏิญญาอาเซียนฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนจุดเร่ิมต้น 

ที่ส�าคัญของอาเซียนที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์ใน 

ระยะยาวของประชาชนและภูมิภาคอาเซียน2

	 	 จากการจัดท�าอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคของโลกเก่ียวกับ 

การรับรองคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ได้สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ในการสร้างให้เกิดมาตรฐาน 

ความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นจริงทั่วโลก	 อย่างไรก็ตาม	 ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ความคุ้มครองของแต่ละภูมิภาคอาจมีความแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละลักษณะความเป็นมา	

ประวัติศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีลักษณะที่มาแตกต่างจากกลุ่ม 

ความร่วมมือในภูมิภาคอื่นๆ	 ในเอกสารฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าว

พร้อมข้อคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาต่อไป

1	 กฎบัตรแอฟริกันว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และประชาชน	 ค.ศ.1981	 ข้อ	 5	 ได้กล่าวไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้อยค�าดังนี	้ 
	 “Every	individual	shall	have	the	right	to	the	respect	of	the	dignity	inherent	in	a	human	being	and	to	 
	 the	recognition	of	his	legal	status.	All	forms	of	exploitation	and	degradation	of	man	particularly	slavery,	 
	 slave	trade,	torture,	cruel,	inhuman	of	degrading	punishment	and	treatment	shall	be	prohibited.”
2		 กองการเมืองและความมั่นคงและกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน	 กรมอาเซียน	 กระทรวงการต่างประเทศ.	 
 ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน.	พ.ศ.2556.	หน้า	4.
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สุรพันธ์ บุรานนท์

พัฒนาการและนิยามสิทธิมนุษยชน
	 	 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองได้ยุติลงเมื่อปี	 พ.ศ.2488	 (ค.ศ.1945)3	 โดยชัยชนะของ 

ฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 รัสเซีย	 และสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�านั้น	 สงครามโลกครั้งที่สอง 

ได้น�าหายนะ	 และก่อให้เกิดการสูญเสียแก่โลกอย่างมหาศาล	 ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความทารุณ 

โหดร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุกว่า	1,200,000	คน	การย�า่ยสีทิธสิตร	ีเดก็	ซึง่เหล่านีถ้อืเป็นการท�าลาย

ศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างชัดแจ้ง	หัวหน้ารัฐบาลประเทศสัมพันธมิตรต่างเห็นพ้องกันว่าจะต้องแสวงหา

มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันมิให้มีการท�าลายศักด์ิศรีของมนุษย์เกิดขึ้นได้อีก	ด้วยเหตุนี้	 จึงม ี

การก่อตัง้องค์การสหประชาชาตข้ึิน	เมือ่วนัท่ี	24	ตลุาคม	พ.ศ.	2488	(ค.ศ.	1945)	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่

ท�าหน้าทีใ่นการดูแลความมัน่คงปลอดภยัและรกัษาสันตภิาพของโลก	ความมุง่หมายของสหประชาชาติ	

หากพิจารณาตามข้อความในอารัมภบทและข้อ	1	ของกฎบัตรสหประชาชาติและความมั่นคงระหว่าง

ประเทศ	จะเห็นได้ว่ามี	4	ประการด้วยกัน4	ได้แก่

	 	 1.	 เพ่ือธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ	 โดยที่ประเทศต่างๆ	 จะด�าเนิน

มาตรการร่วมกันอย่างจริงใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

	 	 2.	 เพื่อพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชาติทั้งปวง	โดยยึดหลักแห่งความเท่าเทียมกัน	และ

โดยเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของประชาชน

3	 ในช่วงระยะระหว่างสงครามโลกครั้งที่	1	และครั้งที่	2	ได้เกิดระบอบการปกครองแบบรวมอ�านาจเบ็ดเสร็จ	(Totalitarian	 
	 regimes)	 ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อ	 ค.ศ.	 1920	 และด�าเนินต่อไปจนเริ่มสงครามโลกครั้งที่	 2	 ได้ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใน 
	 ดินแดนของตนเองอย่างรุนแรง	ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่	2	(ค.ศ.	1939	–	1945)	ได้น�ามาซึ่งการท�าลายล้างชีวิตและ 
	 ศกัดิศ์รขีองมนษุยชนอย่างกว้างขวาง	รวมทัง้มคีวามพยายามทีจ่ะท�าลายชนกลุม่ต่างๆ	โดยอ้างเหตแุห่งเชือ้ชาตแิละศาสนา 
	 ดังนั้นจึงเป็นท่ีประจักษ์ชัดอย่างแน่นอนว่าจ�าเป็นจะต้องมีบทบัญญัติระดับนานาชาติ	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง 
	 สิทธิมนุษยชน	เพราะการเคารพสิทธิมนุษยชนนับเป็นภาระที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่สันติภาพและความก้าวหน้าของโลก
	 	 ในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ที	่2	เมือ่มกีารด�าเนนิการจดัตัง้องค์การสหประชาชาตขิึน้	บรรดาผูน้�าของประเทศสมาชกิ 
	 ดั้งเดิม	 50	 ประเทศ	 ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ	 (The	 Charter	 of	 the	 United	 Nations)	 เม่ือวันที่	 
	 26	มถินุายน	ค.ศ.	1945	ซึง่ประกาศเป้าหมายหลกัขององค์การสหประชาชาต	ิซึง่ได้ถอืก�าเนดิขึน้อย่างเป็นทางการในวนัที่	 
	 24	ตลุาคม	ค.ศ.	1945	ว่า	:	“เพือ่ปกป้องคนรุน่ต่อไปจากภยัพบิตัขิองสงคราม	และเพือ่ยนืยนัความศรทัธาในสทิธมินษุยชน 
	 ขั้นพื้นฐานในศักดิ์ศรี	 และคุณค่าของมนุษย์	 และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี”	 มาตรา	 1	 ของกฎบัตร 
	 สหประชาชาต	ิระบวุ่า	จดุมุง่หมายประการหนึง่ของสหประชาชาตคิอื	“เพือ่บรรลคุวามร่วมมอืระหว่างชาตใินการส่งเสรมิ 
	 และสนบัสนนุให้มกีารเคารพสทิธมินษุยชน	และเสรภีาพขัน้พืน้ฐานส�าหรบัมนษุย์ทกุคนโดยไม่ค�านงึถงึเช้ือชาต	ิเพศ	ภาษา	 
	 หรือศาสนา”
4	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม.	บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธ ิ
 มนษุยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ.2557 – 2561) สามารถค้นข้อมลูได้ในเวบ็ไซต์ http://www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew/ 
 images/rlpd_1/2556/thaigov_Plan3/2plan3.pdf
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

	 	 3.		เพือ่ความร่วมมอืระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	มนษุยธรรม

และส่งเสริมสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชน	 โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	 ศาสนา	

เพศ	หรือภาษา

	 	 4.		เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับประสานการด�าเนินการและความร่วมมือของนานาประเทศ

	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลเพ่ือให้เกิดความคุ ้มครองสิทธิของ 

ประชาชนแล้วคงไม่อาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นแต่เฉพาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น	 แนวคิด 

หรือหลักทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งท่ีมีมาช้านานนับตั้งแต่สมัยกรีกหรือ 

สมัยโรมันแล้ว	โดยแต่เดิมความคิดเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลดังกล่าวมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางจ�ากัด

อ�านาจของกษตัรย์ิหรอืผูป้กครองท่ีมอียูม่ากเกนิไป	ดงันัน้	แนวคดิเกีย่วกบั	“สทิธขิองบคุคล”	จงึกลาย

เป็นค�าขวญัทีบ่คุคลใช้อ้างเพือ่ต่อสูก้บัความอยติุธรรมจากผูป้กครองของตน	ส่วนค�าว่าสทิธมินษุยชนนัน้

เป็นถ้อยค�าที่เพิ่งใช้เรียกกันเมื่อศตวรรษที่	20	นี้เอง	และเพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมแก่แนวคิด

ดังกล่าวยิ่งขึ้น	 บรรดานักปราชญ์จึงอธิบายว่า	 สิทธิของบุคคลนั้นแท้จริงแล้วเป็นสิทธิตามธรรมชาติ 

อันสืบเนื่องจากกฎหมายธรรมชาติซึ่งเป็นกฎหมายที่บุคคลอ้างว่ามีอยู่ตามธรรมชาติโดยมิได้เกิดขึ้น

จากการกระท�าของมนุษย์	 โดยนักปราชญ์ชาวกรีก	อาทิ	 เฮราลิตัส	 (Heralitus)	อธิบายว่า	กฎหมาย

ธรรมชาตนิัน้เป็นกฎหมายซึง่มไิด้เขยีนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร	หากแต่เป็นกฎหมายทีไ่ด้แพร่หลายและ

ถกูควบคมุไว้โดยธรรมชาต	ิกฎหมายธรรมชาตจิงึมพ้ืีนฐานมาจากหลกัทีว่่าทกุสิง่เกดิขึน้ตามทีค่วรเป็น

เช่นนั้น	ส่วนเพลโต	(Plato)	และอริสโตเติล	(Aristotle)	เห็นว่ากฎหมายธรรมชาติเปรียบเสมือนวินัย 

ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งนี้	 เพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณความดีส่วนตัวและ 

คุณความดีทั่วไป	 ต่อมา	 นักปราชญ์ชาวโรมันได้น�าแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาติมาใช้ในการ

พัฒนากฎหมายที่เรียกว่า	 Jus	 Gentium	 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีใช้บังคับกับบุคคลต่างด้าวด้วย	 เพราะ 

แต่เดิมนั้น	 กฎหมายของโรมันย่อมใช้บังคับกับคนสัญชาติโรมันเท่านั้น	 เมื่ออาณานิคมโรมันได้ 

แพร่ขยายออกไปท�าให้มีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก	 จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องมีกฎหมาย 

ใช้บงัคบักบัคนต่างด้าวด้วยกฎหมายธรรมชาติจึงมบีทบาทส�าคญัทีท่�าให้เกดิความคดิว่าควรมกีฎหมาย

ที่ใช้ได้กับระบบกฎหมายทุกระบบไม่ใช่เพียงจ�ากัดการประยุกต์ใช้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	หลังจากนั้น	 

โทมัส	 อไควนัส	 (Thomas	 Aquinas)	 นักปราชญ์และนักทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติสมัยยุคกลาง	 

ได้อธิบายว่ากฎหมายธรรมชาติน้ันแท้จริงแล้ว	 ก็คือ	 “กฎหมายทางศีลธรรมตามธรรมชาติ”	 อันเป็น 

หลักดั้งเดิมของชีวิตมนุษย์ซ่ึงจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับทางศีลธรรม	 กฎหมายท่ีมนุษย์บัญญัติขึ้น

จึงไม่ควรขัดกับกฎหมายธรรมชาติ	 หากขัดก็ไม่อาจถือว่าเป็นกฎหมาย	 และไม่มีผลผูกพันความรู้สึก

ผิดชอบของผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
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	 	 ในส่วนของแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนก็มีรากฐานมาจากความคิดเรื่องทฤษฎีตามกฎหมาย

ธรรมชาติซึ่งมีหลักส�าคัญว่า	 “สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตามธรรมชาติ	

(Natural	 rights)”	 ในฐานะท่ีเขาเกิดมาเป็นมนุษย์	 โดยไม่ค�านึงว่าบุคคลผู้นั้นจะมีถิ่นที่อยู่อาศัย	 

ชนชั้นวรรณะ	 ชาติพันธุ์	 เพศ	 อายุ	 สีผิว	 ภาษา	 มีความเช่ือทางศาสนาหรือทางการเมืองเช่นไร	 

ซึ่งบุคคลทุกคนสามารถใช้สิทธิตามธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้วยเหตุผล 

เพราะบุคคลนั้นเป็นมนุษย์	 โดยหลักทั่วไปแล้ว	 สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่มีมาก่อนการเกิดข้ึนของรัฐ	

ดังนั้น	 การเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนจึงมิได้เป็นเรื่องที่รัฐบัญญัติกฎหมายก�าหนดให้เป็นสิทธิแก่บุคคล	

หากแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายของรัฐได้บัญญัติรับรองสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมาย	

ตวัอย่างเช่น	เสรีภาพในชีวิตร่างกาย	เสรภีาพในความเชือ่ทางศาสนา	เป็นต้น	อย่างไรกต็าม	แนวคดิเรือ่ง 

สิทธิมนุษยชนดั้งเดิมนั้น	 ยังไม่มีฐานะเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างแท้จริง	หากแต่มีความโน้มเอียงไป 

ในทางปรชัญาอยูม่าก	เพราะเป็นแต่เพยีงการยอมรับว่าบคุคลควรมสิีทธบิางประการในฐานะทีเ่กดิมา

เป็นมนุษย์	ซึ่งมีปัญหาตามมาว่าสิทธิดังกล่าวมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไร	จึงเป็นเรื่องที่ขาดความชัดเจน

และไม่แน่นอน	 ด้วยเหตุน้ี	 นานาประเทศจึงได้พยายามที่จะท�าให้สิทธิตามกฎหมายธรรมชาติเหล่านี ้

มีสภาพบังคับเป็นสิทธิตามกฎหมาย	 ด้วยการน�าแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมาบัญญัติรวบรวมไว ้

ในเอกสารทางกฎหมายซึง่มสีภาพบงัคบัตามกฎหมายระหว่างประเทศ	เช่น	ในรูปของสนธสัิญญาหรือ

ให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายภายใน	เช่น	บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ5	เป็นต้น6

5	 รัฐธรรมนูญของชาติตะวันตกที่พัฒนามาจากแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน	 ยังไม่ถือได้ว่าเป็น	 “สากล”	 เพราะยัง 
	 ไม่ครอบคลุมไปถึงพลเมืองทุกคน	 สตรี	 เด็ก	 คนต่างชาติ	 และทาส	 ยังไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิ 
	 ตามกฎหมาย	นอกจากนั้นสิทธิทางสังคมและสิทธิของชนกลุ่มน้อย	ก็ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของ 
	 ชาตติะวันตกต่างๆ	ในช่วงระยะนัน้	บทบญัญติัการคุม้ครองสทิธมินษุยชนในระดบันานาชาตซิึง่แสดงถงึความร่วมมือระหว่าง 
	 ชาตไิด้ปรากฏขึน้	โดยเฉพาะสนธสิญัญาว่าด้วยเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา	สนธิสญัญาเกีย่วกับการเลกิทาส	และกฎหมาย 
	 เกี่ยวกับสงคราม	อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามโลกครั้งที่	1	(ค.ศ.	1914	–	1918)	สิ้นสุดลง	ก็ได้เกิดความรู้สึกร่วมกันว่ารัฐบาล 
	 ท้ังหลาย	 ไม่สามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนได้	 จ�าเป็นที่จะต้องพึ่งพลังของนานาชาติร่วมกัน	 ดังนั้นองค์การสันนิบาตชาติ	 
	 (The	League	of	Nations)	ซึ่งเป็นองค์การสากลระหว่างรัฐบาลองค์การแรก	ก�าเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่	1	จึงหา 
	 วิถีทางที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ	 แต่งานของสันนิบาตชาติในเรื่องนี้ก็จ�ากัดอยู่เพียงการคุ้มครอง 
	 ชนกลุ่มน้อยในบางประเทศเท่านั้น
6	 รายงานการศึกษาวิจยั	เรือ่ง	การตรวจสอบความชอบด้วยรฐัธรรมนญูของบทบัญญตัแิห่งกฎหมายท่ีกระทบต่อสทิธมินษุยชน  
	 โดย	รศ.ดร.บรรเจิด	สิงคเนติ	และคณะ	เสนอส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ.	หน้า	6.
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

	 	 จากรายละเอียดเบื้องต้นที่ปรากฏในอารัมภบทของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ได้กล่าวถึงนิยามที่สัมพันธ์กับสิทธิมนุษยชนว่า	“การยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก�าเนิด	และสิทธิที่เท่าเทียมกัน 

และที่ไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ	 เป็นพื้นฐานแห่งอิสรภาพ	 

ความยุติธรรม	 และสันติภาพในโลก”7	นอกจากนั้นหากพิจารณาในภาพกว้างอย่างในปฏิญญาสากล 

7	 ในบทอารัมภบทใช้ถ้อยค�าในภาษาอังกฤษว่า	“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal  
 and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and  
 peace in the world”
	 	 ข้อความในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนเป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิงานขององค์การสหประชาชาต	ิและมอีทิธพิล 
	 ส�าคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญของบรรดาประเทศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศ 
	 อาณานคิมได้อ้างปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ในการประกาศอสิรภาพช่วง	ค.ศ.	1950	ถงึ	1960	และหลายประเทศ 
	 น�าข้อความในปฏิญญามาใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญของตน
	 	 เมือ่สหประชาชาติมมีตริบัรองปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	องค์การสหประชาชาตปิระกอบด้วยประเทศสมาชกิ 
	 เพียง	 58	 ประเทศ	 จากน้ันมา	 จ�านวนประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมีจ�านวนเกินกว่าสามเท่าของสมาชิกเดิม	 อิทธิพลของ 
	 ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนกข็ยายมากขึน้จนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	และเป็นทีอ้่างอิงถงึเมือ่มปัีญหาเก่ียวกบั 
	 สิทธิมนุษยชนในประเทศทั้งหลายทั่วโลก	 เมื่อพิจารณาดูมาตราต่างๆ	 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะเห็นว่า	 
	 มาตราแรกแสดงถงึความเป็นสากลของสทิธมินษุยชน	โดยกล่าวถงึความเท่าเทยีมกนัของศกัดิศ์รแีละสทิธขิองมนษุย์ทกุคน	 
	 ส่วนมาตราที่สองกล่าวถึงความชอบที่จะมีสิทธิของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ	ทั้งสิ้น	ส่วนหลักการขั้นพื้นฐานของ 
	 สทิธทิีป่ระกาศไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ปรากฏในค�าปรารภซ่ึงเร่ิมด้วยข้อความทีเ่น้นการยอมรับ	“ศกัดิศ์รี 
	 ประจ�าตัวและสิทธิซึ่งเท่าเทียมกัน	และไม่อาจโอนให้แก่กันได้ของสมาชิกทั้งมวลของครอบครัวมนุษย์”
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ว่าด้วยสทิธมินษุยชน8	ข้อ	1	ยงักล่าวไว้ด้วยว่า	“มนษุย์ทัง้หลายเกดิมาอย่างมีอสิระเสรีและเท่าเทยีมกนั 

ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ	 ทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกัน 

อย่างฉันท์พี่น้อง9”	 จากถ้อยค�าดังกล่าว	 จะแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสิทธิกลุ่มหนึ่งว่าเป็นสิทธิ 

ที่ได้มาจากการเกิดหรือธรรมชาติ	 ไม่สามารถถูกลิดรอนหรือเพิกถอนไปได้	 ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม	 

เป็นสิทธิ	“ถาวร”	ที่อยู่ติดตัวกับมนุษย์ทุกคนตลอดไป

8	 สิทธิที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจ�าแนกออกได้อย่างกว้างๆ	2	ประเภท	คือ
	 	 1.	 สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ซึ่งรวมถึงสิทธิในชีวิต	เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล	อิสรภาพจาก 
	 	 	 ความเป็นทาสและการถูกทรมาน	 ความเสมอภาคในทางกฎหมาย	 การคุ้มครองเมื่อถูกจับ	 กักขัง	 หรือเนรเทศ	 
	 	 	 สทิธทิีจ่ะได้รบัการพจิารณาคดอีย่างเป็นธรรม	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	สทิธใินการสมรสและการตัง้ครอบครวั	 
	 	 	 เสรีภาพขั้นพื้นฐานในทางความคิด	มโนธรรม	และศาสนา	การแสดงความคิดเห็น	และการแสดงออก	เสรีภาพ 
	 	 	 ในการชุมนุม	 และเข้าร่วมสมาคมอย่างสันติ	 สิทธิในการมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนโดยทางตรงหรือ 
	 	 	 โดยการส่งผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างเสรี
	 	 2.		 สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิในการท�างาน	 การได้รับค่าตอบแทนเท่ากัน 
	 	 	 ส�าหรบังานทีเ่ท่ากนั	สทิธใินการก่อตัง้และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	สทิธใินมาตรฐานการครองชพีทีเ่หมาะสม	สทิธิ 
	 	 	 ในการศึกษาและสิทธิในการเข้าร่วมใช้ชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างเสรี
	 	 ต่อมาหลักการของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้มีการแปลเจตนาและขยายข้อความให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วย 
	 การร่างเป็นกตกิาระหว่างประเทศทีม่ผีลบังคบัทางกฎหมาย	และสหประชาชาตมิมีตริบัรอง	เมือ่วันที	่16	ธนัวาคม	ค.ศ.1966	 
	 คอื	กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืง	และสทิธทิางการเมอืง	(International	Covenant	on	Civil	and	Political	 
	 Rights	-	ICCPR)	และกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	(International	Covenant	on	 
	 Economic	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR)	การที่สหประชาชาติมีมติรับรองกติการะหว่างประเทศ	ดังกล่าวนี้	 
	 ท�าให้บรรดานานาประเทศสมาชกิขององค์การสหประชาชาต	ิไม่เพยีงแต่เหน็ชอบด้วยกบัสทิธต่ิางๆ	ทีร่ะบุไว้ในปฏิญญาสากล 
	 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ยังถือเป็นมาตรการในการปฏิบัติตามด้วย	 หมายความว่า	 บรรดาประเทศที่ให้สัตยาบัน	 (Ratify)	 
	 หรือรับรองกติการะหว่างประเทศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อความในกติการะหว่างประเทศด้วยทั้งนี้เพราะกติกา 
	 ระหว่างประเทศมีข้อผูกพันทางกฎหมาย	 ประเทศที่เป็นภาคีในกติการะหว่างประเทศมีข้อผูกพันที่จะต้องเคารพและ 
	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกติการะหว่างประเทศ	 และรวมไปถึงต้องส่งรายงานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศให้แก่ 
	 สหประชาชาติเป็นประจ�าด้วย	 เมื่อกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับมีผลในการบังใช้ใน	 ค.ศ.1976	 ประเทศต่างๆ	 
	 ได้เข้าเป็นภาคีจนปัจจุบันนับได้	 134	 ประเทศ	 และนอกจากกติการะหว่างประเทศทั้งสองฉบับที่กล่าวมาแล้วนี้	 ก็ยังม ี
	 อนุสัญญา	(Conventions)	ค�าประกาศ	(Declarations)	ข้อเสนอแนะ	(Recommendations)	ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ 
	 สทิธมินษุยชนตามเจตนารมณ์ของปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	และกตกิาระหว่างประเทศทัง้สองฉบบั	ค�าประกาศ 
	 และข้อเสนอแนะถือเป็นมาตรฐานสากลส�าหรับบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 แต่ไม่มีผลผูกพันทาง 
	 กฎหมายเช่นเดียวกับอนุสัญญา	 ซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาต้องปฏิบัติตาม	 ตัวอย่างของอนุสัญญา 
	 ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	เช่น	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 (Convention	on	The	Rights	of	 the	Child)	อนุสัญญาว่าด้วย 
	 การขจัดการเลือกปฏิบัติสตรีในทุกรูปแบบ	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 all	 Forms	 of	 Discrimination	 
	 Against	Women)
9	 ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ข้อ	1	ได้กล่าวไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วยถ้อยค�าดงันี	้“All	human	beings	are	bornfree	 
	 and	equal	in	dignity	and	rights.	They	are	endowed	with	reason	and	conscience	and	should	acttowards	 
	 one	another	in	a	spirit	of	brotherhood”
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

	 	 ในส่วนของประเทศไทย	 การบัญญัติรับรองสิทธิมนุษยชนมีมานานนับตั้งแต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญ 

ลายลักษณ์อักษรข้ึนใช้ในประเทศและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาทั้งในด้านเนื้อหาสาระตามพันธกรณ ี

ระหว่างประเทศ	ทัง้ในบทบัญญัติทีเ่ป็นกฎหมายสารบัญญตัแิละวธิสีบญัญตั	ิแนวนโยบายแผนพืน้ฐาน

แห่งรัฐด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญ	 การก�าหนดขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 

การก�าหนดขอบเขตการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

คุม้ครองสทิธิข้ันพืน้ฐานและวธีิการบังคบัใช้หลกักฎหมายด้านสทิธมินษุยชนในประเภทต่างๆ	ตลอดจน 

การพัฒนาองค์กร	 ผู้รับผิดชอบเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามพันธกรณีต่างๆ	 ด้วย	 จึงกล่าวได้ว่า	

พัฒนาการในด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นก็มีไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในโลก	 ส่วนบทบัญญัติ

ของไทยที่มีการกล่าวถึงนิยามของค�าว่าสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจน	 ก็คงหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง 

ตามที่ปรากฏใน	“พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.2542”	โดยในมาตรา	3	 

บัญญัติไว้ว่า	 “สิทธิมนุษยชน	 หมายความว่า	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิเสรีภาพความเสมอภาค 

ของบคุคลทีไ่ด้ท่ีได้รบัการรบัรอง	หรอืคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	ตามกฎหมายไทย	 

ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม”	 ซึ่งจาก 

ค�านยิามนี	้กแ็สดงให้เหน็ท่าททีีช่ดัเจนของไทยในการคุม้ครองสิทธมินษุยชนดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

	 	 นอกจากนิยามที่ปรากฏในระดับสากลอย่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ 

ในบริบทเฉพาะของไทยแล้ว	 ยังมีพันธกรณีท่ีประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน	 อย่างเช่น	 

ในปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนก็ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้คล้ายคลึงกับ 

ที่กล่าวไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	โดยในข้อ	1	กล่าวว่า	“ทุกคนเกิดมาอย่างมีอิสระเสร ี

และเท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิทุกคนได้รับการประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรมและ 

ควรปฏิบัติต่อกันอย่างมีมนุษยธรรม10”

10	 ปฏญิญาว่าด้วยสทิธมินษุยชนของอาเซยีน	ข้อ	1	ได้กล่าวไว้เป็นภาษาองักฤษด้วยถ้อยค�าดงันี	้“All persons are bornfree  
 and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards  
 one another in a spirit of humanity”
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	 	 จากพัฒนาการและนิยามท่ีปรากฏในระดับนานาชาติหรือในประเทศไทยเองแสดงให้เห็นว่า

สิทธิมนุษยชนมีความส�าคัญในฐานะที่เป็นอารยธรรมโลก	 (World	 Civilization)	 ที่มนุษย์พยายาม

วางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดการค�านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์มากขึ้น	 ตั้งแต่ยอมรับ

ความเป็นมนุษย์	 ศักดิ์ศรี	 ชาติก�าเนิด	 สิทธิต่างๆ	 ที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม	 และตั้งอยู่บน 

พื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก�าเนิดโดยให้ความส�าคัญกับค�าว่า	 “ชีวิต”	 นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยังมี 

ความส�าคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพ	 และสภาวะโลก

ปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น	 หากแต่เป็นเรื่องที่สังคม 

ทั่วโลกต้องให้ความส�าคัญ	 เพราะประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาต	ิ

ผูกพันตามพันธกรณีแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ	 และที่ส�าคัญเร่ืองของสิทธิมนุษยชนยังสัมพันธ์กับ

เหตุการณ์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 อย่างเช่น	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า 

ทีท่�าให้สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปคว�า่บาตรทางการทตู	การงดการท�าการค้าด้วย	หรอืกรณกีารส่ง 

กองก�าลังทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้าไปยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียหรือในโคโซโวของอดีต

ประเทศยูโกสลาเวีย	 เป็นต้น	 ด้วยสาเหตุและความส�าคัญดังกล่าวมาข้างต้น	 จึงมีความจ�าเป็นต้องให้

ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน	 เพราะมีความส�าคัญทั้งในด้านสังคมโลกและการสร้าง 

การคุ้มครองสิทธิในรูปแบบสากลในสังคมไทย

การคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน
	 	 ส�าหรบัภูมภิาคอาเซียนน้ัน	ปฏิญญาว่าด้วยสทิธมินษุยชนอาเซยีนถอืเป็นเอกสารส�าคญัฉบบัแรก

ที่ระบุถึงการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ต่อจากนี้ไป

แต่ละประเทศจะน�าไปเป็น	 “แม่แบบ”	 ส�าหรับสร้างแผนงานและนโยบายเสริมสร้างสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ	ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวส�าคัญในภูมิภาคนี้เพราะมีระบุในกฎบัตรอาเซียน	ภายใต้แผนงาน

“เสาการเมืองและความมัน่คง”	โดยได้มกีารลงนามรับรองปฏญิญาดงักล่าวในการประชมุสดุยอดผูน้�า

อาเซียน	ครั้งที่	21	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2555	ที่กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	ทั้งนี้	ดร.สุรินทร์	

พิศสุวรรณ	 เลขาธิการอาเซียน	 ได้ยกย่องการลงนามดังกล่าวว่าเป็น	 “หลักไมล์ส�าคัญของภูมิภาค”	

และเช่ือว่าการลงนามดังกล่าวเป็นพัฒนาการขั้นส�าคัญและยิ่งใหญ่	 และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะถูกใช้เฝ้าสังเกตมาตรการปฏิบัติ	 มาตรการป้องกัน	 มาตรการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนของกลุ่มประเทศอาเซียน	นั่นเอง

	 	 ในส่วนกระบวนการจัดท�าร่างปฏิญญาฯ	ดังกล่าว	ก็เริ่มต้นจากตั้งคณะท�างาน	และน�าเสนอให้	 

“คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”	 (ASEAN	 Intergovernmental	 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

Commission	 on	 Human	 Rights:	 AICHR)	 ซึ่งจัดต้ังขึ้นอย่างเป็นทางการโดยผู้น�าอาเซียน 

ทั้ง	10	ประเทศ	ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่	15	ณ	ประเทศไทย	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	

พ.ศ.2552	 ท�าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมสิทธิของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน	 โดย	 AICHR	 ท�างาน 

โดยมีการเช่ือมโยงประเด็นของ	 3	 ส่วนหลักๆ	 คือ	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (UDHR)	 

กฎบัตรอาเซียน	 และตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในเรื่องอื่นๆ	 ซึ่งในส่วนของการท�า

กระบวนการเน้นการเจรจา	การท�าความเข้าใจ	ตคีวามหมาย	ขยายความและสร้างบรบิทสอดคล้องกบั 

อาเซยีน	(Contextualization)	การสร้างความครอบคลุม	(Comprehensiveness)	ซึง่กจ็ะมข้ีอจ�ากดั

เร่ืองการสร้างความจ�าเพาะเจาะจงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 การสร้างข้อมูลความรู้ใหม่ๆ	 นอกจากนั้น 

ก็จะต้องเป็นประเด็นที่เป็นฉันทามติร่วมของประเทศสมาชิกทั้งหมด	โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ11

	 	 หากพิจารณาภาพรวมของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนนั้น	 จะเห็น 

ได้ว่ามีสาระส�าคัญท้ังหมด	 40	 หลักการ	 สามารถจัดหมวดหมู่โดยแบ่งรายละเอียดออกเป็น	 7	 ส่วน

หลักๆ	ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 อารัมภบท	(Preamble)

	 	 2.		หลักการทั่วไป	(General	Principles)

	 	 3.		สิทธิพลเมืองและการเมือง	(Civil	and	Political	Rights)

	 	 4.		สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	(Economic,	Social	and	Cultural	Rights)

	 	 5.		สิทธิในการพัฒนา	(Right	to	Development)

	 	 6.		สิทธิในสันติภาพ	(Right	to	peace)

	 	 7.		ความร่วมมอืในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	(Cooperation	in	the	Promotion	 

	 	 	 and	Protection	of	Human	Rights)

11	 ในประเทศไทย	มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายองค์กร	อาทิเช่น
	 	 1.	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 2.	 ศาลต่าง	ๆ	ได้แก่	ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	และศาลทหาร	(ภายใต้เขตอ�านาจของตน)
	 	 3.		 มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก
	 	 4.		 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน	(CCF)
	 	 5.		 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
	 	 6.		 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
	 	 7.	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
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สุรพันธ์ บุรานนท์

	 	 ในเนื้อหาของแต่ละประเภทสิทธิ	 ผู้เขียนคงไม่กล่าวในเอกสารการศึกษาฉบับนี้เพราะเป็น 

เรื่องรายละเอียดซึ่งส่วนใหญ่มักมีการน�ามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก	 เช่น	 

หลกัการที	่8	ในปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชนท่ีระบวุ่า	“8. สิทธมินุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

ของบุคคลทุกคนจะต้องใช้โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น  

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานจะอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดเพียงเท่าที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย  

เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ของการได้มาซึ่งการยอมรับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น 

และเพื่อให้สอดรับกับความจ�าเป็นตามเหตุผลในเร่ืองความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของ

สาธารณะ สาธารณสขุ ความปลอดภัยของสาธารณะ ศลีธรรมอนัดีของประชาชน รวมทัง้สวสัดิการทัว่ไป 

ของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย”12	 ซึ่งถ้อยค�าท่ีปรากฏในหลักการข้อน้ีเป็นการก�าหนดใน

ทิศทางที่สอดคล้องกับอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	

อนสุญัญาสหรัฐอเมรกิาว่าด้วยสทิธมินษุยชน	และกฎบตัรแอฟริกาว่าด้วยสิทธขิองมนษุย์และประชาชน	 

ซึ่งก�าหนดให้การใช้สิทธิต้องอยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดซ่ึงอาจก�าหนดขึ้นโดยตัวบทกฎหมายและเป็นไป 

เพื่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม	 หรือเพื่อการสาธารณสุข	 เป็นต้น	 แต่กระนั้น

แม้ในหลักการที่	 8	 ดังกล่าวจะสอดคล้องกับปฏิญญาหรืออนุสัญญาในภูมิภาคอื่น	 แต่ในทางปฏิบัติ 

ก็อาจยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เพียงพอและอาจจะท�าให้แต่ละประเทศมีข้ออ้าง 

ในการละเลยการปฏิบัติตามหลักความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากกว่าที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน	

เน่ืองจากอาจมีการก�าหนดข้อจ�ากัดโดยอาศัยเหตุผลทางด้านกฎหมายมาใช้เพื่อจ�ากัดความคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนในท้ายที่สุด

	 	 แม้จะปรากฏความสอดคล้องกนัในถ้อยค�าตามทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น	แต่หากพจิารณาในอกีมมุหนึง่ 

ก็จะสามารถเห็นถึงประเด็นที่มีความแตกต่างกันเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกันซึ่งมีความน่าสนใจและ 

สามารถหยิบยกมากล่าวเป็นข้อสังเกตได้พอสมควร	ประเด็นข้อสังเกตแรกท่ีจะกล่าวถึงในที่นี้	 ก็คือ	 

12	 หลักการที่	 8	 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ก�าหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า	“8. The human rights and  
 fundamental freedoms of every person shall be exercised with due regard to the human rights and  
 fundamental freedoms of others. The exercise of human rights and fundamental freedoms shall be  
 subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due  
 recognition for the human rights and fundamental freedoms of others, and to meet the just  
 requirements of national security, public order, public health, public safety, public morality, as well as  
 the general welfare of the peoples in a democratic society.”
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

แม้เนื้อหาและการจัดหมวดหมู่ของสิทธิต่างๆ	 ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมีความ

คล้ายคลึงกันกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ตาม	 แต่ในรายละเอียดของบางหลักการก็มี 

การก�าหนดไว้แตกต่างจากทีป่รากฏในปฏญิญาสากลฯ	หรือในแนวคดิเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนทีป่รากฏ

ในภูมภิาคอืน่	ตวัอย่างทีแ่สดงให้เห็นลกัษณะเฉพาะและความแตกต่างดงักล่าวทีช่ดัเจนสามารถพบได้

ในหลักการที่	6	ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ซึ่งก�าหนดไว้ว่า

  “6. การใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานต้องสมดุลกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

ที่สอดคล้องกัน เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทุกปัจเจกบุคคลอื่นๆ 

ทัง้หมด ชมุชนและสงัคมทีต่นอาศยัอยู ่ในท้ายทีส่ดุ ความรบัผดิชอบหลักในการส่งเสรมิ 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังปวง อยู่ท่ีรัฐสมาชิกอาเซียน 

ทุกรัฐ”13

  

	 	 นอกจากนั้นในหลักการท่ี	 7	 ตามที่ได้ถูกก�าหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ยังระบุไว้อีกว่า

  

  “7. สิทธิมนุษยชนทั้งมวล มีความเป็นสากล ไม่อาจแบ่งแยกได้ เชื่อมโยงและ

สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั สทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานทัง้มวลในปฏญิญานีต้้องได้รบั 

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค อยู ่บนพื้นฐานเดียวกันและมีความส�าคัญ 

เท่าเทยีมกนั ในขณะเดียวกันการบรรลุสิทธมินษุยชนต้องได้รบัการพิจารณาในบริบทของ

ภูมิภาคและของประเทศโดยค�านึงถึงความแตกต่างของภูมิหลังทางการเมืองเศรษฐกิจ 

กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศาสนา”14

13 หลักการที่	6	ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ก�าหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า	“6. The enjoyment of human  
 rights and fundamental freedoms must be balanced with the performance of corresponding duties  
 as every person has responsibilities to all other individuals, the community and the society where  
 one lives. It is ultimately the primary responsibility of all ASEAN Member States to promote and protect  
 all human rights and fundamental freedoms.”
14	 หลกัการที	่7	ของปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ก�าหนดเป็นภาษาองักฤษว่า	”7.	All	human	rights	are	universal,	 
	 indivisible,	 interdependent	 and	 interrelated.	 All	 human	 rights	 and	 fundamental	 freedoms	 in	 this	 
	 Declaration	must	be	 treated	 in	a	 fair	and	equal	manner,	on	 the	same	 footing	and	with	 the	same	 
	 emphasis.	At	the	same	time,	the	realization	of	human	rights	must	be	considered	in	the	regional	and	 
	 national	context	bearing	 in	mind	different	political,	economic,	 legal,	 social,	 cultural,	historical	and	 
	 religious	backgrounds.”
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สุรพันธ์ บุรานนท์

	 	 จากรายละเอียดดังกล่าว	เมื่อพิจารณาในบางหลักการตามที่ปรากฏในปฏิญญาของภูมิภาคอื่น

อาทิเช่น	 ในอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานหรือ 

ในอนุสัญญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 จะเห็นได้ว่ามีนัยที่แตกต่างกันพอสมควร	 ปฏิญญา

และอนุสัญญาของทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาก�าหนดเกี่ยวกับการเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนว่าได้มา

โดยก�าเนิด	 ได้มาโดยอัตโนมัติ	 มนุษย์ทุกคนต้องได้รับสิทธิโดยมิต้องท�าอะไรเลย15	 ทุกองค์กรของรัฐ 

ต้องเคารพสทิธดิงักล่าวอย่างไม่มเีงือ่นไขแต่ในกรณขีองปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธิมนุษยชนได้ก�าหนด

เง่ือนไขในการเป็นผู้ทรงสิทธิมนุษยชนว่าบุคคลต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเสียก่อนจึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิ

มนษุยชนได้	กล่าวคอื	บคุคลจะได้รบัความคุม้ครองสิทธกิต่็อเมือ่บคุคลนัน้ได้ปฏบิติัหน้าทีท่ีม่ต่ีอสงัคม

แล้วเท่านัน้	ดงันัน้	สทิธบิางประการท่ีอาเซยีนให้ความคุม้ครอง	จงึมบีรบิทแตกต่างกนักบัในภมูภิาคอืน่ 

ที่ให้การยอมรับนั่นเอง

	 	 ในประเทศไทยเองกม็หีลายกรณทีีแ่สดงให้เหน็บรบิทแห่งความสมัพนัธ์ระหว่างสทิธิและหน้าที่

ตามนัยดังกล่าวด้วยเช่นกัน	 สิทธิบางประการจะได้มาก็เพราะได้ท�าตามหน้าท่ีบางประการแล้ว	และ 

ในทางกลับกัน	 การไม่ท�าตามหน้าที่บางประการ	 ก็อาจท�าให้บุคคลต้องเสียสิทธิบางประการด้วย 

เช่นกัน	ตัวอย่างที่ชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ตามนัยดังกล่าว	ก็คือ	

ประเดน็เก่ียวกับสทิธแิละหน้าทีใ่นการเลอืกตัง้ของประเทศไทย	ประเดน็นีไ้ด้ถกูหยบิยกขึน้ถกเถยีงกนั 

ในหลายประเทศ	โดยในบางประเทศเหน็ว่า	การไปเลอืกตัง้นัน้เป็นสทิธขิองประชาชนทีอ่าจจะไปใช้สทิธิ

ดังกล่าวหรือไม่ก็ได้	 การใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยตรง	 แต่ขึ้นกับประชาชน

แต่ละคนว่าจะใช้สทิธดิงักล่าวหรอืไม่คล้ายกับสทิธใินการแสดงออกหรอืแสดงความคดิเหน็ในกรณอีืน่	 

อย่างไรก็ตาม	ในบางประเทศมีการบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่แตกต่างออกไป	 

บางกรณีบัญญัติให้ราษฎรต้องไปเลือกต้ัง	 หากไม่เลือก	 ก็ต้องช�าระค่าปรับ	 ดังเช่นค่าปรับของโทษ

ทางอาญา	 อาทิ	 ประเทศเอกวาดอร์ซึ่งประมวลกฎหมายเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้บัญญัติให้ผู้ไม่ไป

ใช้สิทธิต้องช�าระค่าปรับจ�านวน	 10%	 ของเงินเดือนขั้นต�่าของประเทศ	 (หรือประมาณ	 34	 ดอลลาร์

สหรัฐ)16	 หรือในประเทศอาร์เจนติน่า	 มีการก�าหนดค่าปรับจ�านวน	 50	 เปโซ	 เป็นต้น	 ส่วนในกรณี

15 เช่น	ในอนุสัญญาสหรัฐอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	หลักการที่	1	ก�าหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า	“1. The States Parties  
 to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure  
 to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms,  
 without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion,  
 national or social origin, economic status, birth, or any other social condition..”
16	 ปัจจุบันเงินเดือนขั้นต�่าของประเทศเอกวาดอร์	อยู่ที่	340	ดอลลาร์สหรัฐ
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

ของประเทศเบลเยียม	 ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอาจท�าให้ตนไม่มีสิทธิสอบเข้ารับราชการ	 หรือกรณี 

ประเทศกรซี	หากบุคคลไม่ไปเลอืกตัง้	อาจส่งผลให้เกดิปัญหาในการขอพาสปอร์ตใหม่หรอืขอใบอนญุาต 

ขับรถยนต์	 ส่วนกรณีของประเทศโบลิเวีย	 ซึ่งมีระบบในเร่ืองนี้ค่อนข้างเข้มงวด	 ได้ก�าหนดให้ผู้ที่ไป 

เลือกต้ังจะได้รับบัตรแสดงการไปใช้สิทธิ	 โดยหากไม่สามารถแสดงบัตรดังกล่าวต่อธนาคารได้	 ก็อาจ 

ส่งผลท�าให้ไม่สามารถถอนเงินเดือนที่ได้รับจากธนาคารได้	เป็นต้น

	 	 ส่วนในกรณีของประเทศไทยนั้น	 แม้จะเกิดรัฐประหารขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 22	 พฤษภาคม	 

พ.ศ.2557	 และต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยฉบับที่	 11/2557	 ซึ่งก�าหนดให้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	สิ้นสุดลง	ยกเว้นในหมวด	2	พระมหากษัตริย์	

ที่ยังคงอยู่แต่เพียงหมวดเดียว	 การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญดังกล่าวท�าให้สิทธิและเสรีภาพของ 

ปวงชนชาวไทยตามหมวด	3	และหน้าที่ของชนชาวไทยตามหมวด	4	แห่งรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไปด้วย	 

ซึ่งก็รวมไปถึงมาตรา	72	วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่า	“บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”	ส่วนในวรรคสอง	

บัญญัติไว้ว่า	“บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท�าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้  

ย่อมได้รับสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” ก็ตาม	 แต่ก็มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัต ิ

ที่รับรองหลักการการได้สิทธิหรือเสียสิทธิจากการไปหรือไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง17	ความสัมพันธ์ดังกล่าว 

แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน	ข้อ	21.118	รับรองไว้ชัดแจ้ง	ดังนั้น	ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้ง

ในประเทศไทยจงึเป็นตวัอย่างหนึง่ทีส่ะท้อนให้เห็นเงือ่นไขในการได้มาซึง่สทิธิในบริบททีค่ล้ายคลงึกบั 

ข้อสังเกตท่ีกล่าวมาของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะที่

อาจท�าให้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีหลักคิดที่แตกต่างไปจากปฏิญญาของภูมิภาคอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนั่นเอง

17	 อาทิเช่น มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
18	 หลักการที่	21.1	แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ก�าหนดเป็นภาษาอังกฤษว่า	Everyone has the right to take  
 part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
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สุรพันธ์ บุรานนท์

	 	 นอกจากในประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้ความส�าคัญกับการก�าหนดหน้าที่ก่อนได้มาซึ่ง 

สิทธิบางประการดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	หลักการที่	6	และที่	7	ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ยังสะท้อนให้เห็นแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างกันระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคทางตะวันตกด้วย	

กล่าวคือ	แนวคิดสิทธิมนุษยชนในอาเซียนยึดถือ	“ส่วนรวม”	เป็นส�าคัญเพราะต้องท�าหน้าที่ต่อชุมชน

หรือสังคมเสียก่อนจึงจะเป็นผู้ทรงสิทธิ	 ในขณะที่แนวคิดสิทธิมนุษยชนของยุโรปหรือของอเมริกา 

จะยึดถือ	 “ปัจเจกชน”	 เป็นหลักโดยไม่ได้กล่าวว่าสิทธิดังกล่าวจะได้มาก็ต่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อ

สังคมหรือชุมชนแต่ประการใด	 ดังนั้น	 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนในบริบทของอาเซียนจึงให้ 

ความส�าคัญกับส่วนรวมและบริบทแวดล้อมของประเทศสมาชิกตามสถานการณ์การเมือง	 เศรษฐกิจ	

สังคม	และกฎหมาย	มากกว่าการเน้นความเป็นปัจเจกชนในรูปแบบที่ยึดถือในกลุ่มประเทศตะวันตก

นัน่เอง	การแสดงออกในลกัษณะดงักล่าวท�าให้สทิธมินษุยชนบางสทิธกิลายเป็นสทิธทิีย่งัคงม	ี“เงือ่นไข”	

ซึง่มีบรบิทคล้ายกับเป็นเพยีง“สทิธเิสรภีาพ”	(Rights	and	Liberties)	อนัหมายถงึ	สทิธทิีม่กีารบัญญัติ

รบัรองไว้ในกฎหมายของแต่ละรฐัว่าประชาชนจะมีสทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งใดมากน้อย	แค่ไหนเพยีงใด	 

ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทสังคมของประเทศนั้นๆ	 เท่านั้น	 ไม่ใช่สิทธิท่ีมีตามธรรมชาติ	 ซ่ึงติดตัวมนุษย์ 

มาตั้งแต่เกิดตามหลักกฎหมายธรรมชาติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

	 	 ประเด็นข้อสังเกตท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ	 ในบริบทของอาเซียนการคุ ้มครอง 

สทิธิมนษุยชน	ยงัไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรมและขาดสภาพบงัคบั	กล่าวคอื	ในขณะทีใ่นหลายประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน	ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายกรณี	เช่น	ในประเทศพม่าหรือในประเทศไทย

เองก็ยังคงมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นความไม่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน	 อาทิ	 ความรุนแรง

ต่อเด็ก	 สตรี	 การรุนแรงที่รัฐกระท�าต่อประชาชน	 การหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอย	 การล่วงละเมิด 

ทางเพศ	 เป็นต้น	 การด�าเนินการเพื่อให้สิทธิที่ถูกระบุไว้ในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีผล 

อย่างเป็นรูปธรรมดูจะเป็นเรื่องยากและต้องรอการพัฒนาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง	 เนื่องจากในปัจจุบัน 

การลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีผลเชิงกฎหมายที่มี	 “สภาพบังคับ”	 

ให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัตติาม	อีกท้ังในอาเซยีนก็ยงัไม่มกีารจดัตัง้ศาลด้านสิทธมินุษยชนในอาเซยีน

อย่างในภมูภิาคอืน่	เช่น	ในภมูภิาคยโุรป	เป็นต้น	กรณดีงักล่าวส่งผลกระทบในการบงัคบัให้เป็นไปตาม

จุดมุง่หมายในการมปีฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชนได้	ดงันี	้ในระยะยาว	หากประชาคมอาเซยีน 

มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งองค์กรเหนือรัฐ	(Supranational	Organs)	ขึ้นมาท�าหน้าที่

ด้านกระบวนการยุติธรรม	 เช่น	 ศาลยุติธรรมอาเซียน	 หรือศาลสิทธิมนุษยชนอาเซียนในลักษณะ 

เช่นเดียวกับองค์กรเหนือรัฐที่ถูกจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป	 อ�านาจขององค์กรเหนือรัฐเหล่านั้นก็จะมี

อ�านาจมากกว่าองค์กรหรือหน่วยงานยุติธรรมภายในประเทศ	ซึ่งแม้อาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบ

ยุติธรรมในแต่ละประเทศสมาชิก	 รวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายและต้องสร้างบุคลากรที่เข้าใจในเรื่อง 
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ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน

เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็ตาม	แต่การด�าเนินการจัดตั้งองค์กรเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลดีระยะยาว	ที่ไม่ใช่เพียงแต่

ความเป็นรปูธรรมในผลบงัคบัใช้ต่อกลุม่ประเทศสมาชกิ	แต่ยงัส่งผลดีต้องความเป็นเอกภาพ	ซึง่ถอืเป็น

สาระส�าคัญของการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนนั่นเอง

บทสรุป
	 	 การพิจารณาบริบทของความคุ ้มครองด ้านสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียนนั้น 

มีความแตกต่างกันกับบริบทความคุ้มครองในภูมิภาคอื่นพอสมควร	 ไม่ว่าจะเป็นการให้ความส�าคัญ

กับ	 “ส่วนรวม”	 มากกว่า	 “ปัจเจกชน”	 ตามที่ปรากฏในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่น	

หรือการให้ความส�าคัญกับ	“หน้าที่”	ในการได้มาซึ่งสิทธิบางประการ	บริบทเหล่านี้อาจท�าให้มุมมอง 

ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียนมีลักษณะที่ต้องการความรับรองจากกฎหมาย	 

บริบทแวดล้อมในลักษณะคล้ายกับสิทธิเสรีภาพของรัฐประชาธิปไตยสมัยใหม่ท่ีต้องอาศัยการรับรอง

จากรัฐธรรมนูญ	 มิใช่สิทธิท่ีได้มาแต่ก�าเนิดของปัจเจกชนอย่างในกลุ่มประเทศแถบตะวันตก	 ในส่วน

ของประเทศไทยเองในฐานะสมาชิกหนึ่งของประชาคมอาเซียนคงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องอาศัยบริบท 

จากปฏิญญาอาเซียนฯ	 ดังกล่าว	 ในการพิจารณาเป็น	 “แนวทาง”	 ในการคุ้มครองต่อไปในอนาคต	 

อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบัน	 การท่ีประเทศไทยอยู่ในภาวะ	 “ไร้รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ”	

เนื่องจากการรัฐประหารเมื่อวันท่ี	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2557	 อาจท�าให้ทิศทางในการน�ามาปรับใช้ 

หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อคุ ้มครองประชาชนยังคงไม่มีความชัดเจนและขาดทิศทางที่ท�าให้เกิด 

ความอุ่นใจในการด�ารงชีวิต	 ดังนั้น	 คงต้องจับตามองต่อไปว่าทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปของ 

ราชอาณาจักรไทยจะก�าหนดทิศทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างไร	สอดคล้องกับแนวทางของ

ปฏญิญาสากลและปฏิญญาอาเซยีนฯ	หรอืไม่	และเมือ่ใดทีป่ระเทศไทยมกีารก�าหนดทิศทางดังกล่าวใน

รัฐธรรมนูญที่ชัดเจนแน่นอนแล้ว	การก�าหนดนิติฐานะ	(ตามหลัก	principle	of	legal	security)	ของ

สิทธิมนุษยชนในประเทศคงมีความชัดเจน	แน่นอนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง
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	 อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	 ได้รับโปรดเกล้าฯ	 เป็นศาสตราจารย์พิเศษด้านกฎหมาย	 
	 คณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 128	 ตอนพิเศษ	 74	 ง	 เมื่อ	 6	 กรกฎาคม	 2554,	 
	 Master	 of	 Law	 Specialized	 in	 International	 Legal	 Studies,	 Law	 School,	 New	 York	 University,	 
	 นิติศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยมดี)	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	 อดีตกรรมการผู ้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม,	 
	 อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 และอดีต	 Capital	 Partner	 ของ	 
	 Baker	 &	McKenzie,	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	 (นธป.)	 รุ่นที่	 4	 ของส�านักงาน 
	 ศาลรัฐธรรมนูญ

บทคัดย่อ 

	 	 เอกสารนี้เป็นการรายงานเรื่องนิติธรรม	 โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักนิติธรรม 

ที่ส�าคัญคร้ังหนึ่งในเกาะอังกฤษที่เกิดจากความไม่พอใจการใช้อ�านาจของพระเจ้าจอห์นจนน�าไปสู่ 

การท�าเอกสารส�าคัญคือ	Magna	 Carta	 ซึ่งเป็นการจ�ากัดและตั้งกติกาการใช้อ�านาจของรัฎฐาธิปัตย์	

ซึ่งหลักการเหล่านี้ถูกพัฒนามาแปดร้อยปี	 และรายงานถึงการที่องค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐท�าการประเมิน

นิติธรรมของแต่ละประเทศโดยให้ประชาชนในแต่ละประเทศเป็นผู้ให้คะแนน	

ค�าส�าคัญ		 เพลโต	(Plato),	อริสโตเตลิ	(Aristotle)	พระเจ้ารชิาร์ดใจสงิห์,	ซาลาดนิ,	โรบนิฮูด้,	พระเจ้า 

	 	 	 	 จอห์น,	Magna	Carta,	บิล	เกตส์,	World	Justice	Project,	กรุงเทพมหานคร	นนทบุรี	 

	 	 	 	 และปากเกร็ด	
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อธึก อัศวานันท์

ความน�า

	 	 ชนชาติต่างๆ	 รู้จักคิดค้นและน�ากฎหมายมาใช้บังคับกันเพื่อความสงบสุขของชนในชาตินั้นๆ	 

มาแต่สมัยโบราณกาล	 และนักปราชญ์	 (ปัจจุบันเรียกว่านักวิชาการ)	 ก็พยายามหาวิธีการที่จะให ้

ระบบกฎหมายบรรลุผลในการสร้างความสุขความเจริญในสังคมของเขา	 เพลโต	 (Plato)	 นักปราชญ์

ในยุคประมาณ	 2900	 ปีมาแล้ว	 สนับสนุนทฤษฎีการปกครองโดยกษัตริย์นักปราชญ์	 ผู้ทรงอยู่เหนือ

กฎหมาย	 ตามหลักการปกครองว่า	 รัฐบาลที่ดีที่สุดคือการปกครองโดยคนที่ดีที่สุด	 แต่อริสโตเติล	 

(Aristotle)	 ในยุค	 2900	 ปีมาแล้ว	 ผู้เป็นลูกศิษย์ของเพลโตไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีดังกล่าว	 ได้เสนอ 

ความคิดที่ว่า	 ผู้ปกครองสูงสุดผู้ใช้กฎหมายต้องรักษาและรับใช้กฎหมายด้วย	 และเรียกทฤษฎีนี้ว่า	 

Rule	of	Law	ซึ่งต่อมานักวิชาการก็พยายามหาทางที่จะตีความทฤษฎี	Rule	of	Law	เพื่อน�ามาใช้กัน	

ในประเทศไทยนิยมเรียก	Rule	of	Law	นี้ว่า	นิติธรรม	

	 	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	 ถึงแม้ว่าหลักนิติธรรมนี้นักวิชาการต่างๆ	 นิยมที่จะพัฒนาข้ึนเพ่ือความ 

สงบสุขของประชาชนในชาติ	แต่บ่อยครั้งที่นักวิชาการต่างๆ	จะพยายามพัฒนาหลักนิติธรรมนี้โดยใช้

วธิกีาร	Top-down	คอื	มองจากความรูส้กึนกึคดิของชนชัน้ผู้ใช้อ�านาจปกครองและนกัวชิาการว่าควร

จะพัฒนาหลักนี้อย่างไร	ชนชั้นผู้ถูกปกครองจึงจะมีความสุข	

	 	 หากเราศึกษาแง่มุมมองความเช่ือ	 (Perception)	 ของชนชั้นผู้ถูกปกครองว่าเขาเห็นว่า 

หลักนิติธรรมที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไร	 เราอาจจะสามารถพัฒนาหลักนิติธรรมที่ดี	 ในมุมมองและ 

ความเชื่อ	(Perception)	ของชนส่วนมาก	เพื่อใช้ในการปกครองตัวเขาได้ดียิ่งขึ้น	

  

เนื้อหา

	 	 การพัฒนาการหลักนิติธรรมครั้งส�าคัญของโลกคร้ังหนึ่งเกิดข้ึนหลังยุคต�านานโรบินฮู้ดแห่ง 

ป่าเชอร์วู้ดในอังกฤษ	เมื่อ	ค.ศ.1215	

	 	 อังกฤษมีกฎหมายใช้มานานแล้ว	แต่กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	

เมื่อมีคดีความขึ้นก็จะน�าเอาจารีตประเพณีและค�าตัดสินในคดีอื่นๆ	 (precedent)	 มาปรับเข้ากับ 

คดคีวามทีเ่กดิขึน้ใหม่	การตคีวามนีจ้ะท�าโดยผูท้ีน่ัง่อยูบ่นเก้าอีย้าว	(ทีปั่จจุบนัเรียกว่า	Bench)	ปัจจุบนั

จะท�าโดยผู้พิพากษา	 เมื่อคู่ความไม่พอใจค�าตีความ	 ก็จะอุทธรณ์ค�าพิพากษาขึ้นไป	 การน�าจารีต

ประเพณแีละค�าตดัสนิในคดอีืน่ๆ	มาปรบัใช้ในคดีท่ีอทุธรณ์กจ็ะท�าโดยกษตัริย์และบรรดาทีป่รึกษาของ

พระองค์	ในเวลาเดยีวกนัพระมหากษตัรย์ิกท็รงไว้ซ่ึงพระราชอ�านาจสิทธิขาดในการออกกฎหมายต่างๆ	 

ตลอดจนก�าลังทหารและผู้ใช้อ�านาจในท้องถิ่นก็ต้องขึ้นกับพระมหากษัตริย์	 พระมหากษัตริย์จึงเป็น 

ผู้ออกกฎหมาย	บังคับใช้กฎหมาย	และตีความกฎหมาย	เป็นอ�านาจเบ็ดเสร็จในพระองค์เดียว	
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

	 	 โดยที่อังกฤษในอดีตมีความมั่งค่ังจากการค้าขาย	 และมีเสถียรภาพเพราะสภาพภูมิศาสตร ์

ทีเ่ป็นเกาะช่วยคุม้ครองป้องกนัองักฤษจากการถกูรุกรานจากชาตอิืน่ๆ	กฎหมายและสงัคมขององักฤษ

จึงมีความต่อเนื่องมาอย่างมีเสถียรภาพ	

	 	 พระเจ้าริชาร์ดท่ี	 1	 (ค.ศ.1157-1199)	 ผู้ที่นักประวัติศาสตร์ขนานนามว่า	 พระเจ้าริชาร์ด 

ใจสิงห์	(Richard	the	Lionhearted)	ขึ้นครองราชย์เมื่อ	6	กรกฎาคม	ค.ศ.1189	หลังจากนั้นไม่นาน 

น�ากองทัพจากอังกฤษเดินทางไปร่วมกับกองก�าลังอื่นๆ	 ไปตะวันออกกลางเพื่อรบกับกองก�าลัง 

ศาสนาอิสลามซึง่น�าโดยสุลตา่นซาลาดินนกัรบชือ่เสียงโด่งดัง	(Salah	ad-Din	Yusuf	ค.ศ.1137-1193	

ขึ้นเป็นสุลต่าน	 ค.ศ.1174)	 ในสงครามครูเสดที่สามเป็นเวลานาน	 พระเจ้าริชาร์ดพระองค์นี้เชื่อว่า 

การเป็นกษัตริย์อังกฤษน้ันพระองค์ไม่มีพันธะที่ต้องอยู่ในอังกฤษเพื่อปกครองประชาราษฎร์ที่นั่น	 

แต่ปล่อยให้พระอนุชา	 คือ	 เจ้าชายจอห์น	 รักษาราชบัลลังก์แทน	 และทรงใช้อังกฤษเป็นเครื่องมือ 

ท�าเงินใช้บ�ารุงกองทัพของพระองค์ในการท�าศึกสงครามในต่างแดน	ซึ่งในยุคของพระเจ้าริชาร์ดนั้น	

ปรากฎตามประวัติศาสตร์ว่าชาวอังกฤษเห็นพระเจ้าริชาร์ดเป็นวีรบุรุษของเขา	 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ

ชื่อเสียงจากความกล้าหาญและชัยชนะเป็นครั้งคราวที่พระเจ้าริชาร์ดได้รับจากการศึกในสงคราม 

ครูเสดระหว่างสองกษัตริย์นักรบหนุ่มทั้งสอง	คือ	พระเจ้าริชาร์ดที่	1	และสุลต่านซาลาดิน	

	 	 ในระหว่างทีพ่ระเจ้ารชิาร์ดใช้เวลาอยูใ่นสนามรบนัน้	เจ้าชายจอห์นพระอนชุาของพระเจ้ารชิาร์ด 

ผู้รักษาบัลลังก์แทน	 ได้ใช้อ�านาจของพระองค์ในทางที่พระองค์เชื่อว่าพระองค์มีสิทธ์ิใช้โดยบัญชา 

ของสวรรค์แต่เป็นวิถีทางท่ีประชาราษฎร์ไม่ชอบ	 จนเกิดการต่อต้านขึ้นในหมู่ชาวบ้านและเกิดเป็น 

ต�านานของจอมโจรโรบินฮู้ดแห่งป่าเชอร์วู้ดผู้น�าชาวบ้านต่อต้านเจ้าชายจอห์นเพื่อรอการกลับมาของ

พระเจ้าริชาร์ด	

	 	 เมื่อพระเจ้าริชาร์ดทรงทราบข่าวว่าน้องชายของพระองค์คือเจ้าชายจอห์นวางแผนจะยึด 

ราชบลัลงัก์	พระเจ้ารชิาร์ดจงึหย่าศกึกบัสลุต่านซาลาดินแล้วเสดจ็กลบัองักฤษ	แต่ในระหว่างการเดินทาง 

กลับจากการศึก	 พระเจ้าริชาร์ดถูกคู่อริคือกษัตริย์ออสเตรียและองค์จักรพรรดิแห่งโรมจับตัวเพื่อ 

เรียกค่าไถ่จากราชวงศ์อังกฤษ	เมื่อราชวงศ์อังกฤษระดมเรียกเก็บเงินภาษีประเภทต่างๆ	และขอเรี่ยไร	 

จนมีเงินพอที่จะสามารถท�าการจ่ายค่าไถ่ได้แล้ว	พระเจ้าริชาร์ดจึงได้เสด็จกลับอังกฤษ	

	 	 เมื่อสิ้นพระเจ้าริชาร์ดแล้วใน	 ค.ศ.1199	 เจ้าชายจอห์นขึ้นครองราชย์แทนเป็นพระเจ้าจอห์น	 

(ค.ศ.1166-1216)	 ปรากฏว่าหลานชายของพระเจ้าจอห์น	 (ชื่อ	 อาร์เธอร์	 บุตรของพี่ชายของ 

พระเจ้าจอห์นซึง่มสีทิธใินราชบลัลงัก์ในล�าดับเดยีวกนักบัพระเจ้าจอห์น)	ได้หายพระองค์ไปอย่างลึกลับ 

โดยที่เป็นที่เชื่อกันว่าถูกก�าจัดโดยพระเจ้าจอห์น	 หลานชายของพระเจ้าจอห์นพระองค์นี้เป็น 

ที่โปรดปรานของกษัตริย์ฝรั่งเศส	 กษัตริย์ฝรั่งเศสจึงเข้ายึดทรัพย์สินของพระเจ้าจอห์นในฝรั่งเศส	 

พระเจ้าจอห์นจึงเริ่มท�าสงครามกับฝรั่งเศสตั้งแต่	ค.ศ.1202	เป็นต้นมาเพื่อพยายามทวงเอากรรมสิทธิ์

ในทรัพย์สินในฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์นคืน	
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อธึก อัศวานันท์

	 	 การสงครามกับฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์นนี้ต้องใช้เงินมาก	 พระเจ้าจอห์นเรียกเก็บภาษีและ 

เร่งหาเงินโดยวิธีต่างๆ	 เพื่อระดมทุนจ�านวนมหาศาลในอังกฤษเพื่อใช้ท�าสงครามกับฝร่ังเศส	 อังกฤษ

ซึ่งพ่ึงผ่านพ้นจากการช�าระค่าใช้จ่ายในสงครามครูเสดของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์และจากการจ่าย 

ค่าไถ่ตัวพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์มาไม่นานก็ต้องแบกภาระทางการเงินใหม่เพื่อสนับสนุนสงคราม 

เพื่อทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระองค์ในฝรั่งเศสของพระเจ้าจอห์น	

	 	 การสงครามของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์องค์พี่ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นการศึกเพื่อศาสนาในการชิง 

กรุงเยรูซาเลมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคืนจากนักรบชาวอิสลาม	ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ร่วมรบจะได้ขึ้นสวรรค์	

บรรดาขุนศึกและขุนนางจึงรู้สึกเต็มใจที่จะไปร่วมสงครามครูเสดด้วยมากกว่าการที่จะไปร่วมกับ 

พระเจ้าจอห์นผู้น้องท�าการรบกับฝรั่งเศสเพื่อแย่งทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระเจ้าจอห์น	 การรบ 

ในฝรั่งเศสนี้จึงขาดการสนับสนุนจากเหล่าพวกขุนศึกและขุนนาง	 จึงต้องจ้างทหารรับจ้างเข้าท�า 

การรบกับฝรั่งเศส	 ส่วนสามัญชนท่ีต้องจ่ายภาษีเพื่อสนับสนุนสงครามนั้น	 การจ่ายภาษีในสมัย 

พระเจ้ารชิาร์ดผูล่้วงลบัเป็นเรือ่งจ่ายเงนิสนบัสนนุสงครามเพือ่พระเจ้า	เพือ่ศาสนา	ชาวองักฤษอาจจะ

บ่นไม่ค่อยออกเพราะกลัวบาป	 และพระเจ้าริชาร์ดก็ได้สร้างวีรกรรมสงครามสู้รบกับสุลต่านซาลาดิน 

ผู้เกรียงไกร	 แต่ครั้นในสมัยพระเจ้าจอห์นผู้อนุชา	 กลับกลายเป็นว่าสามัญชนต้องจ่ายภาษีสนับสนุน

การศึกเพื่อผลประโยชน์ส่วนพระองค์	จึงเกิดความไม่พอใจมากขึ้นในหมู่สามัญชน	

	 	 ปรากฏในบันทึกในสมัยนั้นถึงการปกครองในยุคนั้นว่า	 คดีความต่างๆ	 จะยืดเยื้ออย่างมาก 

จนขนาดปรากฎในบันทึกรายรับค่าปรับ	 (Fine	 Roll)	 ของพระเจ้าจอห์นท่ีรายรับของพระเจ้าจอห์น 

ได้รบัจากคู่ความผูจ่้ายเพือ่เร่งคดใีห้เรว็ขึน้	หรอืจ่ายเพือ่ให้ศาลตัดสนิไปในทางหนึง่ทางใด	ความยตุธิรรม

สามารถซื้อได้1 

	 	 ใน	ค.ศ.1204	ปรากฏรายรับที่ชาวเมือง	Devon	ยื่นฎีกาเสนอเงินต่อพระเจ้าจอห์นเพื่อขอให ้

ตรากฎหมายก�าหนดเขตทีด่นิทีเ่ป็นป่าสงวนของหลวงให้ชดัเจนและบงัคบัให้	Shire	Reeves	(ซ่ึงต่อมา

แผลงเป็น	Sheriff)	ซึ่งเป็นผู้ใช้อ�านาจปกครองในแต่ละ	Shire	(ในปัจจุบันน่าจะเทียบเท่าผู้ว่าราชการ

จังหวัดของประเทศไทย)	 ต้องยอมให้ผู้ต้องหาประกันตัวได้	 และห้ามไม่ให้	 Sheriff	 คุมขังผู้ใดเพราะ

เพียงว่า	 Sheriff	 ไม่ชอบผู้นั้น	 และถ้า	 Sheriff	 ยังดื้อดึงขัดค�าสั่ง	 ก็ขอให้ลงโทษ	 Sheriff	 ผู้นั้นและ 

ให้แต่งตั้ง	Sheriff	คนใหม่มาท�าหน้าที่2

1	 Vincent,	Nicholas,	2015,	“Magna Carta: The Foundation of Freedom 1215-2015”,	Third	Millennium	 
	 Publishing,	London	หน้า	60	
2	 Vincent,	อ้างแล้ว
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

	 	 ชาวเมอืง	Cornwall	กย็ืน่ฎกีาเสนอเงินมาเพือ่ขอแลกกับสทิธเิช่นเดียวกนักบัชาวเมอืง	Devon	

แต่มีข้อพิเศษขอมาว่าในการแต่งตั้ง	Sheriff	นายอ�าเภอใหม่นั้น	ขอให้พระเจ้าจอห์นคัดเลือก	Sheriff	

ใหม่จากกลุ่มบุคคลที่ชาวเมืองได้เลือกสรรมาให้พระเจ้าจอห์นเลือก3 

	 	 มเีรือ่งอือ้ฉาวกรณขีอง	William	de	Braoses	ขนุนางคนสนทิผู้ร�า่รวยผูซ้ึง่อยูใ่นสถานทีเ่กดิเหตุ

ขณะที	่อาร์เธอร์ผูเ้ป็นหลานคนส�าคญัของพระเจ้าจอห์นหายตวัไปจนเป็นเหตใุห้พระเจ้าจอห์นต้องรบ

กับฝรั่งเศส	 ปรากฏว่าภรรยาและบุตรของขุนนางท่านผู้นี้พลั้งปากพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคืนวันที ่

อาร์เธอร์หายตัวไป	 ท้ังภรรยาและบุตรของ	 Braoses	 จึงถูกคุมขังจนมีผู้ไปพบว่าทั้งแม่ลูกตายแล้ว

เพราะขาดอาหาร	พระเจ้าจอห์นท�าเอกสารชี้แจงว่าครอบครัวนี้ติดหนี้พระเจ้าจอห์นอยู่จึงถูกคุมขัง4

	 	 จะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนไม่ได้อยู่ท่ีตัวกฎหมาย	 แต่ปัญหาอยู่ที่การบริหารการใช้

กฎหมายอย่างยุติธรรม5 

	 	 เมื่อพระเจ้าจอห์นแพ้ศึกในฝร่ังเศสในปี	 ค.ศ.2014	 จนต้องเสด็จกลับอังกฤษเพ่ือมารวบรวม

ก�าลังกลับไปรบใหม่	 พระเจ้าจอห์นพบว่าบรรดาขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์ต่างพากันกระด้างกระเดื่อง

ต่อพระราชอ�านาจ	 ซึ่งน�าไปสู่การเจรจาเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดท่ีต�าบล	 Runnymede	 นอก 

กรงุลอนดอน	และทีน่ัน่พระเจ้าจอห์นพบกองก�าลังต่างๆ	ของบรรดาขุนนางท่ีกระด้างกระเด่ือง	เป็นผลให้

พระเจ้าจอห์นต้องยอมประทับตราในเอกสารทีย่กร่างมาโดยขนุนางผูไ้ม่พอใจในการใช้พระราชอ�านาจ

ของพระองค์6เป็นพระบรมราชโองการโดยมีชื่อของขุนนางต่างๆ	 ผู้กระด้างกระเด่ืองและอัศวินของ 

พระเจ้าจอห์น	เอกสารนีน้กัประวัตศิาสตร์บางท่านก็เรยีกว่าเป็นสญัญาสงบศกึ	แต่ในปัจจบุนัเรยีกกนัว่า	

Magna	Carta	ซึ่งมีอยู่	63	ข้อ7	ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร	เอกสารนี้ทุกบทจ�ากัดการใช้อ�านาจของกษัตริย์

ลง	เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้น	

	 	 Magna	Carta	เป็นกติกาการใช้อ�านาจของกษัตริย์	ผู้เป็นรัฏฐาธิปัตย์	(ผู้ตรากฎหมาย	บังคับใช้

กฎหมาย	และตีความกฎหมาย	ทั้งสามอ�านาจ)	เป็นสิ่งที่นักกฎหมายของอังกฤษและอเมริกันถือเป็น	

Rule	of	Law	นิติธรรมของการใช้อ�านาจของรัฐบาล	

3	 Vincent,	อ้างแล้ว,	หน้า	61	
4	 Vincent,	อ้างแล้ว,	หน้า	62	
5	 Vincent,	อ้างแล้ว,	หน้า	61	
6	 เชื่อกันว่ามีการเจรจาต่อรองแก้ไขกันบ้าง	
7	 Magna	 Carta	 เขียนโดยใช้ภาษาลาตินสมัยกลาง	 มีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษปัจจุบันหลายฉบับซึ่งหาอ่านได้ทั่วไปใน	 
	 internet	 และฉบับแปลฉบับท่ีน่าสนใจฉบับหนึ่งคือฉบับของ	 The	 British	 Library	 ซึ่งอ่านได้จาก	 website	 ของ	 
	 The	British	Library	(www.bl.co.uk)
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อธึก อัศวานันท์

	 	 ในทางประวัติศาสตร์หลังจากประทับดวงตราส�าคัญประจ�าพระองค์ใน	 Magna	 Carta	 

พระเจ้าจอห์นขอให้องค์สันตะปาปาประกาศยกเลิก	Magna	Carta	ดังกล่าวด้วยเหตุว่าพระเจ้าจอห์น

ต้องท�าสัญญาดังกล่าวภายใต้ภาวะจ�ายอม	 (under	 duress)	 ซึ่งการประกาศยกเลิก	Magna	 Carta	 

เป็นเหตุให้ขุนนางต่างๆ	ไม่พอใจก่อการกบฏเกิดเป็นสงครามกลางเมืองจนพระเจ้าจอห์นสิ้นพระชนม์

ด้วยอาการลึกลับในปีต่อมา	 เมื่อรัชทายาทอายุ	 9	 พรรษาของพระเจ้าจอห์นขึ้นครองราชย์	 เป็น 

พระเจ้าเฮนรี่ที่	3	จึงได้น�า	Magna	Carta	มาประกาศใช้ใหม่สืบต่อมาโดยมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา

เป็นครัง้คราวจนเป็นต้นแบบของกตกิาการใช้อ�านาจของทัง้สามสาขาคอื	บรหิาร	นติบิญัญตั	ิและศาล8

	 	 Magna	Carta	นีม้ด้ีวยกนัทัง้หมด	63	ข้อ	ซ่ึงตามกาลเวลาท่ีผ่านมา	สังคมและกฎหมายได้พฒันา

ขั้นไปเรื่อย	ข้อความของ	Magna	Carta	ถูกน�าไปปฏิบัติจนไม่ต้องมีการเขียนไว้เป็นหลักกฎหมายอีก	

และอีกหลายข้อก็กลายเป็นหลักกฎหมายที่ยึดปฏิบัติกันทั่วไป	เช่น	

	 	 เม่ือ	 ค.ศ.1776	 อังกฤษเรียกเก็บภาษีจากชาวอาณานิคมอังกฤษในอเมริกา	 ชาวอเมริกันจึง 

ต่อต้านการปกครองของอังกฤษซ่ึงน�าไปสู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาข้ึน	 โดยอ้างว่า 

รัฐบาลอังกฤษท�าผิดหลักนิติธรรมของ	Magna	Carta	เพราะข้อ	12	ของ	Magna	Carta	ก�าหนดไว้

ว่าการจะเรยีกเกบ็ภาษจีากใครได้กต้็องมกีารหารอืเป็นการทัว่ไปก่อน	เนือ่งจากชาวอาณานคิมองักฤษ

ในอเมริกาไม่มีผู้แทนนั่งอยู่ในรัฐสภาที่อังกฤษ	 รัฐสภาอังกฤษจะมาเรียกเก็บภาษีจากชาวอาณานิคม

อังกฤษในอเมริกาไม่ได้	 (แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะเถียงว่าชาวอาณานิคมในอเมริกามีผู้แทนทางอ้อม 

ในสภาแล้วก็ตาม)	 โดยค�ากล่าวอ้างนี้เป็นค�าขวัญที่ใช้กันมาทุกวันนี้ว่า	 No	 Taxation	Without	 

Representation	 ซึ่งกลายเป็นหลักทั่วไปในการเก็บภาษีว่าภาษีต้องผ่านเป็นกฎหมายที่ออกหรือ

รับรองโดยรัฐสภาเท่านั้น	

	 	 นอกจากนั้นแล้ว	 ข้อ	 29	 ของ	Magna	Carta	 ก็กลายเป็นข้อที่มีความโดดเด่นมากในโลกเสรี

ปัจจุบัน	กล่าวคือ	

	 	 ประโยคแรกของข้อ	29	นั้น	กล่าวว่าจะไม่มีการลงโทษหรือควบคุมตัว	หรือยึดทรัพย์	หรือท�าให้

เส่ือมเสียอิสรภาพ	 หรือท�าให้เป็นคนนอกกฎหมาย	 หรือเนรเทศ	 เว้นแต่โดยผลของกฎหมาย	 และ 

ต่อมากลายเป็นหลัก	Habeas	Corpus	ของ	Common	Law	ของอังกฤษ9	ของสหรัฐอเมริกา	นั่นคือ	

การกระท�าข้างต้น	(ลงโทษ	ควบคุมตัว	ยึดทรัพย์	ท�าให้เสื่อมเสียอิสรภาพ	ท�าให้เป็นคนนอกกฎหมาย	

หรือ	เนรเทศ)	ต้องท�าโดยผู้พิพากษาเท่านั้น	

8	 ในความเป็นจริงแล้วในยุคเมื่อ	 800	ปีที่แล้ว	Magna	Carta	 เป็นเพียงกติกาคุ้มครองผลประโยชน์ของขุนนางผู้มีอ�านาจ 
	 ในสมัยนั้นซึ่งเป็นยุค	Feudal	เท่านั้น	พวกไพร่ติดที่ดินของขุนนางมิได้รับสิทธินั้นและสตรีก็ยังมีสิทธิด้อยกว่าเป็นรองสิทธ ิ
	 ของผู้ชาย	ต่อมาเมื่อมีการปรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เสมอภาคกัน	กฎกติกานั้นก็ถูกพัฒนาตามยุคสมัยไปด้วย	
9	 Breay,	Claire	and	Harrison,	Julian	Editors,	2015,	“Magna Carta: Law, Liberty, Legacy”,	The	British	Library,	 
	 London,	Page	211
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

	 	 ส่วนประโยคที่	2	ของข้อ	29	ของ	Magna	Carta	ซึ่งกล่าวว่า	เราจะไม่ขายความยุติธรรมและ

เราจะไม่ปฏิเสธความยุติธรรมแก่ผู้ใด	 และเราจะไม่ให้ความยุติธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า	 กลายมาเป็น

หลักนิติธรรมที่ส�าคัญอีกหลักหนึ่ง	

	 	 หลักนิติธรรมได้มีการพัฒนากันมาจากหลายแง่หลายมุมในประวัติศาสตร์กฎหมาย	 และ	 

Magna	Carta	ก็มีส่วนในการเสริมสร้างหลักนิติธรรมนั้นมาจนปัจจุบันนี้	

	 	 ในโลกปัจจุบันก็ได้มีการตีความ	นิติธรรม	กันทางวิชาการตลอดมา	

	 	 เมื่อเราหันมาดูการตีความขององค์กรนิติธรรมหนึ่งคือ	 The	 World	 Justice	 Project	

(‘WJP”)	ซึ่งตั้งอยู่ที่	1025	Vermont	Avenue	NW,	Suite	1200,	Washington,	D.C.	20005	USA	 

และที่	 1411	Fourth	Avenue,	 Suite	920,	 Seattle,	WA	98101	USA	ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและ

ประกอบไปด้วยคนในหลากหลายสาขาอาชพี	มวีตัถปุระสงค์เพือ่การเผยแพร่พัฒนานติิธรรมไปทัว่โลก	

ตัง้ขึน้ในปี	ค.ศ.2006	โดยอดตีนายกเนตบิณัฑิตยสภาแห่งสหรัฐอเมรกิา	(American	Bar	Association)	

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลักส�าคัญหลายราย	 เช่น	มูลนิธิ	 Bill	 and	Melinda	Gates	

Foundation,	มูลนิธิ	Neukom	Family	Foundation,	มูลนิธิ	GE	Foundation,	บริษัท	Microsoft,	

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นต้น	

	 	 องค์กรนี้มีความอุตสาหะในการประเมินความเป็นนิติธรรม	หรือ	Rule	of	Law	มาทุกปีตั้งแต่ปี	

ค.ศ.2008	ในปี	ค.ศ.2015	WJP	ได้ประเมิน	102	ประเทศทั่วโลกโดยตั้งเป้าว่านิติธรรมควรจะมีผลต่อ

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง	แล้วจัดเป็นค�าถามให้บริษัทส�ารวจความเห็น	(Poll)	ในแต่ละ

ประเทศไปสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ	คือ	ประเมินนิติธรรมของแต่ละประเทศ โดยใช ้

มุมมองและความเชื่อ (Perception) ของผู้ถูกปกครองในประเทศนั้นๆ 

	 	 WJP	ประเมนิว่าในสายตาของประชาชนในแต่ละประเทศ	เขาคดิว่าประเทศเขามหีลกันติธิรรม

มากน้อยเพียงไร	 ข้อสรุปจากมุมมองจากสายตาประชาชนนี้น่าจะเป็นเคร่ืองชี้น�าที่ดีของผู้ใช้อ�านาจ

ปกครองและนักวิชาการในประเทศนั้นๆ	 ให้สามารถน�าไปศึกษาต่อยอดเพื่อการพัฒนานิติธรรม 

ในประเทศนั้นๆ	ได้	

	 	 ในยุคเมื่อ	 800	 ปีเศษมาแล้ว	 พระเจ้าจอห์นก็พัฒนาระบบการปกครองต่างๆ	 ตามที่ตน 

เชื่อว่าเป็นวิธีการปกครองที่ดีโดยไม่ได้ทราบถึงความคิดอ่านและความต้องการของประชาชนและ

ขุนนางภายใต้การปกครองของตน	 จนกระทั่งขุนนางเหล่านั้นลุกขึ้นเรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการเอง	 

กว่าพระเจ้าจอห์นจะเข้าใจว่านิติธรรมในสายตาของพระองค์ต่างกับนิติธรรมของเหล่าขุนนาง	 

(และสามัญชน)	 ก็สายไปเสียแล้ว	 เมื่อพระองค์จ�าต้องประกาศใช้	 Magna	 Carta	 พระองค์ก็ถูกลด 

พระราชอ�านาจที่เดิมมีอยู่เหลือเฟือและถูกจ�ากัดพระราชอ�านาจที่เหลืออยู่	

	 	 การศกึษานติธิรรมจากสายตาของสามญัชนซึง่ไม่ใช่เป็นผูใ้ช้อ�านาจรัฐ	จงึน่าจะเป็นประโยชน์บ้าง	
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อธึก อัศวานันท์

	 	 WJP	 ได้ส�ารวจความคิดเห็นในสองจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย	 (เขต	 กทม.	 นนทบุรี	 และ 

ปากเกร็ด)	และประกาศผลออกมาเป็น	Rule	of	Law	Index	2015	โดยที่ในปี	ค.ศ.2015	ประเทศไทย

ได้คะแนนเฉลี่ย	 0.52	 ถือเป็นประเทศท่ีมีนิติธรรมดีเป็นอันดับที่	 56	 ของโลก10	 	 ซึ่งสามารถ 

ศึกษารายละเอียดต่างๆ	 ขององค์กรนี้	 รวมถึงรายงานการประเมิน	 Rule	 of	 Law	 นี้ได้ที	่ 

“worldljusticeproject.org”	

	 	 WJP	นี้จ�ากัดความของค�าว่า	Rule	of	Law	หรือ	นิติธรรม	นี้ว่าคือระบบการปกครองที่ยึดถือ

หลักการสี่ประการนี้	กล่าวคือ	

  หลักที่หนึ่ง	ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย	รวมตลอดถึง	รัฐบาล	ข้าราชการ	ตัวแทน

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ต้องมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมาย	ทั้งสิ้น	

  หลักที่สอง	กฎหมาย	

	 	 (ก)		มีความชัดเจน	มีการประกาศใช้อย่างเปิดเผย	มีเสถียรภาพ	และยุติธรรม	

	 	 (ข)		ถูกใช้บังคับอย่างเสมอภาค	และ	

	 	 (ค)		คุ้มครองสิทธิพื้นฐาน	ความปลอดภัย	ทรัพย์สินและสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ	

  หลักที่สาม	 บุคคลทั่วไปต้องสามารถเข้าถึงกระบวนการนิติบัญญัติ	 การบริหารกฎหมาย	 และ

การบังคับใช้กฎหมาย	และกระบวนการดังกล่าวเป็นธรรม	และมีประสิทธิภาพ	

  หลกัทีส่ี	่กระบวนการยตุธิรรมสามารถให้ความยตุธิรรมได้ทนัเวลาโดยตวัแทนผูม้คีวามสามารถ	

มีจรรยาบรรณ	และเป็นอสิระจากอทิธพิลทัง้ปวง	ทัง้นีผู้ใ้ห้ความยตุธิรรมนีต้้องมจี�านวนทีม่ากเพยีงพอ	

มีทรัพยากรที่เพียงพอ	และมีองค์ประกอบที่ตอบสนองชุมชน	

	 	 WJP	ก็ท�าการประเมินล�าดับของนิติธรรมของ	102	ประเทศโดยประเมินในปัจจัยต่างๆ	ดังนี้	

  1. ประเมินระบบการตรวจสอบการใช้อ�านาจของภาครัฐ 

	 	 เป็นการประเมินทั้งตัวบทกฎหมายและหน่วยงานผู้ตรวจสอบการใช้อ�านาจของผู้ใช้อ�านาจ

ปกครอง	 การใช้อ�านาจโดยภาครัฐ	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ว่ามีจ�ากัดการใช้อ�านาจเพียงใด	 และผู้ใช้

อ�านาจดังกล่าวต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพียงใดต่อการใช้อ�านาจนั้น	 และประเมินการตรวจสอบ

การใช้อ�านาจของผู้ใช้อ�านาจปกครองโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ	 เช่น	 สื่อมวลชนท่ีเป็นอิสระจาก 

การครอบง�า	

	 	 การประเมินน้ีจะวิเคราะห์ในหลายมิติ	 เช่น	 การแบ่งแยกการใช้อ�านาจ	 (นิติบัญญัติ	 บริหาร	

และศาล)	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 หรือการยึดถือตามจารีตการปกครองที่ไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์

อักษร	ข้อส�าคัญคอืต้องมีการแบ่งแยกอ�านาจออกจากกนั	เพือ่ไม่ให้หน่วยงานหนึง่ใดสามารถใช้อ�านาจ 

ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้	

10	 ได้แนบส�าเนาภาพถ่ายเอกสารหน้า	145	ของรายงานมาด้วย
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน ในเวลาท่ียกร่าง Magna Carta นั้น บรรดาขุนนางผู้ก่อการ 

คงมีปัญหาเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การยกร่าง Magna Carta ให้พระมหากษัตริย์ประกาศใช้  

พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จะทรง ละเลย ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง Magna Carta  

ที่ประกาศใช้อย่างไรก็ได้ บรรดาขุนนางจึงเขียนในข้อ 61 ของ Magna Carta ให้พระเจ้าจอห์น 

โปรดเกล้าให้อ�านาจบรรดาขุนนางเลือกต้ังคณะกรรมการประกอบไปด้วยขุนนาง 25 คนเป็น 

ผู้พิทักษ์กฎ Magna Carta ในโลกปัจจุบัน โครงสร้างดังกล่าวอาจเปรียบเทียบได้ว่าพระเจ้าจอห์นคือ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ใช้อ�านาจบริหาร ส่วนขุนนาง 25 คนที่ได้รับเลือกมาพิทักษ์กฎนั้น

อาจจะเป็นกลไกของสภาผู้แทนผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ 

  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นตามวิธีการประเมินนี้ ในหลายประเทศก็ยังมีปัญหาว่า การแบ่งแยกอ�านาจ

บริหาร อ�านาจนิติบัญญัติ และอ�านาจศาล ก็ไม่เป็นอิสระออกจากกัน เพราะในหลายประเทศ

พรรคการเมืองเสียงข้างมากเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นอ�านาจฝ่ายบริหารจึงยังผูกพันอยู่กับ 

เสียงข้างมากในสภา โดยเกณฑ์การประเมินหลักนิติธรรมเช่นนี้ หน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้อ�านาจ

ของฝ่ายต่างๆ อาจจะต้องไปอยู่ท่ีหน่วยงานที่เป็นอิสระจากอิทธิพลของฝ่ายผู้ใช้อ�านาจต่างๆ หรือ 

มฉิะนัน้แล้ว กต้็องให้คณะรฐัมนตรหีลดุพ้นจากความเกีย่วข้องกบัฝ่ายการเมอืงเมือ่เข้ารบัต�าแหน่งและ

หลังจากพ้นต�าแหน่งฝ่ายบริหาร (แบบเดียวกับจารีตของสหรัฐอเมริกา) 

	 	 ในการประเมินข้อนี้	เขาจะวิเคราะห์ปัจจัยที่ย่อยลงมาดังนี้	

  

  ปัจจยัที ่1 กฎหมายพืน้ฐานก�าหนดระบบตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐอย่างชดัเจน

หรือไม่ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน เข้าใจว่าขณะท�าการส�ารวจนั้น เรายังไม่มีรัฐธรรมนูญ WJP จึงยัง

ไม่ประเมินข้อนี้ 

  

  ปัจจัยที่ 2 กระบวนการนิติบัญญัติก�าหนดระบบตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐ 

อย่างได้ผลหรือไม่ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมแล้วต�่ามาก นั่นคือ

ส่วนใหญ่เห็นว่ากฎหมายไทยก�าหนดระบบตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐไม่เพียงพอ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน การท่ีพระราชบัญญัติต่างๆ ของไทยก�าหนดให้ภาคเอกชนจะต้อง 

‘ขออนุญาต’ จากหน่วยราชการต่างๆ ก่อนจะท�าการต่างๆ โดยให้ข้าราชการใช้ดุลพินิจต่างๆ ในการ  

‘อนุญาต’ หรือ ‘ไม่อนุญาต’ น้ัน เป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ�านาจได้อย่างกว้างขวาง  

จนยากที่จะท�าการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และเวลาที่ใช้ในการพิจารณาได้
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อธึก อัศวานันท์

  ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐอย่างได้ผลหรือไม่ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมแล้ว 0.59 นั่นคือ 

ส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐได้ระดับเพียงหนึ่ง แต่ก็ 

สูงกว่าการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระจากภาครัฐ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  หลักสากลถือกันว่า กระบวนการยุติธรรมนั้นรวมตลอดตั้งแต ่

การสืบสวนสอบสวนของต�ารวจ การส่งฟ้องโดยอัยการ การพิพากษาอรรถคดี การลงทัณฑ์โดย 

กรมราชทัณฑ์ และการลดและบรรเทาโทษ การที่ในประเทศไทยอ�านาจการสืบสวนยังอยู่ท่ีต�ารวจ  

และการลงทัณฑ์และการลดโทษน้ันบรหิารโดยกรมราชทณัฑ์ซึง่ยงัสามารถแทรกแซงโดยทางการเมอืง 

จึงยากที่จะท�าการประเมิน จะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งระบบซึ่งมีลักษณะบางส่วน 

เป็นอสิระ เช่น การพพิากษาอรรถคด ีและบางส่วนอยูใ่นฝ่ายการเมอืงจะสามารถตรวจสอบการใช้อ�านาจ 

ของรัฐอย่างได้ผล 

  

  ปัจจัยที่ 4 หน่วยงานตรวจสอบอิสระท�าการตรวจสอบการใช้อ�านาจต่างๆ ของรัฐอย่าง 

ได้ผลหรือไม่ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท้ีถ่กูสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�า่มากคือให้เพยีง 0.4 

นั่นคือส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้ผล และต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  ในอดีตหน่วยงานตรวจสอบมักจะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภาครัฐที ่

พ้นจากต�าแหน่งอ�านาจหน้าท่ีไปแล้ว โดยการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีในขณะท่ียังด�ารงต�าแหน่งอยู ่

เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในขณะนี้ในประเทศไทย หน่วยงานตรวจสอบอิสระเช่น ปปช. และ สตง. เริ่มมี 

การตรวจสอบการท�างานของรัฐในขณะท่ีผู้ใช้อ�านาจของรัฐยังอยู่ในต�าแหน่ง ซึ่งต้องคอยดูคะแนน 

ข้อนี้ในการประเมินคราวหน้า 

  

  ปัจจัยที่ 5 มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐส�าหรับการประพฤติมิชอบ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท่ี้ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�า่มากคอืให้เพยีง 0.41 

นั่นคือส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐส�าหรับการประพฤติมิชอบ และต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน การที่บ้านเมืองละเว้นไม่ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ท�าความผิด 

คงมีมาแต่สมัยโบราณ และจะเป็นที่บาดใจของประชาชน ดังจะเห็นได้จากฎีกาที่ชาวเมือง Devon 

และ Cornwall ถึงขนาดต้องเสนอเงินทองให้แก่พระเจ้าจอห์นเพื่อให้ตรากฎหมายลงโทษ Sheriff  

ผู้ท�าความผิด11 

11	 ตามที่อ้างแล้วที่	footnotes	2	และ	3
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

  ปัจจัยที่ 6 หน่วยงานอิสระที่ไม่ใช่ภาครัฐสามารถตรวจสอบการท�างานของรัฐบาลได้ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมมากเป็นอันดับสอง

รองจากความเชื่อมั่นในศาลในหมวดนี้คือให้ 0.56 แสดงถึงความเชื่อถือของประชาชนในหน่วยงาน 

ที่ไม่สังกัดรัฐมากกว่าหน่วยงานอื่นของภาครัฐ แต่ก็ยังต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  เมือ่กล่าวถงึหน่วยงานอสิระท่ีไม่สังกดัภาครัฐนัน้ จะเหน็ในรายงาน

ว่า WJP กล่าวเน้นถึงสื่อมวลชนที่เป็นอิสระจากภาครัฐ โดยไม่ได้เน้นถึงกลุ่ม NGO ที่รวมตัวกัน 

โดยบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ 

  

  ปัจจัยที่ 7 การโอนถ่ายอ�านาจ เช่น การแต่งตั้ง และการสืบทอดอ�านาจต้องอยู่ภายใต้บังคับ

ของกฎหมาย 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวมต�่าที่สุดในหมวดนี ้

คือให้เพียง 0.39 แสดงถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนในภาครัฐในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ 

การสืบทอดอ�านาจ และเป็นการชี้ว่าประชาชนต้องการการปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน12 จะเห็นได้ว่าเมื่อแปดร้อยปีเศษมาแล้ว ชาวเมือง Cornwall  

ในอังกฤษก้าวหน้าถึงขนาดว่าขอให้พระเจ้าจอห์นเลือก Sheriff (ซึ่งน่าจะมีศักดิ์เท่ากับผู้ว่าราชการ

จังหวัดของไทย) จากบุคคลท่ีชาวเมืองเลือกสรรมาให้พระเจ้าจอห์นเลือก เพราะชาวเมืองต้องการ 

เจ้าเมืองที่ตอบสนองต่อชุมชน การทีพ่ระเจ้าจอห์นตั้งเจ้าเมืองเอง เจ้าเมืองก็จะตอบสนองตอ่นโยบาย

ส่วนกลางมากกว่าชุมชน เพราะเจ้าเมืองมาแล้วก็ไป ถ้าไม่ต้องสนองตอบกับชุมชนแล้ว ก็อาจไม่สร้าง 

ความเจริญต่อชุมชนเลย ในสมัยพระเจ้าจอห์นมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ และวิธีขายต�าแหน่ง โดยมี 

เทคนิคขายต�าแหน่งในราคาสูงแต่ไม่เก็บเงินจนครบ ให้ผู้ซื้อต�าแหน่งติดค้างหนี้สินและหนี้บุญคุณต่อ

พระเจ้าจอห์นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเรียกใช้ในเรื่องนอกเหนือหน้าที่ได้13 

12	 ตามที่อ้างแล้วที่	footnote	ที่	4	
13	 Danziger,	Danny	and	Gillingham,	John,	2004,	“1215 the year of Magna Carta”, Hodder	&	Stoughton,	 
	 printed	and	bound	by	CPI	Group	(UK)	Ltd,	Croyton,	p	179
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อธึก อัศวานันท์

  2. ประเมินการปราศจากคอร์รัปชั่น 

	 	 ประเมินการปราศจากการคอร์รัปชั่นในหน่วยงานของรัฐในสามมิติ	คือ	(ก)	การให้หรือการรับ

สินบน	 (ข)	 การใช้อิทธิพลท่ีมิชอบครอบง�าเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือของเอกชนบางคน	 และ	 

(ค)	การใช้งบของรัฐหรืองบอื่นโดยมิชอบ	

	 	 การประเมินนี้มุ่งเน้นเฉพาะคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	 ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม	 

ฝ่ายทหาร	ต�ารวจ	และฝ่ายนิติบัญญัติ	โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยย่อยดังนี้	

  

  ปัจจัยที่ 1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท้ีถ่กูสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 แสดงว่ายงัต้อง

ปรับปรุง 

  

  ปัจจัยที่ 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกระบวนการยุติธรรมไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.61 สูงสุด 

ในหมวดนี ้ซึง่แสดงถงึความเช่ือมัน่ของประชาชนในศาลว่าไม่มคีอร์รปัชัน่ระดบัหนึง่ แต่ยงัต้องปรบัปรงุ 

  

  ปัจจัยที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและต�ารวจไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.54 แสดงว่า 

ยังต้องปรับปรุง 

  

  ปัจจัยที่ 4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.41 ต�่าที่สุด 

ในหมวดนี้ แสดงถึงความเช่ือมั่นของส่วนใหญ่ของผู้ร่วมแสดงความคิดว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

ใช้อ�านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  การท่ีสภานิติบัญญัติเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนนายกรัฐมนตรีนั้น 

กลายเป็นช่องทางส�าหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติบางท่านให้ใช้ต่อรองกับฝ่ายบริหารเพื่อผลประโยชน์

บางอย่างได้ จนเป็นเหตุให้สมาชิกสภานิติบัญญัติหลายท่านละเว้นไม่ท�าหน้าที่ ‘นิติบัญญัติ’ แต่ใช้ 

สภานิติบัญญัติเป็นสภาการเมืองแทน จึงอาจเป็นเหตุให้ขาดความไว้วางใจในสมาชิกสภานิติบัญญัติ

จากประชาชนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ WJP 
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  3. ประเมินความโปร่งใส 

  ปัจจัยที่ 1 การเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ 

	 	 ประเมินการเผยแพร่ของตัวบทกฎหมาย	 สิทธิประโยชน์	 ข้อมูลสาธารณะและข้อมูลอื่นของ 

ภาครัฐ	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 ซ่ึงต�่ามาก  

ตามรายงานของ WJP มีคนจ�านวนมากไม่ทราบถึงข้อมูลต่างๆ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  ในยุคสมัยพระเจ้าจอห์นนั้นอังกฤษพัฒนาระบบกฎหมายเป็น  

common law คือผู้พิพากษาสร้างกฎหมายข้ึนเองโดยแทนท่ีจะยึดติดตัวบทกฎหมายหรือข้อเขียน

ต่างๆ เขากลับใช้วิธีตีความจารีตประเพณีและค�าพิพากษาที่ตัดสินไปก่อนหน้านั้น จึงเป็นอ�านาจ

มหาศาลและการตีความต่างๆ นั้นต้องท�าในนามของกษัตริย์14 ในสมัยนั้นจึงเป็นการยากท่ีสามัญชน 

จะรูว่้ามกีฎหมายอะไรบ้าง ปรากฏในบนัทกึค�าพิพากษายคุนัน้ว่าผู้พิพากษาจะไปปรกึษากับกษตัรย์ิ15

  

  ปัจจัยที่ 2 สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 

	 	 ประเมนิการท่ีรฐัตอบสนองต่อค�าร้องขอของภาคเอกชนทีจ่ะเข้าถงึข้อมลูสาธารณะทีอ่ยูใ่นความ

ครอบครองของรฐั	โดยค�านงึถงึระยะเวลาทีร่ฐัตอบสนอง	ค่าใช้จ่าย	และความส�านกึของภาคเอกชนถงึ

สิทธิของตนในการร้องขอนี้	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.43 ต�่าที่สุด 

ในหมวดนี้ แสดงว่าส่วนใหญ่ของผู้ร่วมแสดงความเห็นต่อ WJP เห็นว่าต้องปรับปรุงเรื่องนี้ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน เมื่อศึกษาจากรายงานการประเมินของ WJP ปี ค.ศ.2015 ในเรื่องนี้ 

ปรากฏว่าจ�านวนประชากรที่รู้ว่าตนมีสิทธินี้ยังต�่าอยู่มาก 

  

  ปัจจัยที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

	 	 ประเมินความสามารถของภาคเอกชนที่จะมีส่วนร่วม	 เช่น	 ร่วมกันวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล	 

ลงนามในค�าร้องขอต่อภาครฐั	การจดัการประท้วงอย่างสงบ	การแสดงความกงัวลต่อนโยบายสาธารณะ	

รวมตลอดถงึมาตรการเผยแพร่ข่าวสารทีช่ดัเจนและการแจ้งข้อมลูดงักล่าวให้แก่ชมุชนทีเ่กีย่วข้องหรอื

ถูกผลกระทบ	และการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวของชุมชน	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 ซ่ึงแสดงว่า 

มีคนจ�านวนมากที่เห็นว่าควรปรับปรุง 

14	 Vincent,	p	39	
15 Vincent,	p	60
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  ปัจจัยที่ 4 การร้องทุกข ์

	 	 ประเมินการเปิดช่องทางให้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และการ

ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าว	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 ซ่ึงแสดงว่า 

มีคนจ�านวนมากที่เห็นว่าควรปรับปรุง 

  

  4. ประเมินสิทธิขั้นพื้นฐาน 

	 	 เป็นการประเมินเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 

โดยพิจารณาจากปัจจัยย่อยดังนี้	

  ปัจจัยที่ 1 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.6 ซึ่งถือว่า 

มีจ�านวนมากพอใช้แต่ก็ยังแสดงว่ายังมีผู้เห็นว่าควรจะปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 2 การรับประกันสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.38 ซ่ึงต�่ามาก  

แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินได้ และ

ควรจะต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 3 กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) ในระบบกฎหมายและสิทธิของ 

ผู้ถูกกล่าวหา 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท้ีถ่กูสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.35 ซึง่ต�า่เกือบทีส่ดุ

ในหมวดน้ี แสดงว่าส่วนใหญ่เห็นว่าระบบกฎหมายขาดกระบวนการทีเ่ป็นธรรมและการเคารพสทิธิข์อง

ผู้ถูกกล่าวหา และต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 4 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.56 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่าควรที่จะปรับปรุง 
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  ปัจจัยที่ 5 เสรีภาพในความเชื่อและศาสนา 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.65 สูงท่ีสุด 

ในหมวดนี้ 

  

  ปัจจัยที่ 6 สิทธิส่วนบุคคลที่ปลอดจากการถูกแทรกแซง 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.28 ต�่าที่สุด 

ในหมวดนี้ แสดงถึงความรู้สึกหวงแหนสิทธิความเป็นส่วนตัวของคนไทยที่มีมาก และมีความรู้สึกว่า

ถูกแทรกแซงจากภาครัฐ 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  หากมองย้อนไปในสิทธิส่วนบุคคลสมัยพระเจ้าจอห์นมีเรื่องข�าขัน

จารึกในบันทึกของราชส�านักว่าใน ค.ศ.1200 ภรรยาของคู่สมรสของหัวหน้าเขตอุทยานของกษัตริย์

เสนอจ่ายให้พระเจ้าจอห์น เป็นไก่ 200 ตัว เพื่อจะได้รับอนุญาตให้นอนค้างคืนหนึ่งกับสามีของนาง16 

ในปัจจุบันยังเป็นที่วิจารณ์อยู่มากว่าเหตุใดนางถึงต้องจ่ายเงินให้กษัตริย์เพื่อแลกกับสิทธิที่จะได ้

ค้างคืนกับสามีของนางเอง บ้างก็ว่านางอาจเป็นนางสนมจึงมีข้อแลกเปลี่ยนที่จะพักราชการบ้าง  

บ้างก็ว่าพระเจ้าจอห์นใช้สามีของนางท�าราชการหนักเกินไปจนไม่มีเวลาใช้สิทธิส่วนตัว 

  ข้อที่เจ็ด เสรีภาพในการรวมตัวกันและสังคม 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท่ี้ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.6 แสดงความพอใจ

ในระดับหนึ่งในเสรีภาพในการรวมตัวกันและสังคม 

  ข้อที่แปด การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท่ี้ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.6 แสดงความพอใจ

ในระดับหนึ่งในเสรีภาพขั้นพื้นฐานของแรงงาน 

16	 Vincent,	p59
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  5. ความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 

	 	 ประเมินการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน	ความมั่นคงนี้เป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ที่จะสร้างสรรค์ตัวนิติธรรมและเพื่อก�าหนดหน้าที่ขั้นพื้นฐานของรัฐ	 (ไม่มีความมั่นคงก็ไม่มีนิติธรรม	 

น่ันคือ	หากรฐัไม่สามารถรกัษาความมัน่คงแล้ว	รฐัย่อมไม่สามารถท�าหน้าทีอื่น่ๆ	ของรฐัได้)	โดยพิจารณา

จากปัจจัยย่อยดังนี้	

  ปัจจัยที่ 1 มีการควบคุมอาชญากรรมอย่างได้ผล 

	 	 ในปัจจยันีไ้ด้แยกอาชญากรรมสามญัออกจากความรนุแรง	ซึง่รวมถงึการก่อการร้าย	การขดัแย้ง

ของกองก�าลังติดอาวุธ	และความขัดแย้งกันทางการเมือง	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.86 แสดงถึง 

ความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูง ในการควบคุมอาชญากรรม 

  

  ปัจจัยที่ 2 มีการควบคุมความขัดแย้งทางแพ่งอย่างได้ผล 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.86 แสดงถึง 

ความพึงพอใจที่ค่อนข้างสูงในการควบคุมความขัดแย้งทางแพ่ง 

  ปัจจัยที่ 3 การที่ประชาชนใช้วิธีการรุนแรงเพื่อระงับความทุกข์ที่ตนได้รับ 

	 	 เช่น	 หากชุมชนหนึ่งจับอาชญากรได้	 จะทุบตีท�าร้ายอาชญากรนั้น	 หรือจะส่งตัวอาชญากรให้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเลย	

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.53 แสดงว่า 

ยังมีจ�านวนมากท่ีเห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่ประชาชนจะใช้ความรุนแรงเพ่ือระงับความทุกข์ของตนเอง

เพื่อแสวงหาความยุติธรรมด้วยตนเอง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  คะแนนท่ีได้รับในระดับนี้อาจจะสะท้อนความรู ้สึกลึกๆ ของ 

ความยุติธรรมที่เขาได้รับหรือไม่ได้รับจากกระบวนการยุติธรรม ดังที่เราจะเห็นได้จากกรณีที่ชาวบ้าน

และญาตขิองเหยือ่อาชญากรรมกลุม้รมุท�าร้ายผูต้้องหาหรอืผูต้้องสงสยัในคดอีาชญากรรมรนุแรง หรอื

กรณีที่ท�าร้ายสุนัขข้างถนนที่สงสัยว่าเป็นผู้ท�าร้ายคนที่ตนรัก 
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  6. การใช้บังคับกฎหมาย 

	 	 ประเมนิการด�าเนนิการตามและการใช้บงัคบักฎข้อบงัคบัอย่างเป็นธรรมและได้ผล	WJP	เชือ่ว่า

ระบบนิติธรรมที่เข้มแข็ง	 ต้องท�าให้มีการใช้บังคับกฎระเบียบอย่างได้ผลจริง	 โดยพิจารณาจากปัจจัย 

เหล่านี้	

  

  ปัจจัยที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายของบ้านเมืองอย่างได้ผล 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.44 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้บังคับกฎหมายยังไม่ได้ผลและยังต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  คะแนนระดับต�่านี้น่าจะสะท้อนความเป็นจริงของการที่ฝ ่าย

นติบิญัญตัอิอกกฎหมายและกฎเกณฑ์ออกมามากมายแต่ไม่มผู้ีน�าไปใช้บงัคบั ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดกต็าม 

จะเป็นเพราะออกมาแต่กฎหมายแม่ แต่กระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่องไม่ออกกฎหมายลูกออก

มาท�าให้ใช้บังคับไม่ได้ หรือกระทรวง ทบวง กรม เจ้าของเรื่องไม่เข้าใจกฎหมายเพียงพอก็ไม่ใช้บังคับ 

ก็เป็นได้แค่ แม้แต่กรณีของผู้บังคับใช้กฎหมายหลักคือต�ารวจนั้น มีต�ารวจนับเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก 

ที่เข้าใจหลักกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีบัญญัติที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่มีโทษอาญาอย่างถ่องแท ้

ถึงขนาดที่จะปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 

  ปัจจัยที่ 2 การบริหารและใช้บังคับกฎหมายเป็นไปโดยปราศอิทธิพลอันมิชอบ เช่น  

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของภาคเอกชน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.57 แสดงว่า 

ผู้ร่วมรายการนี้จ�านวนมากยังเห็นว่าการบริหารและใช้บังคับกฎหมายยังมีการแทรกแซงจากอิทธิพล

อันไม่ชอบ เป็นเรื่องที่ยังต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 3 กระบวนการบริหารและใช้บังคับกฎหมายจะต้องเป็นไปอย่างทันเวลา และ

ปราศจากการชักช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 แสดงว่า 

เสียงส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการบริหารและใช้บังคับกฎหมายไม่ทันเวลาและมีการชักช้าโดยไม่มี 

เหตุอันสมควร ซึ่งเป็นเรื่องต้องปรับปรุง 
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อธึก อัศวานันท์

  ปัจจยัท่ี 4 กระบวนการบรหิารและใช้บังคบักฎหมายจะต้องค�านงึถงึกระบวนการทีเ่ป็นธรรม 

(Due Process) 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.55 แสดงว่า 

จ�านวนมากยังเห็นว่าการบริหารและใช้บังคับกฎหมายไม่ค�านึงถึงกระบวนการที่เป ็นธรรม  

(Due Process) เห็นว่ายังต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 5 ไม่มีการเวนคืนทรัพย์สินเอกชนโดยปราศจากการชดเชยที่เพียงพอ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.52 แสดงว่า 

จ�านวนมากยังไม่พอใจในการชดเชยการเวนคืนของไทย ยังต้องปรับปรุง 

  7. ความยุติธรรมทางแพ่ง 

	 	 ประเมินความสามารถของสามัญชนที่จะปัดเป่าความทุกข์ของตนโดยวิธีสันติและอย่างได้ผล

โดยผ่านกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งที่จัดให้โดยรัฐ	เรื่องนี้พิจารณาจากปัจจัยย่อยดังต่อไปนี้	

  ปัจจัยที่ 1 สามัญชนสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งได้โดยง่ายโดยไม่ต้อง 

สิ้นเปลืองจนเกินไป 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.49 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าสูก่ระบวนยตุธิรรมทางแพ่งของไทยนัน้ไม่ง่ายและสิน้เปลอืงเงนิ ยงัต้องปรบัปรงุ 

  ปัจจัยที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.57 แสดงว่ายังม ี

คนจ�านวนมากที่เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางแพ่งยังมีการเลือกปฏิบัติ ยังต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการคอร์รัปชั่น 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.66 สูงท่ีสุด 

ในหมวดน้ี แสดงว่าส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในศาลว่าปราศจากการคอร์รัปชั่น แต่คะแนนระดับน้ี 

คงยังต้องปรับปรุง 
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

  ปัจจัยที่ 4 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบ

จากภายในรัฐ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.47 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งยังมีการแทรกแซงจากภาครัฐ และยังต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 5 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้องปราศจากการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.42 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เหน็ว่ากระบวนการยตุธิรรมทางแพ่งมคีวามล่าช้าโดยปราศจากเหตอุนัสมควร ยงัต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน17  มีการบันทึกว่าในสมัยก่อน Magna Carta นั้นคดีความเต็ม

ไปด้วยความล่าช้าอย่างสาหัส (painful delay) เพราะวิธีพิจารณาความที่สับสน และสามารถซ้ือ 

ผู้พิพากษากันได้ มีบันทึกใน Fine Roll (บัญชีบันทึกรายได้จากค่าปรับ (fine = ค่าปรับ) ที่ราชวงศ์

ได้รับ) ถึงจ�านวนเงินต่างๆ ที่คู่ความจ่ายให้กษัตริย์เพื่อให้เร่งคดีให้เร็วขึ้นหรือเพื่อจูงใจให้ค�าพิพากษา

เป็นคุณต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

  ปัจจัยที่ 6 กระบวนการยุติธรรมแพ่งต้องสามารถใช้บังคับได้อย่างเป็นผล 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผูท้ีถ่กูสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.13 นบัเป็นคะแนน

ต�่าที่สุดที่ได้จากการส�ารวจของประเทศไทย แสดงว่าผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกือบร้อยละ 90 เห็นว่า

ค�าพิพากษาออกมาแล้วไม่มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง เป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  คะแนนในข้อนี้ต�่าอย่างน่าแปลกใจ แสดงว่าในจ�านวนผู้เข้าร่วม

แสดงความคิดเห็นเกือบท้ังหมดเห็นว่าการบังคับใช้ทางด้านแพ่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรพิจารณา

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หากประชาชนสิ้นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งแล้ว เขาเหล่านั้น 

อาจจะแสวงหาวิธีการด้านอื่นเพื่อความยุติธรรมในสายตาของเขา 

  ปัจจัยที่ 7 การใช้ทางเลือกอ่ืนในการระงับข้อพิพาททางแพ่ง เช่น การไกล่เกลี่ยและ

อนุญาโตตุลาการ สามารถท�าได้โดยง่าย ปราศจากความล�าเอียง และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.51 แสดงว่า 

จ�านวนมากเห็นว่าการกระท�าดังกล่าวท�าได้ไม่ง่าย หรือมีความล�าเอียง หรือไม่มีประสิทธิภาพ ยังต้อง

ปรับปรุง 

17	 Vincent,	p.60
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อธึก อัศวานันท์

  8. ความยุติธรรมทางอาญา 

	 	 ความยุติธรรมทางอาญาเป็นเรื่องส�าคัญของนิติธรรม	 เพราะเป็นกลไกที่จะบ�าบัดความทุกข์

ของผู้ที่เป็นเหยื่อหรือได้รับผลจากอาชญากรรม	และเป็นการด�าเนินการต่อผู้กระท�าความผิดต่อสังคม	 

การประเมินจะท�าจากปัจจัยต่างๆ	ดังต่อไปนี้	

  ปัจจัยที่ 1 ประสิทธิภาพของการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.46 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ ต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  ข้อสังเกตเบื้องต้นคือในแต่ละปีศาลต่างๆ ได้ออกหมายค้นหมาย

จับให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจตามค�าขอเป็นจ�านวนมากมายแต่เข้าใจว่ามีการรายงานผลการด�าเนินการ 

กลบัมาทีศ่าลน้อยมาก ในเวลาเดยีวกนัศาลกอ็อกหมายจบัในแต่ละปีจ�านวนมากมาย กม็ผู้ีไปตดิตามจับ

ตามค�าสั่งของศาลน้อยมาก เห็นได้ว่ามีจุดติดขัดอะไรบางอย่างในกระบวนการทางอาญาบางประการ

ที่พึงต้องแก้ไข 

  ปัจจัยที่ 2 ประสิทธิภาพและระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายอาญา 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.58 ซึ่งสูงกว่า 

คดีแพ่ง แสดงว่ามีความพึงพอใจในความรวดเร็วของคดีอาญามากกว่าคดีแพ่ง แต่คะแนนนี้บ่งชี้ว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่ายังต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 3 ประสิทธิภาพของทัณฑกรรมในการลดอาชญากรรม 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.44 แสดงว่า 

ส่วนมากเชื่อว่าระบบทัณฑกรรมไม่ลดอาชญากรรม และเห็นว่ายังต้องปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  นอกจากที่ปรากฏทางสื่อเป็นครั้งคราวของการพบกิจกรรม 

ต้องห้าม เช่น การค้ายาเสพติด หรือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สั่งการต่างๆ จากในเรือนขังแล้ว  

ในปัจจุบันระบบกฎหมายของเราเองยังไม่ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของขบวนการลงโทษของเราคือ 

จะลงโทษท�าไม จะลงโทษเพื่อแก้ไขคนท�าผิดให้ดีขึ้น จะแยกคนไม่ดีออกจากสังคมให้สังคมปลอดภัย 

หรือจะแก้แค้นในการกระท�าความผิด ฆ่าคนก็ต้องประหาร เป็นต้น ความรู้สึกสับสนของประชาชนนี ้

คงเกดิจากกระบวนการต่างๆ เช่น กรณท่ีีสารภาพบางอย่างกจ็ะได้รับการลดโทษ การรอการก�าหนดโทษ  

การรอลงอาญา การพักโทษ และกรณีที่ผู ้ต้องโทษประหารแล้วถูกประหารจริง ในขณะที่ผู ้ต้อง

โทษประหารไม่ถูกประหารแต่ถูกลดโทษจนออกมาอยู่นอกคุกได้ ฯลฯ ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ี  

หลายกระบวนการก็ไม่มีการประกาศขั้นตอนหลักเกณฑ์เลย แต่ทุกกระบวนการก็ด�าเนินการโดยไม่มี
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 การประเมินหลักนิติธรรมโดยผู้อยู่ใต้การปกครอง

ส่วนร่วมของพยาน ผูใ้ห้การในคดีเหล่านัน้ ผูเ้สยีหาย หรือญาตขิองผูเ้สยีหายเลย จงึสร้างความไม่เข้าใจ 

และความข้องใจในประสิทธิภาพของระบบทัณฑกรรม 

  ปัจจัยที่ 4 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปราศจากความล�าเอียง 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ที่ถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.25 ต�่าที่สุด 

ของหมวดนี้ แสดงว่าผู้ร่วมรายการส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความล�าเอียงในกระบวนยุติธรรมทางอาญา 

มีความล�าเอียงซึ่งต้องปรับปรุง 

  ปัจจัยที่ 5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปราศจากการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบ

จากภาครัฐ 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.36 แสดงว่า 

คนจ�านวนมากเชื่อว่าคดีอาญามีการแทรกแซงโดยมิชอบจากภาครัฐ และส่วนใหญ่เห็นว่ายังต้อง

ปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน  คะแนนต�่าขนาดนี้น่าจะสะท้อนความรู้สึกของคนทั่วไปที่เชื่อว่า

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะมีการแทรกแซงจากอิทธิพลอันมิชอบจากรัฐ ในงานสังคมครั้งหนึ่ง 

เคยมเีจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูในกระบวนการยตุธิรรมของต่างประเทศถามผูร้ายงานว่า เหตใุดผูด้�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมืองของบ้านเราต้องมีต�ารวจติดตามเป็นขบวน เหตุใดต�ารวจเหล่านี้ไม่ไปท�างานปราบปราม

อาชญากรรม การท่ีผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือต�ารวจอย่างนี้ ต�ารวจเหล่าน้ี 

จะกล้าท�าคดทีีเ่กีย่วข้องกบัท่านเหล่านีต้รงไปตรงมาหรือไม่ การใกล้ชดิกนัระหว่างบคุคลในเครือ่งแบบ

กับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองนี้จะสร้างมโนภาพขึ้นมาได้ง่ายว่าผู้มีอ�านาจภาครัฐมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลในเครื่องแบบ 

  ปัจจัยที่ 6 กระบวนการที่เป็นธรรม (Due Process) และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ผู ้ท่ีถูกสอบถามในประเทศไทยให้คะแนนรวม 0.35 แสดงว่า 

ส่วนใหญ่เห็นว่าคดีอาญาขาดกระบวนการท่ีเป็นธรรมและการเคารพสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา และต้อง

ปรับปรุง 

  ข้อสังเกตของผู้รำยงำน เรื่องที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายฟ้องคดีไม่แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบถึงสิทธิที่จะมีทนาย ก็เป็นการไม่เคารพ due process เคยมีการร้องเรียนว่าการน�าตัวผู้ต้องหา

ไปท�าแผนประทุษกรรม หรือการน�าตัวผู้ต้องสงสัยออกมาแถลงข่าวแสดงผลงานนั้น เป็นการขัดต่อ 

สิทธิมนุษยชนเพราะเป็นการท�าเสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ท�าความผิดแล้วท้ังๆ ท่ีศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย

ว่าเขาผิด เรื่องต่างๆ นี้ต้องปรับปรุงแก้ไข 
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  9. ความยุติธรรมทางชุมชน 

	 	 ในบางประเทศมีกระบวนการยุติธรรมทางชุมชนที่ไม่อาศัยกฎหมาย	 กระบวนการยุติธรรม 

ทางชมุชนนีม้าจาก	จารตีประเพณ	ีศาลศาสนา	ระบบระงบัข้อพพิาทโดยสงัคมหรือชนเผ่า	หรืออาจจะ

เกิดขึ้นจากการที่ชุมชนนั้นอยู่หากไกลจากระบบของความยุติธรรมทางกฎหมาย	ในเรื่องนี้จะประเมิน

จากปัจจัยย่อยเหล่านี้	

  ปัจจัยที่ 1 กระบวนการยุติธรรมดังกล่าว มีประสิทธิภาพและทันเวลาเพียงใด 

  ปัจจัยที่ 2 ความไม่ล�าเอียงและปราศจากการแทรกแซงของอิทธิพลภายนอก 

  

  ปัจจัยที่ 3 กระบวนการยุติธรรมดังกล่าวเคารพและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน 

  ผลส�ำรวจของ WJP   ไม่มีกล่าวถึงในเรื่องนี้ 

สรุป 

	 	 การแสวงหาพัฒนานิติธรรมนั้น	 ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 นิติธรรมในสายตา 

โลกตะวันตกน้ัน	 ไม่ได้มองแต่ข้อเขียนทางตัวบทกฎหมายเท่านั้น	 เขามองการน�าข้อเขียนและตัว

บทกฎหมายน้ันมาปฏิบัติใช้บังคับด้วย	 องค์การ	WJP	 ประเมินผลงานของการน�านิติธรรมมาปฏิบัต	ิ

และประเมินผลการปฏิบัตินิติธรรมจากความเข้าใจและมุมมองของประชาชนว่าเห็นผลงานเหล่านั้น 

เพียงใด	โดยให้คนในชาตินั้นๆ	ลงคะแนนเสียงให้กับนิติธรรมในประเทศของตน	

	 	 นิติธรรมจะดีเพียงไรหรือไม่นั้น	 ไม่ได้อยู่ท่ีความคิดใจของเราอย่างเดียว	 ต้องอยู่ที่ว่าในสายตา

มุมมอง	(Perception)	ของผู้อื่นด้วย	นอกจากสายตามุมมอง	(Perception)	ของบรรดาชาวโลกแล้ว	

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดก็คือ	สายตามุมมอง	(Perception)	ของประชาชนผู้ที่เรามุ่งหวังให้ได้รับประโยชน์จาก

นิติธรรมที่เราต้องการสร้างขึ้น	นั่นคือ	ประชาชนของเราเอง	

	 	 เราอาจจะสร้างค่านิยมเรื่องนิติธรรมด้วยการเพิ่มเติมสิ่งท่ีเราเห็นว่าดีเองก็ได้	 แต่เราก็ควร

จะมองดูความคิดเห็นของคนอื่นก่อนว่าเขาเห็นว่านิติธรรมเป็นอย่างไร	 เราอาจจะกล่าวอ้างว่าเราม ี

ระบบกฎหมายมานานถึง	 700	 ปีเศษแต่น่าเสียดายที่ในประวัติศาสตร์ชาติเรานั้นมีความนิยมในการ

ขดีเขียนจดบนัทกึไว้น้อยมาก	ชนรุน่หลงัจงึไม่มโีอกาสศกึษาจากเรือ่งในอดตีได้	ในขณะท่ีชาตติะวันตก

นิยมการขีดเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ	 ไว้ทั้งที่ดีและที่ไม่ดีเป็นพื้นฐานให้คนได้มีโอกาสศึกษาปรับปรุง

พัฒนาเรื่องต่างๆ	

	 	 หวงัว่าการน�าเรือ่งนติธิรรมในความเข้าใจ	(Perception)	ของ	WJP	มาเสนอนีจ้ะมปีระโยชน์บ้าง	
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Nitikon Jirathitikankit* 

Globalisation and the New Challenges in 

International Politics: An Introductory Remark 

on Interregional Cooperation 

  This article based upon the idea that international politics in 21st	 Century	 

illustrates	 a	 causal	 relationship	 between	 globalisation,	 regionalism,	 and	 the	 new	 

challenges.	However,	this	context	regards	the	emergence	of	the	new	challenges	as	 

‘the dark side of globalisation’,	 in	 which	 globalisation	 births	 new	 transnational	 

threats.1	 The	 phenomenon	 has	 also	 lent	 power	 to	 non-state	 actors,	who	 can	 be	 

regarded	as	both	bearers	of	a	collective	new	response	to	international	issues	and	agents	

of	new	threats.	However,	this	context	focuses	on	the	reality	of	regional	organisations	as	

a	collective	attack	on	threat	in	that	individual	states	and	national	mechanisms	can	no	

longer	effectively	respond	to	the	new	threats	of	the	era.	Thus,	regional	organisations	

have	become	a	significant	component	of	the	modern	international	systems.	

	 	 As	an	example	for	introductory	remark	on	international	cooperation,	this	article	

focuses	on	the	role	of	the	European	Union	 (EU)	and	the	Association	of	Southeast	

Asian	Nations	(ASEAN)	in	security	governance,	who	are	significant	regional	organisations	

that	 provide	 collective	 responses	 to	new	 challenges.	 Although	both	organisations	

have	similarly	experienced	the	new	challenges	such	as	indigenous	terrorism	and	had	

*	 B.Pol.Sc.	(2nd	Class	Hons),	Naresuan	University;	LL.B.,	Sukhothai	Thammatirat	Open	University;	MA	in	 
	 Government,	Thammasat	University;	MA	(with	Merit)	in	Security	and	Justice,	University	of	Leeds,	UK.	 
	 (Thai	Government	Scholarship);	Academic	Officer	of	the	Constitutional	Court.		
1	 Heine,	J.	and	Thakur,	R.	2011.	Introduction:	Globalisation	and	transnational	uncivil	society.	In:	Heine,	J.	 
	 and	 Thakur,	 R.	 eds.	The dark side of globalisation.	 New	 York:	 United	 Nations	 University	 Press,	 
	 pp.	1	–	16;	Beck,	U.	2005.	Risk Society Towards a New Modernity. London:	SAGE.
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attempted	to	initiate	cooperation	among	members	to	fight	against	it,	the	emergence	

of	 new	 threats	 in	 21st	 Century	 has	 significantly	 encouraged	 the	 EU	 and	ASEAN	 to	 

position	 counter-terrorism	 as	 a	 priority	 of	 security	 policies	 and	 reconsider	 their	 

measures.2	However,	cooperation	to	addressing	the	new	challenges	in	21st	Century	

illustrates	an	asymmetric	cooperation	instead	of	effective	cooperation,	which	requires	

an	improvement	in	the	future.		

New Security Challenges and the Dark Side of Globalisation
	 	 This	 section	briefly	describes	 the	negative	 impact	of	globalisation	as	causing	

the	emergence	of	new	security	challenges	of	the	new	Century	and	facilitating	their	

transnational	 spread.	 Although	 states	 have	 sought	more	 cooperative	means	 of	 

addressing	 common	 enemies	 through	 using	 regionalism	 –	 also	 facilitated	 by	 

globalisation3	 –	 globalisation	 has	 also	 promoted	 the	 cross-border	 operations	 of	 

organised crime and terrorist groups in its support of transportation and technology  

exchanges.4	 Moreover,	modern	 societies	 dependent	 on	 electronic	 technologies	

have	become	more	vulnerable	to	transnational	threats	for	instance	cyber-terrorism.5  

2	 De	 Castro,	 R.C.	 2004.	 Addressing	 International	 Terrorism	 in	 Southeast	 Asia:	 A	Matter	 of	 Strategic	 
	 or	Functional	Approach?	Contemporary Southeast Asia, 26	(2),	p.	204;	Chevallier-Govers,	C.	2012.	 
	 Antiterrorism	Cooperation	 between	 the	 EU	 and	 ASEAN.	European Foreign Affairs Review,	 17	 (1),	 
	 pp.	 136–138;	 Floriatella,	 A.P.	 2013.	 Are	 non-traditional	 security	 challenges	 leading	 regional	 
	 organizations	 towards	 greater	 convergence?	 The	 EU	 and	 ASEAN	 security	 systems	 in	 comparative	 
	 perspective.	Asia Europe Journal,	11,	pp.	29–32.
3	 Wunderlich,	J.	2007.	Regionalism, Globalisation and International Order Europe and Southeast  
 Asia. Hampshire:	Ashgate	Publishing	Limited,	p.	165;	Heine,	J.	and	Thakur,	R.	Ibid.,	p.	12;	Breslin,	S.	2013.	 
	 Regions	and	Regionalism	in	World	Politics.	In:	Beeson,	M.	and	Bisley,	N.	eds.	 Issues in 21st Century  
 World Politics.	 Basingstoke:	 Palgrave	Macmillan,	 p.	 70;	 Börzel,	 T.A.	 2016.	 Theorizing	 Regionalism	 
	 Cooperation,	Integration,	and	Governance.	In:	Börzel,	T.A.	and	Risse,	T.	eds.	The Oxford handbook of  
 comparative regionalism.	Oxford:	Oxford	University	Press,	p.	45.
4	 Williams,	 P.	 1994.	 Transnational	 criminal	 organizations	 and	 international	 security.	 Survival, 36	 (1),	 
	 p.	97;	Cha,	V.D.	2000.	Globalisation	and	the	study	of	international	security.	Journal of Peace Research,  
	 37	(3),	p.	392.
5	 Laqueur,	W.	1996.	Postmodern	Terrorism.	Foreign Affairs,	75	(5),	p.	35;	Wunderlich,	J.	Ibid.,	p.	165.
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The	consequences	of	these	new	threats	are	not	limited	to	a	specific	area,	but	have	

taken	on	the	‘borderless’	and	‘porosity’	features	of	the	globalised	world.6       

	 	 Globalisation	 has	 a	 positive	 impact	 on	 global	 economic	 prosperity	 through	

transnational	trade	and	investment.7	However,	it	has	also	had	a	negative	impact	on	

the	world,	which	Heine	 and	Thakur	 have	 called	 ‘the dark side of globalisation’8.  

The	United	 Nations	 Development	 Programme	 (UNDP)	 recently	 reported	 that	 the	

greatest	 risks	 undermining	 the	 global	 community	 are	 epidemics,	 emerging	 health	

risks,	economic	and	financial	crises,	and	food	and	energy	insecurity.9	Beck	argued	that	 

modern	developments	had	negative	consequences,	including	risks	and	hazards	without	

limits	of	time	and	space.10	These	risks	present	challenges	to	the	traditional	concept	

of	security,	which	commonly	focuses	on	interstate	conflict.11   

	 	 Globalisation	 has	 therefore	 affected	 the	 concept	 of	 traditional	 security,	 

as	insecurity	can	now	be	ushered	in	from	social	and	economic	dimensions	through	

a	variety	of	non-traditional	 challenges	 such	as	environment	degradation	 linked	 to	

intrastate	conflict,	 the	spread	of	 insurgency	and	weapons,	communicable	disease,	

and	poverty.12	Similarly,	Beeson	and	Bisley	mentioned	that	new	security	challenges	

6	 Booth,	K.	1998.	Conclusion:	security	within	global	 transformation?	 In:	Booth,	K.	ed. Statecraft and  
 Security: The Cold War and Beyond.	 Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press;	 Beck,U.	 Ibid.;	 
	 Lee,	 J.S.	 2008.	 The	 European	Union	 as	 a	Global	Actor	 in	 International	 Security:	 Asian	Perspective.	 
	 In:	Seidelmann,	R.	and	Vasilache,	A.	eds.	European Union and Asia A Dialogue on Regionalism and  
 Interregional Cooperation. Munich:	Nomos;	Heine,	J.	and	Thakur,	R.	Ibid.
7	 Kirchner,	 E.J.	 2007b.	 European	Union	 the	 European	 Security	 Strategy	 versus	 national	 preferences.	 
	 In:	Kirchner,	E.J.	and	Sperling,	J.	eds.	Global Security Governance Competing perception of security  
 in the 21st Century.	London:	Routledge,	p.	114.
8	 Heine,	J.	and	Thakur,R.	Ibid.,	p.	2.
9	 UNDP.	2015.	Human Development Report 2015.	New	York:	PBM	Graphics,	p.	5.	
10	 Beck,	U.	Ibid.,	p.	2.
11	 Walt,	S.M.	1991.	The	Renaissance	of	Security	Studies.	International Studies Quarterly,	35	(2),	p.	211;	 
	 Newman,	E.	2013.	New	Forms	of	Security	and	the	Challenge	for	Human	Security.	In:	Beeson,	M.	and	 
	 Bisley,	N.	eds.	Ibid.,	p.	136.
12 Newman,	E.	Ibid.,	p.	139.
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come	 from	 issues	 such	 as	 communicable	 diseases,	 transnational	 organised	 crime,	 

and	 transnational	 political	movements	 that	 particularly	 use	 terrorist	methods.13  

Kirchner	 and	 Sperling	 highlighted	 that	 post-Cold	War	 threats	 do	 not	 fit	 into	 the	 

scope	 of	 traditional	 concerns	 over	 territorial	 integrity,	 defence,	 and	 deterrence.14  

Instead,	 new	 threats	 can	 be	 categorised	 into	 twelve	 types,	 including	 biological/ 

chemical	attack,	nuclear	attack,	criminalisation	of	the	economy,	narcotics	trafficking,	 

ethnic	 conflict,	 macroeconomic	 destabilisation,	 general	 environmental	 threat,	 

specific	 environmental	 threat,	 cyber	warfare	 against	 commercial	 structures,	 cyber	

warfare	against	defence	structures,	terrorism	against	state	structures,	and	migratory	

pressures.15      

	 	 These	new	security	threats	illustrate	that	state	is	no	longer	the	only	agent	or	

target	of	new	threats.16	Non-state	actors	also	play	more	 important	 roles	as	agents	

of	 insecurity	 that	are	more	complex	and	diverse	 than	 those	 in	 traditional	military	 

conflicts.17	For	example,	state	is	an	agent	of	cyber	warfare	against	state	and	nuclear	

attack,	whereas	ethic	factionalism,	cyber	warfare	and	cyber-terrorism	can	be	perpetrated	

by	non-state	actors.	While	the	target	of	threats	can	be	both	state	and	society,	they	

generally aim to undermine cohesion among social members rather than undermine 

state	power.18  

13	 Beeson,	M.	and	Bisley,	N.	2013.	Issues	in	21st	Century	World	Politics:	An	Introduction.	In:	Beeson,	M.	 
	 and	Bisley,	N.	eds.	Ibid.,	p.	2.
14	 Kirchner,	E.	and	Sperling,	J.	2002.	The	New	Security	Threats	in	Europe:	Theory	and	Evidence.	European  
 Foreign Affairs Review, 7,	p.	425.
15 Ibid.,	p.	434.
16	 Ibid.,	pp.	424,	446.
17	 Williams,	 P.	 Ibid.,	 p.	 106;	 Kirchner,	 E.	 and	 Sperling,J.	 Ibid.,	 p.	 432;	 Rüland,	 J.	 2005.	 The	 Nature	 of	 
	 Southeast	Asian	Security	Challenges.	Security Dialogue,	36	(4),	pp.	551-552.
18	 Kirchner,	E.	and	Sperling,J.	 Ibid.,	p.	432;	Kirchner,	E.J.	2007a.	Regional	and	global	security	Changing	 
	 threats	and	Institutional	responses.	In:	Kirchner,	E.J.	and	Sperling,	J.	eds.	Ibid.,	p.	5.

-18-0219(001)P4.indd   320 6/5/61 BE   11:56 AM



321วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 19 เล่มที่ 57 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2560

 Globalisation and the New Challenges in International Politics : An Introductory Remark on Interregional Cooperation 

	 	 Moreover,	 the	 consequence	of	 new	21st	 Century	 threats	 is	 not	 restricted	 to	

specific	 areas,	 due	 partly	 to	 the	more	 porous	 nature	 of	 state	 borders	 from	 the	 

impact	 of	 globalisation.19	 Accordingly,	 criminal	 and	 terrorist	 activities	 can	 travel	

more	 easily	 over	 short	 distances	 through	 the	 improvement	 of	 transportation	 and	 

communication	 technologies.20	 As	 Cha	 suggested,	 globalisation	 has	 essentially	 

driven	the	development	of	technology	and	information,	and	it	has	also	promoted	

the	production	of	weapons.	All	of	these	components	facilitate	organised	crime	being	

perpetrated	transnationally.21

	 	 Rees	mentioned	that	threats	tend	to	be	recognised	as	transnational	in	nature,	

and	state	actors	cannot	cope	with	them	unilaterally.22	Kacowicz	and	Press-Barnathan	

further	described	the	new	threats,	such	as	transnational	crime,	narcotic	and	human	

trafficking,	and	terrorism,	as	having	an	‘intermestic’	nature	(the	combination	of	domestic	

and	international).23	Thus,	the	consequences	of	new	threats	have	been	broadened	

beyond	both	national	boundaries	and	the	abilities	of	state	mechanisms.	Consequently,	

protecting	national	territories	and	sovereignty	is	no	longer	the	main	priority	of	national	

security	agendas.24   

19	 Lee,	J.S.	Ibid.,	p.	245.
20	 Kirchner,	E.J.	2007b.	Ibid.,	p.	114;	Sperling,	J.	2007.	Regional	or	global	security	cooperation?	The	vertices	 
	 of	conflict	and	interstices	of	cooperation.	In:	Kirchner,	E.J.	and	Sperling,	J.	eds.	Ibid.,	p.	264;	Phillips,	A.	 
	 2013.	Transnational	Terrorism.	In:	Beeson,	M.	and	Bisley,	N.	eds.	Ibid.,	p.	121.
21	 Cha,	V.D.	Ibid.,	p.	393.
22	 Rees,	N.	2010.	EU	and	ASEAN:	Issues	of	regional	security.	International Politics,	47	(3/4),	p.	406.
23	 Kacowicz,	 A.M.	 and	 Press-Barnathan,	 G.	 2016.	 Regional	 Security	 Governance.	 In:	 Börzel,	 T.A.	 and	 
	 Risse,	T.	eds.	Ibid.,	p.	301.	
24	 Kirchner,	E.J.	2007a,	Ibid.,	p.	4.
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	 	 For	example,	societies	have	become	more	vulnerable	because	they	are	more	

dependent	 on	 advanced	 technologies,	which	 facilitate	 the	movement	 of	 terrorist	

groups	from	traditional	warfare	in	domestic	space	to	new	forms	of	terrorism	(such	as	 

cyber-terrorism)	that	operate	without	limits	of	time	or	space.25	In	fact,	terrorist	groups	

such	 as	 Al-Qaeda	 have	 transnational	 features	 in	 their	mobilisation	 of	 resources,	 

choice	of	 targets,	and	scope	of	political	ambitions.26	Since	 the	complexity	of	new	

threats	exceeds	the	capacity	of	states,	the	tools	provided	by	the	state	in	terms	of	

enforcement	and	containment	are	gradually	 ineffective.27	Likewise,	states	perceive	

that	 new	 security	 challenges	 can	manageable	 through	 regional	 and	 international	

cooperation.28	States	have,	thus,	begun	to	search	for	more	cooperative	means	rather	

than	using	only	national	instruments	to	address	new	threats.29  

	 	 It	can	therefore	be	concluded	that	the	impact	of	globalisation	facilitates	new	

more	 complex	 threats	 and	magnifies	 the	 consequences	 of	 such	 threats	 beyond	 

national	 boundaries	 and	 state	 capabilities	 to	 address	 them.	 Both	 powerful	 and	 

developing	states	have	confronted	new	threats,	which	they	are	unable	to	resolve	

unilaterally.	As	Nye	pointed	out,	while	both	traditional	military	and	economic	means	

are	ineffective	to	tackle	the	problem	of	new	threat,	‘no	great	power	would	be	able	 

to	 solve	 it	 alone’.30	 Thus,	 pursuing	 regional	 and	 international	 cooperation	 has	 

therefore	 become	 a	 significant	 trend	 in	 addressing	 non-traditional	 challenges	 in	 a	

globalised	world.	

25	 Laqueur,	W.	Ibid.,	p.	35;	Kirchner,	E.J.	and	Sperling,	J.	Ibid.,	p.	446;	Kirchner,	E.J.	2007b,	Ibid.,	p.	113.
26	 Phillips,	A.	Ibid.,	p.	121.
27	 Kirchner,	E.J.	2007a.	Ibid.,	p.	9.
28	 Cha,	V.D.	Ibid.,	p.	400;	Sperling,J.	Ibid.,	p.	264;	Kacowicz,	A.M.	and	Press-Barnathan,	G.	Ibid.,	
	 p.	300.	
29	 Wunderlich,	J.	Ibid.,	p.	165;	Douglas,	J.	2016.	Transnational	Threats	in	Southeast	Asia.	The Diplomat.  
 [Online].	 2	 November.	 [Accessed	 14	 June	 2017].	 Available	 from:	 http://thediplomat.com/2016/11/ 
	 transnational-threats-in-southeastasia/?allpages=yes&print=yes
30	 Nye,	J.S.	1999.	Refining	the	National	Interest.	Foreign Affairs,	4,	pp.	22	–	35.
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Regionalism as a Collective Response to the New Threats 
	 	 The	difficulties	 in	addressing	new	 threats	of	 the	new	Century	have	 required	

states	to	seek	regional	and	international	cooperation.	Indeed,	national	governments	

are	unable	to	perform	their	basic	responsibilities	in	maintaining	national	sovereignty	 

and	simultaneously	protect	citizens	from	such	threats.31	Although	globalisation	has	

a	 significant	 impact	 on	 the	 emergence	 of	 new	 threats,	 it	 has	 also	 enhanced	 the	 

significance	 of	 regionalism.	 Some	 literatures,	 such	 as	 Langenhove	 and	 Scaramagli,	 

indicated	 that	 regional	 integration	 is	 regarded	 as	 a	 significant	 response	 to	 

globalisation32,	 while	 Heine	 and	 Thakur	 acknowledged	 regionalism	 is	 a	 collective	 

means	among	states	of	responding	to	new	threats.33	Similarly,	Wunderlich	highlighted	 

that	 globalisation	 has	 increased	 the	 challenging	 issues	 that	 need	 to	 be	 solved	 

cooperatively,	and	globalisation	and	regionalism	are	complementary	to	each	other.	

This	section,	thus,	aims	to	delineate	the	 impact	of	globalisation	on	enhancing	the	

importance	of	regionalism.34 

	 	 As	 Börzel	 has	 suggested,	 globalisation	 is	 regarded	 as	 a	 significant	 external	 

driver	 for	 regionalism	 (especially	 in	 economic	 dimensions),	 since	 it	 has	 increased	

transnational	mobility	 for	 trade	and	 investment	 through	 regional	 cooperation	and	

integration.35	 Buzan	 further	 suggested	 that	 a	 combination	of	 increasing	population	

and	increasing	technological,	organisational,	and	financial	capabilities	have	provoked	

a	 rising	density	 in	 interactions	and	 incentive	 for	cooperation.36	Such	changes	have	

eroded	state	capability	of	exercising	power.37	Although	many	regional	organisations,	

31	 Cha,	V.D.	Ibid.,	p.	394;	Rees,	N.	Ibid,	p.	412;	Breslin,	S.	Ibid.,	p.	75.
32	 Langenhove,	 L.V.	 and	 Scaramagli,	 T.	 2011.	 Regional	 integration	 as	 a	 response	 to	 globalisation.	 
	 In:	Heine,	J.	and	Thakur,	R.	eds.	Ibid.,	pp.	191	–	207.
33	 Heine,	J.	and	Thakur,	R.	Ibid.,	p.	12.
34	 Wunderlich,	J.	Ibid.,	pp.	164-165.
35	 Börzel,	T.A.	Ibid.,	pp.	44	–	46.
36	 Buzan,	B.	 1991a.	People, states, and fear: an agenda for international security studies in the  
 post-cold war era. 2nd	edition.	New	York	:	Harvester	Wheatsheaf,	p.	151.
37	 Booth,	K.	Ibid.,	pp.	338	–	355.
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particularly	outside	of	Europe,	first	aspired	to	form	trade	and	economic	integrations,	 

they	 have	 shifted	 their	 concerns	 to	 new	 issues	 regarding	 external	 and	 internal	 

security.	 Some	 examples	 of	 this	 include	 instance	 nuclear	 proliferation,	 territorial	 

disputes,	political	instability,	illegal	migration,	and	counter-terrorism.38	In	some	regions	

such	as	Africa,	Latin	America,	and	Asia	–	regardless	of	whether	nations	involved	are	

democratic	–	regional	cooperation	and	integration	serve	as	a	way	to	control,	manage,	

and	prevent	regional	conflict	and	new	threats.	Regionalism	has	therefore	functioned	

as	individual	states	transferring	their	responsibilities	to	a	collective	effort	with	the	aim	

of	settling	internal	conflict	and	securing	peace	among	states	within	regions.39 

	 	 Seeking	cooperation	beyond	the	national	level	provides	an	effective	means	for	

solving	new	sources	of	insecurity.40	By	producing	effective	rules	and	mechanisms	that	

make	negotiation	less	costly	and	more	tractable,	Breslin	suggested	that	regionalism	

is	an	attractive	and	effective	response	to	the	new	threats	due	to	national	solutions	

alone being unable to address transnational problems and global solutions being  

inappropriate.41	 However,	 ineffective	 national	mechanisms	 are	 not	 adequate	 to	 

inspire	cooperation.	Instead,	it	is	more	common	for	a	group	of	states	to	cooperate	by	 

identifying	 a	 common	 threat.42	 As	Krahmann	 similarly	 suggested,	 since	 the	end	of	 

the	Cold	War,	governments	 in	the	West	and	East	recognised	a	common	threat	for	

prospective	 cooperation.43	 Thus,	 states	might	 choose	 regionalism	 as	 a	 collective	

means	 of	 protecting	 national	 interests	when	 they	 are	 facing	 common	 problems	 

such	as	transnational	illegal	activities.44  

38	 Acharya,	A.	2016.	Regionalism	beyond	EU-Centrism.	In:	Börzel,	T.A.	and	Risse,	T.	eds.	Ibid.,	p.	124;	Börzel,	 
	 T.A.	Ibid.,	p.	49.
39	 Heine,	J.	and	Thakur,	R.	Ibid.,	p.	12;	Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	191;	Börzel,	T.A.	Ibid.,	 
	 p.	46.
40	 Cha,	V.D.	Ibid.,	p.	394;	Floristella,	A.P.	Ibid.,	p.	22.
41	 Breslin,	S.	Ibid.,	pp.	69-75.
42	 Buzan,	B.	Ibid.,	pp.	193–194.
43	 Krahmann,	E.	2003.	Conceptualizing	Security	Governance.	Cooperation and Conflict: Journal of the  
 Nordic International Studies Association, 38	(1),	p.	16.
44	 De	Castro,	R.C.	Ibid.;	Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	191;	Breslin,	S.	Ibid.,	p.	70.
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	 	 According	 to	Wunderlich,	 regionalism	 has	 been	 regarded	 as	 one	 layer	 of	 

multilayer	global	governance	that	is	located	between	the	national	and	global	level.45		 

The	 transnational	 nature	 of	 new	 threats	 and	 increasing	motivation	 of	 individual	

states to create regional institutions therefore lead to the establishment of regional  

organisations.46	 Although	most	 regional	 organisations	 were	 first	 established	 as	 

multi-purposed	organisations,	security	governance	has	been	increasingly	implemented	

in	both	security-focused	organisations,	such	as	the	North	Atlantic	Treaty	Organisation	

(NATO)	and	the	Organisation	for	Security	and	Co-operation	in	Europe	(OSCE),	and	in	

multi-purposed	organisations	such	as	the	EU	and	ASEAN.47	Consequently,	such	regional	

organisations	could	be	regarded	as	‘security	communities’	and	‘security	networks.’	

	 	 A	security	community	is	described	as	a	group	or	region	of	states	that	related	

together	without	 the	 use	 of	military	 force	 as	 a	means	 of	 solving	 conflict.48	 Adler	 

identified	that	regional	cooperation	between	states,	which	were	once	inter-subjective	

understandings,	shared	ideas,	and	common	identities	have	tended	to	become	security	

communities.49	These	communities	can	be	categorised	into	two	forms:	‘amalgamated	

security	 community’	 and	 ‘pluralistic	 security	 community’.	 Arguably,	most	 regional	

organisations,	especially	 the	EU,	 fall	 into	a	 form	of	pluralistic	 security	community,	

in	which	 sovereign	 states	 are	 integrated	 to	maintain	 ‘dependable	expectations	of	

peaceful	change’.	

45	 Wunderlich,	J.	Ibid.,	p.	161.
46	 Jetschke,	A.	and	Katada,	S.N.	2016.	Asia.	In:	Börzel,	T.A.	and	Risse,	T.	eds.	Ibid.,	p.	230.
47	 Kacowicz,	A.M.	and	Press-Banathan,G.	Ibid.,	p.	300.	
48	 Buzan,	B.	1991b.	New	patterns	of	global	security	 in	 the	twenty-first	century.	 International Affairs,  
	 67	(3),	p.	436;	Krahmann,	E.	Ibid.,	p.	8;	Börzel,	T.A.	Ibid.,	p.	46.
49	 Adler,	 E.	 1997.	 Imagined	 (Security)	 Communities:	 Cognitive	 Regions	 in	 International	 Relations.	 
 Millennium: Journal of International Studies, 26	(2),	p.	255.
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  The current number of documented regional security organisations and  

agreements	around	the	world	has	reached	21.	Some	examples	include	the	Economic	

Community	of	West	African	States	 (ECOWAS)	and	 the	African	Union	 (AU)	 in	Africa,	 

the	Organisation	of	American	States	(OAS)	and	Mercosur	(composed	5	sovereign	states:	

Argentina,	 Brazil,	 Paraguay,	 Uruguay,	 and	 Venezuela)	 in	 the	 Americas,	 ASEAN	 and	 

the	 East	 Asian	 Summit	 (EAS)	 in	 Asia,	 NATO	 and	 the	 EU	 in	 Europe,	 the	 Shanghai	 

Cooperation	Organisation	(SCO)	in	Eurasia,	and	the	League	of	Arab	States	(LAS)	in	the	

Middle	 East.50	However,	measuring	 these	 regional	organisations	by	 factors	 such	 as	 

depth	of	trust	among	member	states	and	degree	of	institutionalisation,	not	all	of	them	

could	be	regarded	as	a	‘security	community,	or	a	pluralistic	security	community.’51  

	 	 Unlike	 security	 communities,	 regional	 organisations	 can	 be	 described	 as	 

‘security	networks’.	Dupont	defined	the	regional	organisation	as	‘a	set	of	institutional,	 

organisational,	communal	or	 individual	agents	or	nodes	that	are	 interconnected	in	

order	 to	authorise	and/or	provide	 security	 to	 the	benefit	of	 internal	 and	external	

stakeholders’.52 These	networks	are	commonly	used	by	agents	to	create	a	pooling	

of	 resources	and	distribution	of	 responsibilities	 to	address	 threats.	Dupont	 further	

explained	that	security	networks	could	be	categorised	into	different	levels,	namely	

local,	institutional,	international,	and	informational.	Different	networks	have	different	

characteristics,	 but	 are	 linked	 to	 each	 other	 by	 inter-networks,	 which	 significantly	

impact	security	governance.53	Thus,	security	networks	have	gradually	become	a	key	

element	in	global	security	governance.

	 	 It	 might	 be	 argued	 that	 while	 new	 threats	 have	 been	 strengthened	 by	 

globalisation,	 regional	organisations	played	a	significant	 role	 in	 responding	 to	such	

threats.54	However,	regional	organisations	have	functioned	as	more	complex	actors	

than	merely	reacting	with	a	simple	collective	response.	The	complexity	of	regional	

50	 Kacowicz,	A.M.	and	Press-Barnathan,	G.	Ibid.,	pp.	297,	315-316.
51	 Adler,	E.	Ibid.,	pp.	255-256.
52	 Dupont,	B.	2004.	Security	in	the	Age	of	Networks.	Policing and Society,	14	(1),	pp.	78-79.
53	 Ibid.,	p.	87.
54	 Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	205;	Kacowicz,	A.M.	and	Press-Barnathan,	G.	Ibid.,	p.	307.	
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organisations might be demonstrated through the idea of security communities and 

networks,	as	they	are	represented	either	as	a	layer	of,	a	part	of,	or	a	level	of	multilayer	

global	security	governance.	It	might	be	argued,	however,	that	regional	organisations,	

especially	in	security	governance,	have	a	common	objective	that	intends	to	create	a	

global	security	community	which	is	comprised	of	various	networks	of	security	provided	

by	each	region.55	Although	each	regional	organisation	has	an	intention	to	cooperate	

with	others	in	specific	issues	in	order	to	expand	its	cooperation,	such	cooperation	is	an	

asymmetric	cooperation.	Each	region	is	somewhat	different	in	terms	of	its	normative	

ideas,	structures,	capabilities,	and	security	governance.56	However,	the	next	section	

briefly	describes	the	two	notable	regional	organisations,	the	EU	and	ASEAN,	which	can	

be	called	security	communities	in	Europe	and	Southeast	Asia.

The Role of the EU and ASEAN in Security Governance 
	 	 On	 one	 hand,	 regional	 organisations	 can	 be	 regarded	 as	 the	 evolution	 of	 

regional	integration	to	respond	to	the	growth	of	new	international	threats.57	Acharya	

suggested	that	although	most	regional	integrations	have	arguably	emulated	a	model	of	 

European	 integration,	 each	 region	 has	 its	 own	 objectives	 and	 approaches	 for	 its	 

integration.58	Yet,	 the	common	objective	has	partly	encouraged	states	to	 integrate	

with	others	for	collective	action.59	This	section	briefly	delineates	the	significance	of	

the	EU	and	ASEAN	that,	like	other	regional	organisations	that	have	been	impacted	by	

globalisation,	emerged	as	security	communities	in	Europe	and	Southeast	Asia.	

	 	 According	 to	Murray,	 European	 cooperation	 is	 intended	 to	 create	 formal	 

institutions	and	legal	norms,	whereas	the	regionalism	of	Southeast	Asia	has	focused	

essentially	 on	 informal	 interactions	 and	 the	 growth	 of	 economic	 transactions.60  

55	 Ruggie,	J.G.	1992.	Multilateralism:	the	anatomy	of	an	institution.	International Organization,	46	(3),	 
	 p.	569;	Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	p.	138;	Breslin,	S.	Ibid.	
56	 Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	pp.	154-155.
57	 Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,T.	Ibid.,	p.	196.
58	 Acharya,	A.	Ibid.,	p.	116.
59	 Murray,	P.	2010.	East	Asian	Regionalism	and	EU	Studies.	European Integration, 32	(6),	p.	611.
60	 Ibid.,	p.	610
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Thus,	the	former	is	motivated	to	control	nationalism	and	limit	national	sovereignty	 

with	democratic	fundamental	principles,	while	the	latter	has	encouraged	nationalism	

and	preserving	 sovereignty	 in	order	 to	oppose	western	colonialism.61	 It	 is	notable	 

that	the	establishment	of	European	Economic	Community	(EEC)	in	1957	was	based	

essentially	 on	 economic	 integration	 to	 create	 a	 common	market	 for	 economic	 

prosperity	 among	 members.	 Meanwhile,	 the	 primary	 objective	 behind	 the	 

establishment	of	ASEAN	 in	1967	was	preventing	communism	and	containing	 intra- 

regional	conflict.62	Although	the	purposes	for	integration	of	both	regional	organisations	

were	different,	they	are	now	characterised	by	some	common	objectives	in	responding	

to	similar	transnational	challenges	in	the	modern	world.63  

	 	 Adler	 further	 argued	 that	 the	 EU	 has	 illustrated	 itself	 as	 a	 strong	 pluralistic	 

security	 community,	while	ASEAN	will	 become	 such	 a	 community	 in	 the	 future.64  

Conversely,	Wunderlich	 stated	 that	 both	 organisations	 have	 acted	 as	 a	 significant	 

security	community	for	their	members.	The	EU,	with	strong	supranational	institutional	

and	legal	frameworks,	has	represented	itself	as	a	security	community	of	European	 

peace	 and	 stability.	Meanwhile,	 ASEAN	 has	 been	 denoted	 by	 its	members	 as	 an	 

essential	means	of	protecting	the	independence	of	member	states,	who	face	internal	 

communist	 and	 ethnic	 threats.65	 The	 EU	 and	 ASEAN	 are	 therefore	 regarded	 as	 

collective	 responses	 to	 new	 threats	 arising	 from	 the	 globalisation	 process	 and	 

geopolitical	changes,	and	both	organisations	have	been	promoters	of	peace	for	their	

respective	regions.66  

61	 Acharya,	A.	Ibid.,	p.	115;	Palmujoki,	E.	1997.	EU-ASEAN	Relations:	Reconciling	Two	Different	Agendas.	 
 Contemporary Southeast Asia,	19	(3),	p.	270.	
62	 Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	p.	136;	Wunderlich,	J.	Ibid.,	pp.	59,	77.	
63	 Murray,	P.	Ibid.,	p.	611;	Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	204;	Börzel,	T.A.	Ibid.,	pp.	43-44.
64	 Adler,	E.	Ibid.,	p.	256.
65	 Wunderlich,	 J.	 2012.	 The	 EU	 an	 Actor	 Sui	 Generis?	 A	 Comparison	 of	 EU	 and	 ASEAN	 Actorness.	 
 Journal of Common Market Studies,	50	(4),	p.	659.
66	 Wunderlich,	J.	2007,	Ibid.,	p.	161;	Wunderlich,	J.	2012,	Ibid.,	pp.	657–658.
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	 	 The	EU	and	ASEAN	could	also	be	regarded	as	security	networks	at	the	regional	 

level,	 comprised	 of	 national	 agencies	 from	 different	 areas	 such	 as	 judiciaries,	 

polices,	and	intelligences	with	instant	abilities	to	share	and	access	information	stored	in	 

various	nodes.67	Although	both	organisations	are	primarily	responsible	for	protecting	 

their	 citizens,	 they	 have	 increasingly	 expanded	 their	 external	 relations	with	 other	

actors	 in	order	 to	promote	 security	beyond	 their	borders.68	 As	 for	 the	perception	

of	new	 threats,	both	organisations	have	 focused	on	non-traditional	 threats,	which	

are	 transnational	 in	 nature	 and	unable	 to	be	 addressed	unilaterally	 by	 individual	

states	or	organisation.69	In	its	European	Security	Strategy	(ESS),	the	EU	has	identified	

new	threats,	including	transnational	terrorism,	the	proliferation	of	weapons	of	mass	 

destruction	(WMD),	regional	conflicts,	state	failures,	and	organised	crime.	Meanwhile,	

ASEAN,	through	the	ASEAN	Defense	Ministerial	Meeting	(ADMM)	and	the	ASEAN	Regional	

Forum	(ARF)	identified	threats	that	include	terrorism,	drug	trafficking,	organised	crime,	

money	laundering,	migration,	natural	disasters,	and	economic	crisis.70  

	 	 Focusing	 on	 terrorism	 as	 the	 significant	 challenge	 in	modern	 global	 politics,	 

for	example,	although	each	region	has	its	own	historical	concerns	regarding	terrorism,	

the	key	catalyst	 for	changing	 their	common	perception	of	 threat	and	encouraging	

security	cooperation	among	member	states	is	arguably	‘the	9/11	terrorist	attacks’.71 

Transnational	 terrorism	has	 therefore	become	 the	most	 significant	 threat	 for	both	

organisations	 and	 the	whole	world	 and	 requires	more	 intensive	 cooperation	 for	 

addressing	 such	 threat,	 albeit	 each	 organisation	 has	 its	 own	mechanisms	 for	 

responding.72  

67	 Dupont,	B.	Ibid.,	pp.	80–82.
68	 Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	204.
69	 Rees,	N.	Ibid.,	p.	406.
70	 Murray,	P.	Ibid.,	p.	407.
71	 Rees,	N.	Ibid.,	pp.	409–411.
72	 Kirchner,	E.J.	2007a,	p.	18;	Kirchner,	E.J.	2007b,	p.	119;	Sperling,	J.	Ibid.,	p.	265;	Rees,	N.	Ibid.,	p.	409;	 
	 Breslin,	S.	Ibid.,	p.	76;	Monar,	J.	2014.	EU	internal	security	governance:	the	case	of	counterterrorism.	 
 European Security,	23	(2),	pp.	196-200.
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	 	 Most	 regional	 organisations	 have	 increasingly	 developed	 security-related	 

cooperations	 to	 face	 significant	 threats	 such	 as	 transnational	 terrorism.73	 The	 EU	 

acknowledges	 that	 cooperation	with	 others	 is	 a	 feasible	way	 to	 tackle	 terrorism	 

effectively,	 and	 it	 thus	 integrates	 counter-terrorism	 into	 all	 aspects	 of	 its	 foreign	 

policies.74	 ASEAN,	 comprised	 of	 weak	 states	 with	 limited	 institutional	 capacities,	 

finds	 it	 very	 difficult	 to	 cope	 with	 such	 threats	 individually.	 Cooperation	 and	 

international	support	are	therefore	significant	for	ASEAN’s	member	countries.75  

	 	 Interregional	cooperation	between	the	EU	and	ASEAN,	regarded	as	the	world	 

oldest	 interregional	 cooperation,	 was	 formally	 established	 in	 1972.76	 At	 the	 

14th ASEAN-EU	Ministerial	Meeting	 (AEMM)	 in	 2003,	 both	 organisations	 adopted	 a	 

‘Joint	Declaration	on	Co-operation	to	Combat	Terrorism’	to	intensify	their	cooperation	 

in	the	fight	against	terrorism	after	the	9/11	terrorist	attacks.77	EU-ASEAN	cooperation	 

on	 counter-terrorism	might	 be	 arguably	 regarded	 as	 an	 effort	 to	 create	 part	 of	 a	

global	 security	 community,	 albeit	 such	 collaboration	might	 illustrate	 asymmetric	 

cooperation due to the differences in competencies of each organisation in addressing  

terrorism.78	 	Hence,	merely	 a	 common	 threat	 perception	mutually	 determined	 by	 

both	organisations	might	not	be	adequate	to	enhance	strong	cooperation	between	the	

EU	and	ASEAN,	and	the	differences	in	the	organisations	are	also	a	significant	obstacle	

to	expanding	the	security	network.

73	 Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	197.
74	 Kirchner,	E.J.	2007b,	p.	131;	Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	p.	135.
75	 Maier-Knapp,	N.	2011.	Regional	and	interregional	integrative	dynamics	of	ASEAN	and	EU	in	response	to	 
	 the	avian	influenza.	Asia Europe Journal,	8;	Rees,	N.	Ibid.,	p.	407.
76	 Hoffmann,	A.R.	2016.	Inter-	and	Transregionalism.	In:	Börzel,	T.A.	and	Risse,	T.	eds.	Ibid.,	p.	613.
77	 Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	p.	148.
78	 Rees,	N.	Ibid.,	pp.	413–415;	Chevallier-Govers,	C.	Ibid.,	pp.	154–155.
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79	 Williams,	P.	Ibid.,	p.	106;	Kirchner,	E.	and	Sperling,	J.	Ibid.,	p.	432.	
80	 Langenhove,	L.V.	and	Scaramagli,	T.	Ibid.,	p.	204.
81	 Tsoukala,	 A.	 2008.	 Defining	 the	 terrorist	 threat	 in	 the	 post-September	 11	 era.	 In:	 Bigo,	 D.	 and	 
	 Tsoukala,	A.	eds.	Terror, insecurity and liberty : illiberal practices of liberal regimes after 9/11.  
 New	York:	Routledge,	pp.	49	–	99.
82	 Nye,	J.S.	Ibid.

Conclusion
	 	 Globalisation	has	complicated	the	world	in	the	new	21st	Century	with	varieties	

of	non-state	actors	and	non-traditional	challenges.	The	phenomenon	has	given	rise	

to	new	more	sophisticated	threats.	These	new	threats	have	operated	transnationally	

through	the	development	of	advanced	technologies	and	transportation,	which	have	

impacted	the	globe	on	massive	scale	beyond	national	boundaries	and	capabilities	of	

individual	states.79  

	 	 Rather	 than	 traditional	 states,	 non-state	 actors	 –	 especially	 regional	 

organisations	–	have	emerged	and	have	gradually	become	more	 significant	 in	 the	

new	global	politics.	Since	addressing	the	new	challenges	with	a	common	perception	

requires	 cooperation	 among	 states	 for	 collective	 rather	 than	unilateral	 responses,	 

regional	organisations	are	a	feasible	approach	to	such	demands.80 These cooperations 

have	been	encouraged	by	the	impact	of	the	September	Tragedy.	As	an	example	for	

introductory	 remark	 on	 interregional	 cooperation,	 the	 new	 threat	 perception	 and	 

reconsideration	 of	 the	 EU	 and	 ASEAN	 of	 their	 counter-terrorism	 agendas	 have	 

illustrated	 that	 while	 terrorism	 is	 not	 a	 new	 phenomenon	 for	 both	 regions;	 

it	has	become	more	intractable,	and	can	no	longer	be	addressed	using	only	unilateral	

means.81	Such	new	threats	are	regarded	as	the	new	challenges	to	the	whole	world	

and	would	be	unpredictably	affected	as	Nye	mentioned,	‘no	great	power	would	be	 

able	 to	 solve	 it	 alone’.82	 Thus,	 interregional	 cooperation	 between	 the	 EU	 and	 

ASEAN	has	been	a	prudent	way	to	solve	problems,	albeit	there	have	been	asymmetric	 

cooperations	which	require	further	improvements	in	the	future.	
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ตั้งแต่ปี	พ.ศ	2542	เป็นต้นมา

เป้าหมาย :		 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	สถาบัน

การศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	และประชาชนทั่วไป	ที่มีองค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ	 ส่งบทความทางวิชาการเพ่ือลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

ศาลรัฐธรรมนูญ

วัตถุประสงค์ :		 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	

กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงาน 

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ

ระยะเวลาการจัดพิมพ์ :  

	 	 	 	 วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีการจัดพิมพ์ปีละ	 3	 เล่ม	 ตามก�าหนดห้วง 

ระยะเวลา	คือ

	 	 	 	 -	เล่มที่	1	ระหว่างเดือนมกราคม	-	เมษายน

	 	 	 	 -	เล่มที่	2	ระหว่างเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม

	 	 	 	 -	เล่มที่	3	ระหว่างเดือนกันยายน	-	ธันวาคม

ระยะเวลาการเผยแพร่ :  

	 	 	 	 วารสารศาลรัฐธรรมนูญก�าหนดเผยแพร่หลังจากสิ้นรอบระยะเวลาตามก�าหนดการ

จัดพิมพ์ในแต่ละรอบนั้นๆ

แนวทางปฏบิติัในการน�าเสนอบทความ :	ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูก�าหนดแนวทางการเขยีนบทความ

ทางวิชาการ	ดังนี้

	 	 	 	 1.	 ต้องเป็นบทความทางวิชาการด้านรัฐธรรมนูญ	คดีรัฐธรรมนูญ	กฎหมายมหาชน	

กฎหมาย	 และงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทย

และต่างประเทศ
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	 	 	 	 2.	 ลักษณะของบทความที่น�าลงพิมพ์เผยแพร่	 ต้องเป็นบทความทางวิชาการ

ด้านรัฐธรรมนูญ	 คดีรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายมหาชน	 กฎหมาย	 และงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ 

ศาลรัฐธรรมนูญและส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญของไทยและต่างประเทศ	 บทความทางวิชาการนั้น

ประกอบด้วย	ชื่อเรื่อง	บทน�า	เนื้อเรื่อง	บทสรุป	และการอ้างอิง

	 	 	 	 3.	 รูปแบบการอ้างอิงบทความทางวิชการ	ให้อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นรูปแบบของการ

ใส่เชิงอรรถตัวเลข	ดังนี้

	 	 	 	 	 ภาษาไทย	ชือ่-สกลุ//ชือ่เรือ่ง.//เมืองทีพิ่มพ์.//ผูพ้มิพ์.//ปีทีพ่มิพ์.//หน้าทีอ้่างอิง.// 

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

	 	 	 	 4.	 เงื่อนไขการรับบทความและการน�าลงพิมพ์	มีดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 บทความทางวิชาการที่น�าเสนอต้องไม่เคยลงพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	และ

ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ

	 	 	 	 	 (2)	 บทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ	จะต้อง

ผ่านการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพความสมบรูณ์ของเนือ้หาโดยคณะกรรมการพจิารณาเผยแพร่

บทความวิชาการทางสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	หากคณะกรรมการฯ	มีความเห็นและ

ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิต่อบทความทีผ่่านการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพแล้ว	กองบรรณาธกิารวารสาร

ศาลรฐัธรรมนญูจะแจ้งให้ผูเ้ขยีนบทความได้ด�าเนนิการแก้ไขปรบัปรุงต่อไป	และจะน�าบทความลงพิมพ์

เผยแพร่ภายหลังจากที่ผู้เขียนบทความได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว	 ส�าหรับบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา

จะแจ้งให้ทราบและส่งคืนต่อไป

	 	 	 	 5.	 ส�านกังานศาลรฐัธรรมนญูขอสงวนสทิธิใ์นการพิมพ์เผยแพร่บทความทางวชิาการ

ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มใดก็ได้ตามความเหมาะสม

	 	 	 	 6.	 ผู้เขียนบทความทางวิชาการสามารถส่งต้นฉบับบทความทางวิชาการในช่องทาง

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 	 	 (1)	 ส่งในรูปแบบเอกสาร	จ�านวน	1	ชุด	พร้อมแผ่นซีดีที่บรรจุเอกสารบทความ

ทางวิชาการ	 โดยส่งไปที่	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (อาคารเอ)	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี่	

กรุงเทพมหานคร	10210

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

	 	 	 	 	 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข	0	2141	7675	และ 

0	2141	7681	ในวันเวลาราชการ

ค่าตอบแทนในการเขียนบทความ :  

	 	 	 	 ผูเ้ขียนบทความทางวิชาการจะได้รบัค่าตอบแทนในการเขียนบทความเม่ือได้มกีารน�า

บทความทางวิชาการลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ	ตามอัตราที่ก�าหนดไว้
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สถานที่จัดส่งบทความ :  

	 	 	 	 ผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

	 	 	 	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	(อาคารเอ)

	 	 	 	 เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

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

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ :  

	 	 	 	 ผูส้นใจสามารถสมคัรเป็นสมาชกิวารสารศาลรฐัธรรมนญู	เพือ่รบัวารสารศาลรฐัธรรมนญู	 

	 	 	 	 ได้ที่	กลุ่มงานคลังและพัสดุ	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 	 หมายเลขโทรศัพท์	0	2141	7680,	0	2141	7635

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  

	 	 	 	 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ	

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษา	 

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 (อาคารเอ)	 ชั้น	 5	 เลขที่	 120	 หมู่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 แขวงทุ่งสองห้อง	 

เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 10210	 หมายเลขโทรศัพท์	 0	 2141	 7675	 และ	 0	 2141	 7681	 

ในวันเวลาราชการ	หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์	www.constitutionalcourt.or.th
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

เจ้าของ ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550

	 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์	เลขที่	120	หมู่	3	ถนนแจ้งวัฒนะ

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร	10210

สมัครสมาชิก	 ค่าสมาชิก	300	บาท

	 (1	ปี	3	เล่ม	รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ราคาจ�าหน่าย	 เล่มละ	120	บาท	

พร้อมนี้ได้แนบธนาณัต ิ

 สั่งจ่าย	ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	10215	/	เช็คธนาคาร	/	ตั๋วแลกเงิน	จ�านวนเงิน................................บาท

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

การส่งบทความเพื่อลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญและการติดต่อเรื่องอื่น	 ๆ	 กับกองบรรณาธิการ	 

โปรดแจ้งสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก	พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ	E-mail	(ถ้ามี)

ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ 

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

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

โทรศัพท.์.......................................................................................โทรสาร..........................................................................................

❑	 ประจ�าปี	พ.ศ..............................................................................	เล่มที.่..................................................................................

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

❑	 เล่มที.่...............................................................................................	(ระบุให้ชัดเจน)
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	 	 นายมนตรี	กนกวารี		 นายสิทธิพร	เศาภายน		 	 นายบุญเสริม	นาคสาร	 	

	 	 นางอัจฉรียา	อนันตพงศ์	 นางสาวอัจฉราพร	พรมุกดา

คณะเจ้าหน้าที่
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	 	 นายเจนวิวัฒน์	ต้องประสงค์	 นางสาวพัชราภรณ์	ทองปานดี

  

  ติดต่อหน่วยงานรับผิดชอบ :  การสมัครเป็นสมาชิก :

	 	 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ	 ค่าสมัครสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 โทรศัพท์	0	2141	7681	 	 ปีละ	300	บาท	(รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์)

	 	 โทรสาร	 0	2143	9515

	 	 http://www.constitutionalcourt.or.th	

“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารศาลรัฐธรรมนูญเป็นวรรณกรรมของผู้เขียน

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญและบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย”
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