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บทบรรณาธิการ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 เป็นวารสาร
ฉบับส่งท้ายปี พ.ศ. 2557 โดยในวารสารเล่มนี้ได้น�ำประวัติและภาพถ่ายของ นายนุรักษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2557 ลงพิมพ์ไว้ในเล่มด้วย
เนื้อหาสาระของวารสารเล่มนี้ กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความทางวิชาการที่มีคุณค่า
ด้านรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชนและอืน่ ๆ จากผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นบทความที่ให้
ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการ ประกอบด้วย
บทความพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ในการบรรยายพิเศษเนื่องใน
โครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก” เป็นค�ำบรรยายเกี่ยวกับปัญหาหลักของโลก
ปัญหาหลักของประเทศไทยและหลัก 5 ประการในการบริหารประเทศ
บทความเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา” โดย นางสาวร่มปรางค์
สวมประค�ำ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานคดี 3 ส�ำนักคดี 2 ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เกิดดุลยภาพของการใช้อ�ำนาจอธิปไตย องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายตุลาการได้ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม
บทความเรือ่ ง “หลักนิตธิ รรม กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” โดย พล.ต.ต. ขรรค์ชยั
อนันตสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
บทความเรื่อง “ความหมายของหลักนิติธรรม” โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการอธิบายความหมายของหลักนิติธรรม การยึดหลักนิติธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารราชการแผ่นดินขององค์กรของรัฐ
บทความเรื่ อ ง “ความเป็ น กลางและความเป็ น อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ภ ายใต้
หลักนิติธรรม” โดย นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา โดยมีสาระส�ำคัญคือ หลักการในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้พิพากษา
บทความเรื่ อ ง “การด� ำ เนิ น กระบวนการพิ จ ารณาและท� ำ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
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iii

เปรียบเทียบ” โดย นายธนวัฒน์ เนติโพธิ์ ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยท�ำการ
เปรียบเทียบให้เห็นถึงการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของไทยกับต่างประเทศ
บทความเรื่อง “หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธานี วรภัทร์ รองผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับในทางอาญากับ
คนทุกคนในรัฐทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการก�ำหนดความผิดทางอาญาเป็นส่วนส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
บทความเรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง” โดย นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล
รองประธานศาลฎีกา ท�ำการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
ทั้งหลักการส�ำคัญและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
บทความเรื่อง “หลักนิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โดย นายพีรศักย จันทวรินทร์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร กระทรวงการต่างประเทศ ได้ศกึ ษาความจ�ำเป็นในการปรับปรุงองค์ประกอบ
อ�ำนาจหน้าที่ บทบาท และแนวปฏิบัติของกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศให้เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และการพัฒนาระบบกฎหมาย
และนักกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและด�ำรงหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ
บทความเรื่ อ ง “บทบาทของวุ ฒิ ส ภากั บ การกลั่ น กรองกฎหมายตามหลั ก นิ ติ ธ รรม” โดย
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีด์ รองเลขาธิการวุฒสิ ภา ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ได้นำ� เสนอรายละเอียด
การปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการตรากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา
บทความเรื่อง “หลักนิติธรรมกับการเยียวยาผูเ้ สียหายในคดีอาญา” โดย นายวุฒพิ งศ์ วิบูลย์วงศ์
รองอัยการสูงสุด น�ำเสนอหลักการเยียวยาความเสียหายในคดีอาญาด้วยระบบค่าทดแทน
บทความเรือ่ ง “หลักนิตธิ รรม: อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคง” โดย พลเอกสถาพร เกียรติภิญโญ กรรมการตุลาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ศึกษา
การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษในสถานการณ์บ้านเมือง
ไม่ปกติ
บทความเรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม” โดย นายสมผล ตระกูลรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการน�ำหลักนิติธรรมมาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม
บทความสุดท้ายเรือ่ ง “บทบาทการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในส่วนภูมภิ าค” โดย นายสมศักดิ์ จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น�ำเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
ด้วยหลักนิติธรรม
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นอกจากนั้นยังได้น�ำค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีไม่รับค�ำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย จ�ำนวน 2 ค�ำสั่ง
คือ ค�ำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 84/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง พระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 มาตรา 6/2 และมาตรา 63 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�ำหนดแบบสัญญาจะซื้อ
จะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 และมาตรา 5 หรือไม่ และค�ำสั่ง
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 (5) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา 4 หรือไม่ ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหรือใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และอ้างอิงในทาง
วิชาการได้สะดวกยิ่งขึ้น
บรรณาธิการ
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การบรรยายหัวข้อ

“ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก”

ในการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ*์
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
ปัจจุบัน UN มีปัญหาเรื่องการเงินมาก ถึงแม้จะมีคนบริจาคเงินจากทั่วโลก แต่คนที่บริจาคเงิน
เหล่านั้นไม่เคยบริจาคเงินตรงเวลาเลย เพราะฉะนั้นปัญหาของ UN ขณะนี้คือเรื่องของ Peacekeeping
ซึ่งเป็นปัญหาภาระทางการเงินมาก ส่วนตัวผมวันนี้มีเรื่องใหญ่ของโลกจะเรียนให้ท่านทราบวันนี้ 3 เรื่อง
และจะเล่าถึงปัญหาโลกหลักๆ ว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็จบด้วยปัญหาหลักของไทยและหลัก 5 ประการใน
การบริหารประเทศ
แต่ละประเทศก็จะมีปัญหาหลักๆ อยู่ อย่างประเทศจาเมกา มีปัญหา 3 ประการ
1. คนที่ร�่ำรวยของประเทศจาเมกาส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศมากกว่าอยู่ในประเทศ เช่น ไปอยู่
ในเมืองนิวยอร์กหรือเมืองไมอามี มากกว่าอยู่ในประเทศจาเมกา จะท�ำอย่างไรจึงจะให้คนจาเมกากลับ
มาประเทศตนเองหรือส่งเงินกลับมาก็ได้
2. จะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ประเทศจาเมกาเป็นประเทศที่ปลอดภัย เพราะเมื่อประมาณ
3 – 4 ปีก่อน เกิดสงครามกลางเมือง เป็นสงครามของพวกค้ายาเสพติด
3. จะท�ำอย่างไรจึงจะให้ประเทศจาเมการับ Creative Economy ไปปฏิบัติให้เต็มที่ได้ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ UN ในส่วนของ UNCTAD ท�ำกันมานานแล้ว Creative Economy เป็นเรื่องที่เราใช้ประโยชน์
จากประวัตศิ าสตร์ประเทศ เอกลักษณ์ของประเทศ อัตลักษณ์ของประเทศ เป็นสมองของประเทศเพือ่ มา
จดทะเบียนเป็นค่า Intellectual property rights (IPR) ปัญหาเหล่านี้เราจะแก้อย่างไร
คราวนี้มาถึงปัญหาของโลก 3 เรื่อง
* เรียบเรียงโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
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เรือ่ งที่ 1 เรือ่ งของ Geopolitics ในภาษาไทยผมเรียกว่า ภูมศิ าสตร์การเมือง บางท่านเรียก ภูมศิ าสตร์
รัฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ Geopolitics เป็นเรื่องการเมืองที่ครอบง�ำโลกตอนนี้ซึ่งเราละเลย
ไม่ได้เลย Geopolitics ประการแรกจะไปโยงกับเรื่องเศรษฐกิจ ประการที่สอง จะไปโยงกับเรื่อง
โลกาภิวัตน์ (Globalization) เรื่องของ Geopolitics จะท�ำให้เกิดกระบวนการ Globalization
เรื่องที่ 2 เรื่องของ Globalization มันเกิดกระบวนการ Deglobalization อยู่ขณะนี้ ซึ่งส่งผล
เสียให้เกิดการแบ่งเป็นฝักฝ่าย Community World Multipolar เราจะเห็นเหตุการณ์เหมือนสมัยก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 – 2
เมื่อเดือนก่อนผมไปเมืองเจนีวา เป็นโอกาสส�ำคัญเพราะปีนี้ครบรอบ 50 ปี ของ UNCTAD
(The United Nations Conference on Trade and Development) ท�ำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ของประเทศด้อยพัฒนาและประเทศก�ำลังพัฒนา การเกิดขึ้นของ UNCTAD เกิดพร้อมกับ G77
คือเมื่อปี ค.ศ. 1964 มีประเทศด้อยพัฒนา 77 ประเทศ มาประชุมกันที่เจนีวา แล้วตั้ง UNCTAD
เป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศที่ก�ำลังพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่อยากเห็นประเทศที่
ก�ำลังพัฒนาแข็งแกร่งขึ้น เพราะเราเคยไปขอ GA (General Assembly) ของ UN ให้มาเป็นองค์กรทาง
ด้าน Trade and Development แต่เขาไม่ยอม
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบประมาณปี ค.ศ. 1946 – 1947 ได้มีการประชุมใหญ่ของโลกที่
เมืองฮาวานาเพื่อจะตั้งองค์กร 3 องค์กร ได้แก่ 1. ธนาคารเพื่อการพัฒนา (IBRD: The International
Bank for Reconstruction and Development) ซึ่งกลายเป็นธนาคารโลกในปัจจุบัน 2. กองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ (IMF: International Monetary Fund) 3. World Trade Organization (WTO)
สมัยเริ่มก่อตั้งใช้ชื่อ International Trade Organization (ITO) ซึ่งต้องตั้งมา 3 องค์กรคู่กัน องค์กรหนึ่ง
ดูเรื่องเงิน องค์กรหนึ่งดูเรื่องการพัฒนา อีกองค์กรดูเรื่องการค้า สังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคุม
IBRD และ IMF โดยสังเกตจากคนที่เป็น Managing Director ของ IMF เป็นคนยุโรปทั้งนั้น เป็นชาวดัตช์
บ้าง ชาวฝรั่งเศสบ้าง ชาวเยอรมันบ้าง คนปัจจุบันนี้เป็นผู้หญิงชื่อ Madame Christine Lagarde
เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังของประเทศฝรัง่ เศส ผมรูจ้ กั ท่านเมือ่ สมัยเป็นหัวหน้าของ Price Waterhouse
Europe ซึ่งเป็นองค์กรดูแลด้านบัญชี
การครบรอบ 50 ปี ของ UNCTAD มีความหมายมากเพราะเราเริ่มต้นให้ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
รวมกลุ่มเป็น G77 ตอนหลังประเทศจีนมาร่วมด้วย กลุ่มนี้เลยเปลี่ยนชื่อเป็น G77 and China คือ
ตอนตั้ง G77 สมัยแรกเริ่มประเทศจีนเป็นประเทศสังคมนิยมไม่เข้าร่วมกับ UN ตอนหลังประเทศจีนรู้ว่า
หากไม่เข้าร่วมอาจอยู่ไม่ได้ในสังคมโลก จึงมาขอเข้าร่วม ปัจจุบัน G77 มีประมาณ 170 กว่าประเทศ
ภารกิจอย่างหนึ่งของเราคือ เราต้องสร้างภูมิต้านทาน สร้างก�ำลังต่อรองของกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาให้
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ได้ดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพราะหากท่านท�ำงานระหว่างประเทศมากๆ ท่านจะเห็นว่าการเจรากับประเทศ
ที่เจริญแล้วนั้น เขาไม่ได้ charitable กับเรามากนัก
เรื่องที่ 3 เรื่องของ Inequality ในขณะนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคที่กัดกร่อนทุกสังคมในโลก เรื่อง
ความเหลื่อมล�้ำเรื่องพวกนี้นักเศรษฐศาสตร์ไทยพูดกันมานานแล้ว ท่านคงทราบดี แม้กระทั่งประเทศ
อเมริกาความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่ได้นอ้ ยกว่าประเทศไทยเลย หากจะวัดเป็นตัวเลขแบบทีน่ กั เศรษฐศาสตร์ใช้คอื
น�ำการกระจายของรายได้มาเทียบเคียงกันก็พอๆกับประเทศไทย ตัวเลขที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์จีนี
(Gini coefficient) ระหว่าง 0 – 1 “0” คือ ดีเยี่ยม ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 0.4 – 0.5 ถือว่า
ไม่เลวนัก ไม่ดีนัก อย่างประเทศจีนเมื่อสมัยเป็นสังคมนิยมตัวเลขอยู่ที่ 0.3 ปัจจุบันเป็น 0.4 แล้ว
เพราะความเจริญทางประเทศตะวันออกมันขยายขึ้นเรื่อยๆ ประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่มีรายได้ เรียกว่า
Median income ค่าตัวนี้ไม่ข้ึนมา 10 ปีแล้ว รายได้ของชาวอเมริกันที่เป็นกลุ่มน้อยรายได้ไม่ขึ้นมา
หลายปีแล้ว นักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกายังพูดโจมตีพวกเราด้วยว่าปัญหาด้าน Inequality ของพวกเขา
นั้นพวกเราคือปัญหา
การจัดประชุมทีเ่ มืองเจนีวาครัง้ นี้ เราเรียกว่า Public Symposium คือการจัดประชุมทีเ่ ชิญพวก
สมาชิกรัฐสภา NGO นักการเมือง นักวิชาการ ปีนเี้ ป็นการจัด Public Symposium เพือ่ Commemorate
เฉลิมฉลอง 50 ปีของ UNCTAD ปีนี้ เราใช้หัวข้อเรื่อง Inequality and Globe
เรื่องที่ 1 เรื่อง Geopolitics มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งนักรัฐศาสตร์รู้จักกันดี หนังสือของ Robert
Kaplan เรื่อง The Revenge of Geography หนังสือเล่มนี้บอกว่า การเมืองเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์
แล้วเรื่องภูมิศาสตร์จะกลับมาแก้แค้นเราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องภูมิศาสตร์ไม่ดี ยกตัวอย่างเรื่องสงครามโลก
2 ครั้งที่ผ่านมา สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ ค.ศ.1914 ครบรอบร้อยปีพอดี พลเมืองโลกตอนนั้นมี
1,700 ล้านคน ขณะนี้มี 7,000 ล้านคน คนเสียชีวิตจากสงครามโลกตอนนั้น 16 ล้านคน สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เริ่มต้นเมื่อ ค.ศ.1939 เมื่อเยอรมันบุกเข้าไปในชายแดนโปแลนด์ ชายแดนเช็ค มีพลเมืองโลก
2,300 ล้านคน คนเสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งหมด 85 ล้านคน เฉพาะชาวรัสเซีย เสียชีวิต
ประมาณ 20 – 30 ล้านคน เมื่อจ�ำนวนประชากรโลกปัจจุบันมี 7,000 ล้านคน อีก 15 ปีข้างหน้าจะมี
ประชากรโลก 9,000 ล้านคน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เคยบอกว่า โลกนี้มี
พื้นที่ มีจ�ำนวนทรัพยากรธรรมชาติที่จะรับปริมาณคนได้แค่ 8,000 ล้านคน เพราะฉะนั้นยุคต่อจากนี้จะ
เป็นสงครามของทรัพยากรโลก จะเป็นเรื่องของน�้ำ ทะเล อากาศ ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มต้นแถว
เขตของบอลข่าน เมื่อเจ้าชายออสเตรียไปเยือนเมืองซาราเยโว ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของ Austro-Hungarian
Empire โดนลอบยิงสองครั้งจึงสิ้นชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ Austro-Hungarian Empire ก�ำลังสลายตัว
เยอรมันก�ำลังขึ้นมาแล้วต้องการใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่อิทธิพล แต่เยอรมันไม่ท�ำเพราะรู้ว่าฝรั่งเศส
อังกฤษและรัสเซียก�ำลังมองอยู่ แต่เยอรมันอยู่เบื้องหลังคอยบอกออสเตรียให้เข้าไปจองแถบบอลข่าน
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ซึง่ เป็นกลุม่ ทีก่ ำ� ลังฟอร์มประเทศขึน้ มาใหม่ กลุม่ นัน้ จะเป็นของใครเป็นเรือ่ งส�ำคัญมาก เพราะนัน่ ก็คอื อยู่
ในทฤษฎีของ Heartland ใครที่ชนะ Heartland ใครที่คุมพื้นที่ๆ เป็นหัวใจ เป็นศูนย์กลางคมนาคม
ศูนย์กลางวางท่อน�้ำมัน Heartland คือสิ่งที่ต้องต่อสู้ต่อไปในอนาคต
Geopolitics เป็นเรื่องของ Heartland เป็นเรื่องของการได้ดินแดน การได้ทรัพยากร อีกอย่าง
หนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของ Communication สงครามครั้ ง นั้ น Kaplan เขาก็ บ อกว่ า นั่ น เป็ น เรื่ อ งของ
The Revenge of Geography ที่คนไม่เข้าใจ ขณะนั้นคนก็คิดว่าสงครามเล็กนิดเดียว ออสเตรียกับ
ฮังการีก็ก�ำลังจะสลายตัว สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเรื่องการล่มสลายของ Austro-Hungarian
Empire เพื่อเป็นการรวมตัวกันใหม่ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในหนังสือ
War and Peace เขียนว่า ประเทศที่ชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 ไปรับสัญญาแวร์ซาย บังคับเอาทุกอย่าง
ที่เยอรมันกับออสเตรียผลิตได้ให้มาชดใช้เป็นเงินสงครามทั้งหมด ท�ำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในเยอรมัน
เป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ ท�ำให้ฮิตเลอร์ซึ่งเป็นนายทหารเล็กๆ ของออสเตรียขึ้นมาเป็นผู้น�ำของเยอรมันได้
แล้วประเทศเยอรมันเป็น Heartland ในยุโรป Geopolitics ชี้ให้เยอรมันเห็นชัดว่ารัสเซียอ่อนแอ
ส่วนฝรั่งเศสก็รบกันมาตลอดแต่เยอรมันชนะมากกว่า เหลือแค่อังกฤษ สงครามโลกครั้งที่ 1 ถ้าไม่มี
อเมริกาช่วยไม่มีทางชนะ สงครามโลกครั้งที่ 2 ถ้ารัสเซียไม่ยอมตายถึง 20 ล้านคนไม่มีทางชนะ
สงครามโลกครั้งที่ 3 จะไม่มีใครชนะอีกเลย จะเป็นสงคราม Proxy War ตลอดเวลา จะเป็นสงคราม
ที่ท�ำให้เราเดือดร้อน ไม่มีทางสงบ
ผมเรียนให้ฟังเรื่อง Geopolitics ว่าขณะนี้เกิด Proxy War ขึ้นตาม Heartland ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นที่ยูเครน ไม่ว่าจะเป็นที่อิรัก, อิหร่าน, ซีเรีย, Arab spring, South China Sea, North China Sea,
Central Asia, รอบๆ คาซัคสถาน, อุซเบกิสถาน, เคอร์กิซสถาน, เติร์กเมนิสถาน อย่างแถว Central
Asia มีนำ�้ มัน มีแร่ มีทองค�ำ มีทกุ อย่าง แต่ไม่มนี ำ�้ กิน ถ้าท่านเคยไปแถวนัน้ จะรูจ้ กั Aral Sea เป็นทะเลสาบ
ใหญ่มาก คนใช้น�้ำจากที่นั่น แต่ปัจจุบัน Aral Sea เกือบจะหายไปจากแผนที่โลกแล้ว ประเทศในแถบ
Central Asia พยายามจะรวมกลุ่มกันแต่ก็ติดปัญหาเรื่องน�้ำ UN จึงตั้งปัญหาขึ้นมาเลยว่า น�้ำคือหัวใจ
ของโลกต่อไปในอนาคต น�้ำจะเป็นตัวก่อให้เกิดสงครามแน่นอนต่อไปในอนาคต ขณะนี้เราพยายามไป
จัดการเรื่องน�้ำใน Central Asia ว่าจัดการปัญหาเรื่องน�้ำอย่างไร อย่างในประเทศจีน สังเกตว่าทะเลสาบ
เล็กๆ หายไปทุกปี ในประเทศอินเดีย เมืองอุไดร์ปูร์ มีโรงแรมอยู่กลางทะเลสาบ ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว
แม่น�้ำไนล์ ในอัฟริกาน�้ำไหลจากอูกันดาขึ้นไปอิยิปต์ มีผู้คนท�ำเกษตรกรรมตลอดทาง ใครๆ ก็ตั้งเขื่อน
ตลอดแม่น�้ำไนล์จนเวลานี้ก็จะรบกันด้วยเรื่องน�้ำ เป็นเหตุรบกันในโซมาเลีย และ Southern Sudan
น�้ำมันก็เป็นเรื่องที่แย่งกัน แต่ในตะวันออกกลางน�้ำมันแพงสู้น�้ำไม่ได้
มาที่ประเทศจีน ปัญหาที่ท่านทราบดีอยู่แล้วเรื่องการสร้างเขื่อนบนแม่น�้ำล้านช้างที่ไหลลง
จากจีนมาเป็นแม่น�้ำโขง ท่านคงจะทราบแล้วว่า 7 เขื่อนอย่างน้อย แต่ในแผนอาจจะมีถึง 10 เขื่อน
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จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับน�้ำในแม่น�้ำโขงขึ้นลงทีเป็นเมตร สัตว์ต่างๆ ก็ค่อยๆ หายไป และ
จี น ก็ ก� ำ ลั ง จะมี ป ั ญ หากั บ อิ น เดี ย เพราะจี น ก� ำ ลั ง จะกั น น�้ ำ หลายสายที่ ไ หลจากจี น ไปอิ น เดี ย เช่ น
แม่น�้ำพรหมบุตร เป็นต้น
ประเทศรั ส เซี ย ไปยึ ด คื น แหลมไครเมี ย เป็ น ที่ ซึ่ ง เมื่ อ ก่ อ นได้ ย กให้ กั บ ประเทศยู เ ครนไป
แต่ ป ระธานาธิ บ ดี ปู ติ น ท่ า นมาทวงคื น และยู เ ครนน่ า สงสารมากเพราะอยู ่ ข ้ า งประเทศยั ก ษ์ ใ หญ่
ซึ่งไม่ยอมที่จะเสียเปรียบคนอื่น แต่เวลานี้ทุกคนในยุโรปไม่กล้าที่จะไปขัดใจท่านประธานาธิบดีปูติน
โดยเฉพาะอเมริกา ผมก็เรียนให้ทราบว่า Geopolitics ท�ำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการค้าในปัจจุบนั
เป็นอย่างมาก เพียงแค่เรื่องพลังงานเรื่องเดียวหากเกิดปัญหาขึ้นที่ยูเครน ก็จะเป็นปัญหาว่าทั้งยุโรป
จะถูกปิดท่อก๊าซที่ส่งผ่านทางยูเครน เป็นก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียสะอาดที่สุด ดีที่สุด
เวลานี้สงครามที่จะเกิดขึ้นใหม่ที่ประเทศอิรัก ซึ่งที่จริงแล้วสมัยที่ซัดดัมยังอยู่ ชีอะฮ์กับซุนนีย์
ก็อยู่กันได้ อาจมีทะเลาะกันบ้าง แต่ตอนนี้กลายเป็นสงครามเปิดเผย แสดงถึง Geopolitics จริงๆ
กลายเป็นสงครามของซุนนียท์ อี่ ยูใ่ นซีเรีย อเมริกาช่วยซุนนียใ์ นซีเรียเพือ่ โค่นล้มรัฐบาลอาซัด แต่ตอ้ งมาตี
กับซุนนีย์ที่อยู่ในอิรักเพื่อให้รัฐบาลอยู่ได้ ส่วนทางเหนือของอิรักเป็นถิ่นของพวกเคิร์ด เป็นชนกลุ่มน้อย
มีเชือ้ สายของเตอร์กซิ คุมทางด้านตะวันออกของตุรกีและทางเหนือของอิรกั อยู่ โชคดีทอี่ ริ กั มีพวกเติรก์ อยู่
ทางเหนือ เพราะพวกนี้คุมพื้นที่อุตสาหกรรมน�้ำมันทางเหนือไว้ไม่ให้พวกซุนนีย์ครอบครองได้ แล้วโชคดี
อีกอย่างหนึ่งของอิรักคือน�้ำมันส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ของอิรัก
น�้ำมันขณะนี้ไม่มีความแน่นอนเลย อิรักเวลานี้ผลิตน�้ำมัน 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ในแผนที่ผม
นั่งคุยในการประชุมที่ UN ควรจะผลิตได้ 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน น�้ำมันจะเหลือราคาไม่ถึง 80 เหรียญต่อ
บาร์เรล เราพยายามจะดันราคาน�้ำมันไม่ให้ถึง 100 เหรียญ โลกจะได้มีการพัฒนา เวลานี่ราคาน�้ำมัน
เฉลี่ยสามปีอยู่ที่ 95 – 105 - 115 เหรียญ เมื่อไหร่ที่รัฐบาลอิรักแพ้ก็ขึ้นไป 116 เหรียญ เมื่อเริ่มได้เมือง
กลับคืนราคาก็ลงมา เวลานี้นำ�้ มันกลายเป็น Another Geopolitical Issue ดูประเทศใกล้เคียงอย่าง
ลิเบีย เคยผลิตได้ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เดี๋ยวนี้ผลิตไม่ได้แล้ว เหลือซาอุดิอาระเบียประเทศเดียวผลิตมา
ชดเชยได้ 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่เขาก็ไม่อยากจะท�ำสักเท่าไหร่ แต่ยังโชคดีอีกอย่างที่ขณะนี้อเมริกา
ค้นพบน�้ำมันหินเชลล์ แต่ท่านทราบหรือเปล่าว่าอเมริกามีกฎหมายห้ามส่งน�้ำมันดิบออกนอกประเทศ
เขาเก็ บ ไว้ ใช้ เ อง ขณะนี้ ก� ำ ลั ง โดนทั่ ว โลกกดดั น อเมริ ก ามี ป ั ญ หาผลิ ต มากจนไม่ มี ที่ เ ก็ บ ขณะนี้
สภาคองเกรสก�ำลังแก้กฎหมายตัวนี้ให้มีการผลักดันให้ส่งน�้ำมันออกมาขายนอกประเทศ
Geopolitics นี่มีปัญหาต่อเรามากในเอเชีย เพราะความอยู่รอดของเราในโลกต่อไปอยู่คนเดียว
อยู่ไม่รอด จะเหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ เขารบกับเราโดยใช้วิธีการทางเศรษฐกิจ ใช้วิธีอย่างอื่น ไม่มีทางที่
เราจะอยู่คนเดียวได้ เราต้องสร้างพวก ASEAN นี่ถือว่าเป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่ง
ของโลก ที่ UN เราถือว่า ASEAN เป็นรองแค่ยูโรโซน (EU) เป็นมารดาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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(Mother of Regional trade integration agreement) EU รวมกลุ่มมาประมาณ 40 – 50 ปีแล้ว
มีสมาชิก 28 ประเทศ และเวลานี้เขาก็มีปัญหามากมาย ไม่มีภาวะวิสัยที่จะช่วยใครขณะนี้ได้เลย
รองลงมาคือ NAFTA มีสมาชิกได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก อเมริกาเข้ามาชวน
ประเทศในเอเชียท�ำ The Trans-Pacific Partnership (TPP) เขาไปดึงเอาแคนาดากับเม็กซิโกมา
เข้าร่วมด้วย NAFTA เวลานี้ก็ไม่มีประโยชน์ ประเทศเม็กซิโกเมื่อไปเข้าร่วม NAFTA ท�ำให้ยากจนเพิ่มขึ้น
มีคนพูดเกี่ยวกับเม็กซิโกว่า “We are so far from god, we are so close to the America.”
นี่เพื่อนชาวเม็กซิกันของผมพูดนะ ผมไม่ได้พูดเอง ผมถามเขาว่า “เม็กซิโกมีทั้งน�้ำมัน มีทั้งธรรมชาติ
มีทั้งวัฒนธรรมของตนเอง ท�ำไมถึงยากจน ยิ่งอยู่ใน NAFTA ยิ่งยากจนกว่าเดิมอีก” ปีนี้ฉลอง 20 ปี
ของ NAFTA คนเม็กซิกันจนลง 20 เปอร์เซ็นต์ เวลาประเทศใหญ่รวมตัวกับประเทศเล็กที่จนกว่า
จะสูบทุกอย่างไปหมด การเกษตรของเม็กซิโกเมื่อก่อนเคยแข่งขันได้เวลานี้ไม่สามารถท�ำได้ เม็กซิโก
ไม่มีเงินไป Subsidize เกษตรกร อเมริกา Subsidize ทุกอย่างได้หมด
Geopolitics ที่มีผลต่อเราขณะนี้คือ ที่เราจะฟอร์มกลุ่มอาเซียน AEC ที่เป็น Regional
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ที่ 10 ประเทศอาเซียนรวมกับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย (ASEAN plus six) ประชุมกัน 2 ปีที่แล้วที่พนมเปญเขาก็เชิญผม
เข้าร่วมด้วย ผมก็เชียร์ RCEP ท่านโอบามาท่านก็เครียดเพราะขณะที่เราเชียร์ RCEP ท่านก็เชียร์ TPP
ท่านก็ดูเถอะครับว่า Geopolitics โลกขัดกับเราอย่างไร ถ้า RCEP ไปได้เมื่อไหร่ เอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็น
ศูนย์กลางอยู่แล้วจะเป็นเร็วยิ่งขึ้น จีนซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วหากนับตาม
Purchasing power parity ก็จะใหญ่ขึ้นไปอีก ไม่ต้องอีก 10 ปี พวกในอาเซียนก็พลอยได้ผลประโยชน์
เขาก็ทนกันไม่ไหว
TPP นี่ไม่มีอะไรหรอกครับ เขาก็เอา ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชวนญี่ปุ่นไป ชวนพวกที่ไม่เอา
กับจีน เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แต่มาเลเซียเขาก็อึดอัด เพราะการรวมกลุ่มกันเพื่อการค้าเป็น
เรื่องดี แต่การรวมกลุ่มทางการค้าที่มียักษ์ใหญ่กับยักษ์เล็กอยู่ด้วยกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องดี
เพราะฉะนั้น TPP เป็น Geopolitical ring-fencing ของจีน หากถามสหรัฐอเมริกาว่าอยากให้จีนเข้า
ร่วม TPP หรือไม่ ก็บอกว่าได้เลย แต่หากดูข้อตกลง 12 chapter มีเรื่องเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
และอีกมากมาย แต่ข้อส�ำคัญคือ State Owned Enterprises (SOE) ของคนที่มาเข้าร่วม TPP
ต้องยกเลิกรัฐวิสาหกิจให้หมด จีนมีรัฐวิสาหกิจเป็นหมื่นแห่ง เวลานี้เวียดนามกังวลเพราะมีรัฐวิสาหกิจ
อยู่ประมาณ 1,000 แห่ง ประเทศที่เป็นสังคมนิยมรัฐบาลเป็นเจ้าของทั้งนั้น แล้วจะไปขายรัฐวิสาหกิจ
ให้ใคร ก็ไปขายให้ประเทศที่เจริญแล้วเข้ามาครอบครองนั่นเอง
TPP นอกจากจะเป็นตัวกันจีนแล้ว ยังเป็นตัวที่เราเรียกว่า “WTO +++” WTO เจรจาที่
เมืองโดฮา ถึงตอนนี้ก็ 14 ปีแล้ว ยังไปไม่ถึงไหนเลย “WTO +” เจรจาเรื่องบริการก็ยังไปไม่ถึงไหน
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“WTO ++” เพิ่มเรื่องของ Non-tariff barriers เข้าไป เพิ่ม Environment เข้าไป “WTO +++”
เพิ่ม Intellectual property (IP) เข้าไป เพิ่มเรื่องของ State Owned Enterprises เข้าไป
เพิ่มเรื่องของกฎหมายทั้งหลายเข้าไป กลายเป็นเรื่องที่ท�ำไม่ได้ ต้องไปท�ำนอก WTO แล้วคนที่
ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่เจริญมากที่สุด เป็นคนที่คุมเกมส์ของเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต
Geopolitics โยงกับเรื่องการค้าอีกอย่างก็คือ TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) ท่านอาจจะบอกว่ามันไกลตัว เป็นเรื่องของยุโรป อเมริกา เจรจามาเป็นสิบๆปีแล้ว
แต่ขณะนีป้ ระธานาธิบดีโอบามาประกาศแล้วว่าก�ำลังเจรจา TTIP ให้จบ เขาต้องการอะไรจาก TTIP ครับ
TPP เป็นการครองทางด้านเอเชียแปซิฟกิ TTIP เป็นการครองง�ำทางด้านแอตแลนติก มีสองอย่างนีอ้ เมริกา
ไม่ต้องพึ่ง WTO, World Bank หรือ UN เขาจะครองโลกทั้งหมด เขาจะวางนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ
การค้า กฎระเบียบ มาตรฐานต่างๆ ไม่ต้องใช้อ�ำนาจทหาร
ในเศรษฐกิจไทยเราจะบอกว่ามีเครื่องจักรหลายตัวในการด�ำเนินเศรษฐกิจ เรามีเครื่องจักรเรื่อง
การใช้จ่ายภายในของเอกชน ของรัฐบาล การลงทุนของเอกชน ของรัฐบาล การส่งออก ท่านลองคิดดูว่า
เครื่องจักรพวกนี้ท�ำงานเต็มที่กี่ตัว มันไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่โครงสร้าง
ของเราที่ว่า ถ้าเรื่องใดที่ผ่านรัฐบาลมากมันเกิดยาก แล้วไม่เกิดค่อนข้างดีเพราะมันเป็นหลักของทั่วโลก
คือรัฐบาลท�ำได้อย่างเดียวคือให้ทิศทาง ให้ความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเรื่องการรวมกลุ่ม AEC ถามว่า
มีใครพร้อม ผมตอบให้ก็ได้ว่าไม่มีใครพร้อม แม้กระทั่งแต่สิงคโปร์ก็ไม่พร้อม ฟิลิปปินส์ไม่พร้อมแน่นอน
โครงสร้างพืน้ ฐานไม่มเี ลย รัฐธรรมนูญประเทศฟิลปิ ปินส์ปดิ กัน้ การลงทุน เพราะฉะนัน้ AEC กับการลงทุน
ข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศ เป็นการยากที่จะไปลงทุนในฟิลิปปินส์ แต่เวลานี้ฟิลิปปินส์ต้องการลงทุน
เป็นอย่างมาก เขาต้องแก้รัฐธรรมนูญ
ปัญหาอย่างหนึ่งใน AEC ไม่ใช่ภาษีอากร เพราะ AFTA (ASEAN Free Trade Area) เขาท�ำไป
แล้วเรือ่ งลดภาษีเหลือ 0 – 5 แต่ AEC หมายถึงสิง่ ทีน่ อกเหนือจาก AFTA หวังว่าท่านคงเข้าใจ ประเทศไทย
รัฐบาลไทยคงเข้าใจว่าไม่ได้แข่งกันลดภาษี แม้กระทั่งเรื่องลดภาษีเราก็ยังท�ำไม่จบ ศุลกากรของเรา
ตราบใดที่ยังไม่ Automation เต็มที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปแข่งกับคนอื่นเขา
เวลานี้ UNCTAD ไปช่วยท�ำระบบ Automation ให้กบั กัมพูชาแล้ว ระบบศุลกากรของ UNCTAD
เป็นแบบ Automated System ธนาคารโลกก็ใช้ระบบนี้ ซึ่งระบบนี้เราไม่ขาย เมื่อ ASEAN เข้า AEC
ตราบใดที่ ASEAN มีระบบศุลกากรไม่เหมือนกันจะมีปญ
ั หา เพราะมีดา่ นศุลกากรเป็นพันด่าน และระบบ
ของ UNCTAD อเมริกาน�ำไปใช้ในอัฟกานิสถาน แต่นำ� ไปใช้ดกู ารขนอาวุธ อาวุธเข้าทางไหนออกทางไหน
รู้หมด ระบบนี้ชื่อ ASYCUDA (Automated System for Customs Data)
แต่เวลานีผ้ มจะเรียนให้ทา่ นทราบว่า RCEP มันจะไม่เกิดขึน้ เพราะ TPP ดึงเอา มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
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เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่นไป แต่อินโดนีเซียไม่ยอมไป จีนไม่ไปแน่อยู่แล้ว ส่วนอินเดียนี่อเมริกาไม่สน
เมื่อไม่มี RCEP เราก็ระหองระแหง บวกกับปัญหาการทะเลาะกันทางเกาะแถบตอนใต้ของจีน เคยมี
การประชุมกับผู้น�ำของจีน เกาหลีและญี่ปุ่น เป็นประจ�ำทุกปีหรือสองปี มาระยะหลังนี่ไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นจะมี RCEP ได้ต่อเมื่อจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีมี Regional Trade Agreements ด้วยกัน RCEP
จะให้ประโยชน์กับอาเซียนค่อนข้างมาก ในขณะที่ TPP จะให้ผลประโยชน์กับประเทศใหญ่อย่างเช่น
สหรัฐอเมริกา ชิลี ออสเตรเลีย เป็นต้น เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ Geopolitical games ซึ่งเรียนให้ท่านทราบ
ว่าน่าเป็นห่วงมากทั้งในโลก ทั้งในเอเชีย เอเชียแปซิฟิก ทั้งใน RCEP
เรื่องที่ 2 Globalization เป็นมานานแล้วตั้งแต่สมัยมาร์โค โปโล นั่งอูฐไปเยือนราชวงศ์หยวน
ไปเยือนจักรพรรดิกุบไล ข่าน เมื่อสมัย 200 - 300 ปีมาแล้ว สมัยนั้นผมเรียกว่า Globalization by
camel เวลานี้ Globalization ไปไกลแล้ว เราต้องช่วยกันท�ำ Globalization เรามีเครือ่ งบิน มีการเจรจา
มีการคมนาคม อินเตอร์เน็ต สื่อทั้งหลายในขณะนี้หยุดยั้ง Globalization ไม่ได้เลย แต่มันเป็น
Globalization at what cost ท่านทราบหรือไม่ว่าระบบควบคุมอินเตอร์เน็ตปัจจุบันอยู่ในมือของกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ใหญ่ ข องอเมริ ก า เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ข อง UN เวลาเราประชุ ม กั น ก็ จ ะมี ITU (International
Telecommunication Union) ก็ เข้ า ร่ ว มด้ ว ย ซึ่ ง แทนที่ ITU จะดู เรื่ อ งการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
การเชื่อมโยงระหว่างทวีป มหาสมุทร การลงทุนอย่างไรจึงจะใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์กับโลก
อย่างที่สุด แต่เวลานี้พูดกันเรื่อง Internet Management เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายที่สุด ซึ่ง
ประเทศจีน รัสเซียต้องการให้ Internet Management อยู่ในมือของ UN เพื่อทุกคนจะได้แชร์กัน
Globalization นี่ท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีหรือไม่มี แต่ที่ผมห่วงก็คือ Deglobalization
เมื่อคนตกลงกันทางด้าน Multilateral Agreement ไม่ได้ ตกลงที่ UN ไม่ได้ ตกลงเรื่องของ Rio
plus 1, Rio plus 2 ไม่ได้ เมื่อตกลงเรื่องของ Green Economy ไม่ได้ ตกลงเรื่องน�้ำ เรื่องพลังงานไม่ได้
ก็มีทางเดียวคือใช้อ�ำนาจมาตัดสินกัน UN ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก เพราะใน UN ก็เหมือนกับระบอบ
ประชาธิปไตยคือเป็นแบบ Worst form anything except for the rest เป็นระบบที่แย่ที่สุด แต่ไม่มี
อะไรที่ดีกว่านั้น เป็นการร่วมมือที่แย่ที่สุดแล้วถึงได้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนทุกวันนี้ ผมนั่งอยู่ใน UN 8 ปี
ทุกวันนี้ทรมานมาก เพราะว่าสิ่งใดที่เราพยายามช่วยประเทศก�ำลังพัฒนาแต่เราถูกประเทศยักษ์ใหญ่
พยายามจะลงโทษผม
กระบวนการ Globalization มันคนละมาตรฐาน อย่างอเมริกาก็ท�ำโดยการเอาเงินปั้มเข้าไป
การตรึงดอลลาร์ การแทรกแซงต่างๆ การตรึงดอกเบี้ยต�่ำ และ QE แต่ QE ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆ เลย ตั้งแต่
QE 1-3 แต่ท�ำแล้วท�ำให้รับได้ทางการเมือง QE คือ Quantitative easing คือการไปซื้อพันธบัตรเพื่อ
เพิ่มเงินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเข้าไปสามรอบแต่ก็เอาไม่อยู่ ทุกวันนี้ท่านจะเห็นว่าหนี้สินของอเมริกาเยอะ
ธนาคารในอเมริกา ในยุโรปถูกปรับทุกปี และที่ส�ำคัญถูกปรับเรื่องหลอกลูกหนี้ เรื่องข้อมูลที่ให้กับลูกค้า
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ผิดๆ ถูกๆ ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับระบบที่ล่มสลายเพราะหลอกตัวเอง ส่วน QE ที่อัดลงไป ธนาคารก็เอาไป
เก็บไว้ในกระเป๋าเฉยๆ วันดีคนื ดีกบ็ อกให้อเมริกาออก Treasury Bill มาใหม่แล้วเอาเงินนีไ้ ปซือ้ Treasury
Bill เศรษฐกิจเอกชนของอเมริกาไม่ขยายตัวเลย เงินไม่ได้ใช้เลยแต่ธนาคารอยู่รอดได้ ขณะที่เศรษฐกิจ
ก�ำลังฟื้นตัว แต่ธนาคารจ่ายเงินปันผล จ่ายโบนัสแล้ว พวกเราที่ UN ไม่ชอบเลย เพราะว่าเวลาก�ำไร
เราเรียกว่า Privatize Profits เวลาขาดทุนเรียก Socialize Losses นี่คือหลักของเราที่พูดกันที่ UN
G20 ทีจ่ ริงเป็นแนวคิดของพวกเราที่ UN แต่ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ขอเอาไปท�ำ แล้วมีคนบอก
ว่า G20 เป็นตัวที่ดีมากในเวลานี้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ แต่ที่จริงแล้วไม่ได้ผล G20 นี่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
QE หลายรอบ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ Globalization อย่างที่เราเห็นว่าเริ่มดี
เวลานี้เงินส�ำรองของโลกอยู่ที่เอเชียเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ จีนมีมากจน
ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร ประมาณ 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แต่ครึ่งหนึ่งอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
แต่จีนขาดทุนทุกปีเพราะเทียบกับเงินหยวนแล้วเงินดอลล่าร์อ่อนลงเรื่อยๆ หยวนแข็งขึ้นเรื่อยๆ แต่จีนก็
ยังน�ำเงินบางส่วนไปลงทุนในซิตี้แบงก์ ไปลงทุนในแบล็คโซน ไปลงทุนใน Real Estate ไปลงทุนในแบงก์
ซึ่งขาดทุนหมด แล้วมาปรึกษาผมว่าต้องท�ำอย่างไร ผมก็บอกว่ารูปแบบการลงทุนของคุณผิดเหมือนกับ
ของประเทศไทย ใครๆก็ผิด ผมก็ผิด นักเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็ยังผิดอยู่ สิ่งที่เราต้องรีบท�ำรีบแก้ขณะนี้
คือเราต้องพึ่งการส่งออกในลักษณะที่เป็น Geopolitics เราจะต้องมีสิทธิมีเสียง เวลานี้การส่งออกของ
ประเทศไทยเทียบกับรายได้ประชาชาติประมาณร้อยละ 70 ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดมาก
แต่เรายังสูส้ งิ คโปร์ไม่ได้เพราะสิงคโปร์สง่ ออก 200 เปอร์เซ็นต์ เรือ่ งการส่งออกเป็นเครือ่ งจักรยนต์ทที่ ำ� งาน
ดีมากๆ ในการพัฒนาบ้านเรา ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านการแข่งขัน ในเรื่องการลงใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิคส์ เกิดขึ้นได้เพราะเรื่องนี้ทั้งนั้น แต่มันก็มีอันตรายมาก ผมเป็นอดีต Director-General
ของ WTO ผมก็ยงั มีความเชือ่ เรือ่ งการค้าระหว่างประเทศว่าต้องแบ่งกันครึง่ ๆ เวลาผมพูดเรือ่ งประเทศไทย
ผมจะบอกว่าเรื่อง Export-led Growth นี่ใช้ได้ แต่ต้องมีสิทธิที่จะไปก�ำหนดระเบียบการส่งออกเป็น
อย่างไร แล้วต้องพัฒนาการส่งออกให้โยงกับเศรษฐกิจในประเทศ นี่คือปัญหาประการแรก ยกตัวอย่าง
Ipad ราคาประมาณเครือ่ งละ 500 เหรียญ คนจีนได้คา่ ผลิต 10 เหรียญ ราคาเครือ่ งจริงไม่ถงึ 100 เหรียญ
นี่เรียกว่า Global value chain เป็นส่วนหนึ่งของ Globalization ที่มีอิทธิพลจาก Geopolitics
เราได้ประโยชน์จาก Global value chain มากเพราะเราไปเป็นส่วนหนึ่งของ Global value
chain ตั้งแต่เรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งเรื่องของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอีก
หลายๆอย่าง นี่ดีมากเลยแต่การมี Global value chain มีเพื่อให้ไต่ไม่ใช่มีเพื่อให้ตายอยู่กับห่วงโซ่นั้น
อย่างแอฟริกานี่เป็นส่วนหนึ่งของ Global value chain ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์หมดทุกอย่าง แต่ไม่เคยได้
ไต่ขึ้นอันดับเลย แต่ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่นนี่ไต่อันดับ ประเทศเกาหลีเมื่อหลังจบสงครามใหม่ๆ สินค้าหลัก
ของเกาหลีคือ ขนสัตว์ แต่เดี๋ยวนี้เกาหลีส่งพวกเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของโลก
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

15

ศุภชัย พานิชภักดิ์

Export-led Growth อย่ า งที่ บ อกไปว่ า ของไทยประมาณร้ อ ยละ 70 แต่ มั น ก็ มี ผ ลเสี ย
เวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีประเทศไทยก็โดนหนักมาก เมื่อเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียที่การส่งออกประมาณ
ร้อยละ 25 ประเทศที่มีการพัฒนาจะโดนหนักอย่างประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ผมถึงได้บอกว่า
การเข้า AEC อย่าคิดว่ามีใครพร้อม ไม่ใช่วา่ ประเทศทีม่ กี ารผลิตทีส่ ำ� คัญ การส่งออกทีส่ ำ� คัญแล้วจะพร้อม
เวลาโลกมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วย จึงเกิดแนวความคิดที่ท�ำอย่างไรให้มีความสมดุลระหว่างการส่งออก
กับการพัฒนาภายในประเทศ
เรื่องที่ 3 เรื่องของ Inequality เป็นเรื่องใหญ่ระหว่างประเทศ เรื่องของอาหรับสปริง เรื่องของ
We are the 99% เรื่องของ The Bottom Billion แล้ว UN ก็เอาเรื่องนี้มาท�ำเป็น SDG (Sustainable
development goals) ใหม่หลังปี ค.ศ. 2015 ท่านคงจ�ำ Millennium development goals
ของ UN ได้ว่ามาจากปี ค.ศ. 2000 มาจบปี ค.ศ. 2015 เป้าหมายต้องลดความยากจนลงครึ่งหนึ่ง
ให้มีน�้ำสะอาดกิน ให้แม่มีสุขภาพดี รอดชีวิตหลังคลอดลูก ให้เด็กได้รับการศึกษา ให้มีไฟฟ้าใช้
ตอนนี้จาก Millennium development goals มาเป็น Sustainable development goals คือ
เรื่องของ Growth plus Inclusiveness ก็คือ Inequality
เรื่องของ Globalization โยงกับเรื่องการค้า การลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการครอบง�ำ
แต่เราก็ได้ประโยชน์จาก Foreign Direct Investment (FDI) มาก ผมชื่นชมแนวคิดของ BOI
เพราะเขามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศเสมอ ต่อไปยิ่งต้องท�ำมากขึ้น
อย่างจีนท�ำ Ipad แล้วเขาพัฒนาต่อโดยการต่อรองให้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาสานในประเทศจีน
จนสุดท้ายออกเป็น Huawei เวลานี้ถ้าปล่อยจีนไปจีนซื้อได้หมดแล้ว แต่นี่แหละ Globalization
มัน Deglobalization ถึงเวลาที่มีเงินซื้อแต่เขาไม่ให้ซื้อ ท่านทราบหรือไม่ว่าระบบ Public Utility
ของเครือจักรภพอังกฤษ ครึ่งหนึ่งไม่ใช่คนอังกฤษเป็นคนท�ำ แต่เป็นคนอินเดียกับคนจีนที่ท�ำ โรงงานท�ำ
วิสกี้ต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาระบบพวกนี้เสร็จเอเชียไปแล้ว สก็อตวิสกี้กลายเป็นแขกท�ำ ไทยท�ำ จีนท�ำ
ปัญหาประการที่ 2 Export-led Growth เป็นตัวที่กดค่าจ้างแรงงาน เพราะเราใช้ข้อที่ว่า
แรงงานเราถูกเพื่อให้เข้ามาลงทุนในบ้านเรา ของเรามีค่าจ้างขั้นต�่ำ 300 บาท/วัน แต่ของอเมริกาเขาคิด
เป็นชั่วโมง ซึ่งเทียบกันไม่ได้ต่างกันมาก ผมคิดว่าการโฆษณาว่าค่าจ้างแรงงานเราถูกควรเลิกได้แล้ว
เราต้องภูมิใจว่าค่าจ้างแรงงานเราแพง ท่านอาจสงสัยว่าแล้วจะอยู่ได้อย่างไร ค่าจ้างแรงงานเราแพงแต่
ในขณะเดียวกันเราต้องฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีค�ำว่า Unskilled worker สองปีมานี้มาเลเซีย
ไม่มีค่าจ้างขั้นต�่ำ จีนเขาเปลี่ยนมาสิบปีแล้ว แรงงานแพงแต่มีคุณภาพ การผลิตเร็วขึ้น ตรงเวลาขึ้น
การออกแบบดีขนึ้ อย่างงาน Canton Fair ทีเ่ มืองกวางเจา ทีม่ มี าเป็นร้อยปีแล้ว เกือบครึง่ เมืองมีผลิตภัณฑ์
ที่ เ ป็ น White good มี ทั้ ง ตู ้ เ ย็ น แอร์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ทั้ ง หลาย มี เ ป็ น หมื่ น เป็ น พั น รู ป แบบ
จะเอาแบบประหยัดแค่ไหน มีทุกอย่าง
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ประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

มาเลเซียไม่เคยมี Minimum wage เลย เพิ่งมี 2 – 3 ปีมานี้เอง ก่อนมี Minimum wage
มาเลเซียสั่งให้แรงงานต้องมีการฝึกอบรม ต้องมีความรู้ มีการศึกษา ต้องไม่มี Unskilled labour
การที่จะท�ำให้มีค่าจ้างขั้นต�่ำแล้วเศรษฐกิจรับได้ต้องเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปให้ ส�ำหรับประเทศไทยต้องแก้
ปัญหาทางด้านการคลัง เพราะนโยบายการคลังขณะนี้ไม่มีเงินพอที่จะท�ำเรื่องเทคโนโลยี จะท�ำเรื่อง
Social Welfare ไม่มที างท�ำได้ ท�ำได้แค่เป็นหนีไ้ ปเรือ่ ยๆ แล้วบอกว่าเวลานีห้ นีส้ าธารณะต�ำ่ เมือ่ 20 - 30
ปีก่อนผมพูดคุยกับประเทศอาร์เจนตินาเขาก็พูดแบบนี้ แต่เวลานี้อาร์เจนตินาก็ยังไม่ฟื้น จริงๆ แล้วหนี้
ของพวกเราไม่ได้ต�่ำ ถ้ารวมหนี้ทุกอย่างเวลานี้น่ากลัวมาก ถ้ารวมหนี้ทุกๆอย่างเรียกว่า หนี้ประเทศ
หนี้ ข องรั ฐ บาลตอนนี้ ป ระมาณร้ อ ยละ 50 แต่ ถ ้ า ใช้ น โยบายแบบนี้ ไ ปเรื่ อ ยๆ หนี้ ก็ จ ะสู ง ขึ้ น
หลักของ UN ไม่ควรเกินร้อยละ 60 เวลานี้ประชาชนไทยเป็นหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ GDP
หนี้สินของเอกชนประมาณร้อยละ 80 ของ GDP ถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วขณะนี้หนี้ประเทศไทยอยู่ที่
ร้อยละ 180 เกือบสองเท่าของรายได้ประชาชาติ แล้วจะมีแต่เพิ่มขึ้น ท่านก็เห็นแล้วว่าประเทศที่มี
หนีม้ ากๆ เป็นอย่างไร ถ้าหากสนใจเศรษฐกิจพอเพียงสักนิด เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการลึกซึง้ หลายเรือ่ ง
แต่หลักใหญ่เรื่องหนึ่งที่เราลืมคือ หลักการก่อหนี้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องการเห็นการก่อหนี้ที่ไม่รู้
จักจบจักสิ้น ก่อหนี้โดยไร้เหตุผล มีรถยนต์คันที่ 1 จะซื้อคันที่ 2 พอมีโครงการรถคันแรกก็ให้ญาติซื้อให้
แล้วก็ผ่อนไม่ไหว เวลานี้คืนรถกันเป็นแถว อุตสาหกรรมรถยนต์แทนที่จะดีขึ้นตอนนี้กลับทรุดลง ถ้าเรา
จะท�ำโครงการที่ไปช่วยเหลือประชาชนต้องดูให้ดี ไม่ว่าจะเป็นประชานิยมหรือไม่ หรือด้านเกษตร
การขนส่ง ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะน�้ำมันในเวลานี้หนักที่สุด
ปัญหาประการที่ 3 ความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างรายได้ที่มาจากเงินเดือนกับ
รายได้จากการถือครองทรัพย์สิน ไม่ใช่ความเหลื่อมล�้ำแบบไพร่ทาส เจ้าขุนมูลนาย ส�ำหรับผมเป็น
นโยบาย Macroeconomics เป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์มหภาค เรากดค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
เพื่อดึงเงินจากต่างชาติมาลงทุนเพราะเราใช้ Labour Intensive Industries เราไม่พัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี การศึกษาของเราเป็นการศึกษาเพื่อต้องการจะเรียนจบแต่ไม่เรียนเพื่อต้องการไปท�ำงาน
ไม่ได้เรียนเพื่อไปสร้างนวัตกรรม เพราะฉะนั้นความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในทุกเรื่อง ความเท่าเทียม
อยู่ในเรื่องธรรมาภิบาลด้วย หากไม่มีธรรมาภิบาลก็เท่าเทียมไม่ได้ ตราบใดที่วงการราชการยังมีการ
เลือกที่รักมักที่ชัง เอาพรรคพวกมาก่อน แต่ที่ไหนๆ ก็รักพวกพ้อง อเมริกาบอกว่าพวกเราเป็นพวก
cronyism แต่พรรคพวกแบบอเมริกาเรียกว่า Networking
ผมขอฝาก 5 เรื่องในการบริหารประเทศถึงรัฐบาลทุกรัฐบาล
1. เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นเรื่องที่หากรัฐบาลจะสร้างแล้วติดหนี้ อันนี้
ดีที่สุด โครงการอย่างเช่น อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการนี้มีมา 30 ปีแล้ว เราต้องการให้มีโครงการอย่างนี้อีก
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่เพื่อจะได้ข้าม Middle Income Trap แต่ความจริงแล้วไม่มีจริง ไม่มี Trap
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(หลุมพราง) ใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่เราจะขยายตัวไปในทางที่ถูกหรือไม่ โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดท�ำให้
เศรษฐกิจไทยโตขึ้นมามากมาย โครงการหนึ่งที่ผมเคยคิดไว้สมัยที่ยังท�ำหน้าที่อยู่ในประเทศไทย คือ
โครงการ GMS (Greater Mekong Sub-region) เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มโหฬารมาก
ปีละประมาณแสนล้านเหรียญท�ำมาหลายสิบปี การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดีที่ลงทุนแล้วเข้าถึง
คนยากคนจน เมื่อถนนเข้าถึงเกษตรกรก็สามารถน�ำของออกสู่ตลาดง่าย มีเทคโนโลยีเข้าไป เป็นการ
เปิดโลก ผมน�ำโครงการนี้ไปขายในแอฟริกา จนกระทั่งธนาคารโลกตั้งกองทุน Infrastructure Fund
ส�ำหรับแอฟริกา ขณะนี้เราก็ตั้ง Infrastructure Fund ส�ำหรับอาเซียน มี ADB (Asian Development
Bank) คอยสนับสนุน แต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ ประเทศจีนเลยประกาศตั้ง Infrastructure Fund
โครงการพวกนี้ไม่จ�ำเป็นที่ต้องให้รัฐบาลท�ำ เอกชนทั่วโลกพร้อมที่จะท�ำได้หมด ถนนสายยาวๆ
ของประเทศไทยเมื่อก่อนเกาหลีท�ำทั้งนั้น ใครจะท�ำก็ได้แต่ขอให้โปร่งใส
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานคือ Service Infrastructure มันคือ Finance มันคือ Energy
มันคือ Information Technology มันคือ Education Healthcare เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องท�ำให้
ดีที่สุด ส่วนเรื่อง Physical Hardware ไม่ยากแต่ขอให้ทุกอย่างโปร่งใสตามกระบวนการของ UN ของ
World Bank เพราะมีกระบวนการชัดเจน อีกเรื่องที่ส�ำคัญของโครงสร้างพื้นฐานคือ ไฟฟ้า น�้ำ เพราะใน
เอเชียยังมีคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกมากมายหลายร้อยล้านคน
โครงสร้างพื้นฐานเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะของไทยขณะนี้ที่เรามีอยู่เราส�ำรวจและให้ใช้ทั้งหมด
แล้ว อีกไม่กี่ปีเราต้องเผชิญความจริงว่าพลังงานของเราจะเหลือน้อยมาก เวลานี้เราไปลงทุนที่ประเทศ
โมซัมบิก ซึ่งดีมากๆ มีแหล่งพลังงานที่ดีมากๆ ซึ่งผมแนะน�ำมานานแล้ว การประมูลถูกมาก ของไทยเรา
ก็ต้องมีแผนให้เขาประมูล ให้เขามาช่วยลงทุนให้ซึ่งต้องมีกระบวนการ แต่ของเราท�ำข้ามขั้นตอน
หลายๆอย่าง เราต้องไปเป็นสมาชิกของ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)
เวลานี้เราไม่ได้เป็นสมาชิก ตรงนี้คือจุดบอดของเรา ท�ำให้คนที่เป็น Multinational Firm มาเอาเปรียบ
เรา EITI ขอให้ทุกคนโปร่งใส เปิดเผยรายละเอียดการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนที่ไหน ใช้เงินเท่าไหร่ ต้นทุน
เท่าไหร่ ได้ก�ำไรเท่าไหร่ แล้วเอาก�ำไรไปท�ำอะไร สภารู้เรื่องพวกนี้หรือไม่ ผมน�ำประเทศไนจีเรียเข้า
EITI ได้แม้ขณะนี้จะมีการรบราฆ่าฟันกัน EITI เป็นองค์กรที่อยู่ที่เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ UN
มีส่วนร่วมด้านการดูแลนโยบาย ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก EITI จะท�ำให้เราดูโปร่งใสมากขึ้น ความโปร่งใส
จะมาโยงกับเรื่องที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการที่เราเรียกว่า ธรรมาภิบาล
2. เรือ่ งธรรมาภิบาล (Good Governance) เราบอกว่าเรามีการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
ซึ่งความจริงแล้วเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่ง ถ้าเราเทียบกับของ TI ที่เป็น Corruption index ไปวัดกับ
ความเชื่อมั่นของนโยบายรัฐบาล เทียบกับข้อมูลตัวเลขของ World Economics Forum ข้อมูลตัวเลข
ของ International Management เราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต�่ำมาก องค์กร IOD (Institute of Directors)
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ของไทยนี่ดีมากๆ มีคนจากแบงก์ชาติหลายคนไปนั่งอยู่ที่นั่น การันตีได้ว่า IOD นี่ดีมาก ท�ำอะไรหลายๆ
อย่างที่ดี ท�ำเกี่ยวกับเรื่อง Director ท�ำไม Director ต้องเป็นกลาง ท�ำไมเรื่อง Shareholder ต้องไม่มี
ค� ำ ว่ า Shareholder ต้องมีค�ำว่า Stakeholder “Stakeholder” หมายถึง ต้ องมีก าร share
responsibility, share benefit, share profit นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นในธรรมาภิบาล
แต่ธรรมาภิบาลของเราแย่ลง ไม่ว่ารัฐบาลไหน การศึกษาของเราดีขึ้นแต่ธรรมาภิบาลแย่ลง
ตรงกับการส�ำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าและการส�ำรวจของ TDI ว่าการโกงในการท�ำธุรกิจเท่ากับ
ร้อยละ 75 แบบนีร้ บั ไม่ได้แล้ว เวลานีถ้ า้ จะให้สง่ เสริมนโยบายประหยัดพลังงานแทนทีจ่ ะเอาเงินไปอุดหนุน
การใช้พลังงาน เอางบประมาณเพียงแค่หมื่นล้าน เอามาช่วยสนับสนุนเรื่องการลงทุนในเรื่องของ
Renewable ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น โซล่าเซลล์ หรือพลังงานลม อย่างกองทุนน�้ำมันเวลานี้เอาไปอุดหนุน
ในส่วน Fossil fuels หมด ควรจะอุดหนุนทางด้าน Renewable ด้วย แต่ก็เข้าใจว่าการให้ตั้งโรงงาน
พวก Renewable ที่เป็น Non-Fossil fuels ในเมืองไทยนี่ยาก เพราะฉะนั้นธรรมาภิบาล ไม่ใช่แค่
การไม่โกง แต่ความหมายของ Good Governance คือการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ
บนความโปร่งใส
3. เรื่องความเหลื่อมล�้ำของรายได้ เป็นเรื่องใหญ่ของหลายๆเรื่องซึ่งผมพูดไปแล้ว เป็นเรื่อง
ของ Technology Export-led, Labor-intensive, Gender Inequality เรื่องของทุนมนุษย์
เรือ่ งของโอกาส เยอะแยะมาก ในเมืองไทยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะลดความไม่เท่าเทียมลง ได้แต่หวังว่า
อย่าให้มันเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ ความเหลื่อมล�้ำของคนไทยที่รวยที่สุดกับคนที่จนที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 20
ถือว่าไม่เลวนัก คนไทยที่รวยที่สุด มีรายได้ประมาณ 12 – 13 ต่อหัวของคนที่จนที่สุด ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพยายามลดส่วนต่างของความเหลื่อมล�้ำให้เหลือร้อยละ 10 ในส่วนของโลกอยู่ที่ 20 เท่า
ละตินอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 20 – 30 เท่า ของเราถือว่ารับได้ แต่ถ้าไม่มีก็ดีกว่า
ในบังกลาเทศนี่เห็นชัดเจน ก่อนมีกับหลังมี Grameen Bank นี่เห็นชัดเจนเลย ผมเป็นเพื่อนกับ
Muhammad Yunus เขาเคยได้รางวัลโนเบล ผมเคยถามว่ารัฐบาลไทยเคยคุยกับ Yunus เรื่อง
Grameen Bank หรือเปล่า เราไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแบบเขา แต่ท�ำเป็นธนาคารรายย่อย ธนาคารชุมชนก็ได้
Grameen Bank ของเขาระบบดีมากคือ ส่วนหนึ่งรัฐลงมาช่วย แต่เขาท�ำกันเอง ชาวบ้านท�ำกันเอง
กูก้ นั เอง จนเวลานีค้ วามเหลือ่ มล�ำ้ ในบังกลาเทศน้อยมา อย่างประเทศอินเดียนีพ่ ฒ
ั นาโตต่อปีรอ้ ยละ 7 – 8
แต่เรื่องสังคมแพ้บังกลาเทศหมด การศึกษาก็แพ้เพราะการรักษาความเท่าเทียมเอาไว้ ผมเคยถามว่า
ท�ำไมไม่ช่วยเมืองไทย เขาตอบกลับมาว่าเคยถามแล้วแต่รัฐบาลไทยบอกว่ารัฐบาลท�ำเอง เวลานี้กัมพูชา
ก�ำลังท�ำเรียกว่า Microcredit ท�ำโดยเอกชนและเวลานี้ Microcredit ในแอฟริกามีทั่วไปหมด
ท่านทราบหรือไม่ว่าเรื่อง Tele Banking ในเวลานี้เป็นแอฟริกาที่พัฒนาการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
เวลานี้ผมแนะน�ำให้ตรวจสอบธนาคารของรัฐ เพราะผมเห็นว่านโยบายสะเปะสะปะ รัฐบาลไหนมาก็ท�ำ
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ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ที่ผมสงสัยเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาลงไปตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่ กีย่ วกับการเงิน แล้วส่งรายงานให้กระทรวงการคลังทุกปี แต่กระทรวงการคลังเอาขึน้ หิง้ อย่างธนาคาร
ในประเทศจีนตอนนีก้ แ็ ย่เพราะธนาคารระดับโลกเป็นของรัฐหมด แล้วเวลาให้กไู้ ม่เคยดูเรือ่ งความเป็นไป
ได้เลย กระทรวงนี้สั่งมา กระทรวงนั้นสั่งมาก็ให้ไปเลย เวลาธนาคารขาดทุนรัฐบาลก็เพิ่มทุนให้
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว WTO ไม่ยอมแล้ว ต้องมีการเปิดเผยออกมาให้หมด ส่วนเรื่องที่ 4 เรื่องเทคโนโลยี
และเรื่องที่ 5 เรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจนี่ผมก็พูดไปเยอะแล้ว
5 เรื่องนี้ส�ำคัญ ปัจจุบันนี้ผมอยู่ที่ UN ก็ช่วยดูช่วยท�ำนโยบายพวกนี้มาตลอด 10 ปี 5 เรื่องนี้
รัฐบาลต้องท�ำโดยหลักการบริหารที่ดี เช่น หากรัฐบาลท�ำเรื่องราคาน�้ำมัน ก็ชี้แจงออกไปว่า รัฐบาลจะ
ควบคุมราคาน�้ำมันให้ แต่ตอนนี้ก็มีโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวภาคเหนือ ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่ไม่มีเงินด�ำเนินการ ต้องกู้ อย่างนี้ประชาชนจะยอมหรือไม่ จัดให้มีการท�ำประชามติก็ได้ หรือถ้า
ไม่พอใจก็ไปประท้วงเอา ต้องบอกให้ประชาชนรู้ แล้วช่วยกันให้การศึกษา
ระบบประชาธิปไตย ระบบทุนนิยม เป็นระบบที่เลวที่สุด แต่ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว ฉะนั้นเรา
ต้องรักษากฎระเบียบให้ดี อย่างของทุนนิยมก็มีกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครอง
การแข่งขันแต่เราก็ไม่เคยใช้ กฎหมายหลายตัวที่ออกมาแต่ก็ไม่ได้ใช้
5 เรื่องนี้สะท้อนว่าทั้งหมดจะไปสู่เรื่อง Micro ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Inequality ผมจะแนะน�ำ
หนังสือเล่มหนึ่ง ท่านลองไปหาอ่านดู เป็นหนังสือของ Thomas Piketty เรื่อง Capital in the 21st
Century มีคนบอกว่าเป็น New Marxism เป็นหนังสือที่ท�ำให้ Thomas Piketty นักเศรษฐศาสตร์
ฝรั่ ง เศสซึ่ ง ไม่ มี ใ ครรู ้ จั ก แต่ เวลานี้ ป ระธานาธิ บ ดี โ อบามาต้ อ งเชิ ญ ไปพบ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งภาษี แ ละ
ความเหลื่อมล�้ำซึ่งน่าศึกษามาก
ถาม (รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก) จากที่ฟังจากอาจารย์พูดมาจะเห็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยของเรา
ขาดคือ การมองในลักษณะที่เป็นระบบหรือการสร้างสถาบัน ผมคิดว่าสิ่งนี้เราจะต้องแก้ไขเพราะ
ส่วนใหญ่เรามองไปที่ตัวบุคคล จะท�ำอย่างไรจึงจะได้เห็นว่าการสร้างระบบตัวนี้เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
ประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องพหุภาคีระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้ตระหนักกับ
เรื่องเหล่านี้ เช่นนี้จะท�ำอย่างไรครับ
ตอบ จากประสบการณ์ที่ผมท�ำงานอยู่ในระบบสภามา 15 ปี เราจะเปลี่ยนแปลงปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจโดยผ่านการท�ำงานในระบบรัฐสภาเช่นที่มีในอดีตนั้นท�ำไม่ได้ เพราะรัฐสภาเป็นสถาบันที่ต้อง
ผ่านกฎหมาย ดูแล ตรวจสอบ ถ้าสภาสามารถท�ำงานได้โดยมีความรู้ความสามารถ มีสภาที่ปรึกษาที่ดี
มีคนที่อยากจะเปลี่ยนจริงให้เป็นอย่าง 5 ประเด็นข้างต้นนั้นมันก็จะเกิดขึ้นได้ ผมอยากสร้างสถาบัน
ที่ไม่ใช่สภาการเมือง แต่อาจเป็นองค์กรอิสระที่ท�ำเรื่องการคุ้มครองทางสังคม เพราะเวลานี้การคุ้มครอง
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ทางสังคมในยุโรปนั้นล้มละลายแล้วเนื่องจากการค�้ำประกัน การปล่อยเงินให้กับคนว่างงาน เป็นต้น
ประเทศไทยก็เหมือนกันหากท�ำเรื่องนี้ต่อไปเราก็จะล้มละลายเช่นกัน เพราะฉะนั้นผมอยากเห็น
นโยบายที่ จั ด การเรื่ อ งความเหลื่ อ มล�้ ำ การจั ด การบริ ห ารโครงสร้ า งที่ ดี ซึ่ ง อั น ที่ จ ริ ง เราก็ มี
สภาที่ปรึกษาแต่เราไม่เคยใช้เขาเลย หากจะท�ำให้เกิดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยในระบบรัฐสภา
นั้นไม่มีทางเป็นไปได้ มันต้องเกิดขึ้นนอกสภา อย่างของอเมริกาที่เกิดได้เพราะมี FDIC (Federal
Deposit Insurance Corporation) นี่เกิดเพราะอเมริกาเคยล่มสลายทางการเงิน ไม่ได้เกิดเพราะ
สภา แต่เราไม่ต้องรอให้เกิดการล่มสลายอย่างนั้นแล้วค่อยเกิด แต่เรามีสภาที่ปรึกษาซึ่งน่าจะมีอ�ำนาจ
บริหาร เป็นสภาซึ่งน่าจะผลักดันอะไรที่เป็น Soft Law นะครับ ขอบคุณมากครับ
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แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
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1. สภาพปัญหา
ก่อนประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา
ส่วนใหญ่จะขึน้ อยูก่ บั การคัดสรรของนายกรัฐมนตรีแล้วน�ำรายชือ่ ผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาขึน้
ทูลเกล้า ฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เนื่องจากอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในช่วง
นั้นเป็นเพียงองค์กรถ่วงดุลกับสภาผู้แทนราษฎรในการร่างกฎหมาย วิธีการดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันว่า
มีที่มาจากการแต่งตั้ง1
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีการแต่งตั้งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาขาดความหลากหลายทางสาขาอาชีพ เพราะส่วนใหญ่มาจากข้าราชการ ทหาร และ
ต�ำรวจ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินและอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาล
ผู้ท�ำการเลือก หรือพรรคการเมือง
จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จึงปรับเปลีย่ น
หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและชอบธรรม โดยใช้วธิ กี ารเลือกตัง้
โดยตรง ซึง่ คล้ายกับวิธกี ารได้มาของสมาชิกพฤฒสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2489 ที่มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน แต่ในคราวนั้นเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม2 ในการก�ำหนดวิธี
การเลือกตัง้ โดยตรงตามรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดไว้วา่ สมาชิกวุฒสิ ภาต้องมาจากการเลือกตัง้ โดยตรง
จากประชาชน ซึ่งจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดพึงมีนั้น ค�ำนวณตามเกณฑ์ของจ�ำนวนราษฎร
โดยเฉลีย่ กับจ�ำนวนวุฒสิ ภาทีม่ ที งั้ หมด 200 คน3 ทัง้ นี้ คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูท้ จี่ ะสมัคร
* ร่มปรางค์ สวมประค�ำ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานคดี 3 ส�ำนักคดี 2 ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
1
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามรธน. 2550 และการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์. ค้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
จาก http://www.enlightened-jurists.com/directory/50/piyaburt_in_1.html
2
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มาตรา 24
3
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 122
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รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภารัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดไว้ เช่น ต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า 40 ปี มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า4 ไม่สังกัดพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ5
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 6 ปี6 แต่ภายหลังเมื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วระยะหนึ่งก็เกิดสภาพปัญหาดังเดิม เช่น การถูกครอบง�ำทางการเมือง
การขาดความเป็นอิสระ ซึ่งส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถท�ำหน้าที่ในฐานะองค์กรตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐได้อย่างเต็มที7่
ต่อมาเมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนเกี่ยวกับที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภา ประเด็นปัญหาในเรื่องของการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงกลายเป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ โดยฝ่ า ยหนึ่ ง เห็ น ว่ า ไม่ ค วรก� ำ หนดให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภามาจาก
การเลือกตัง้ โดยตรง แต่ควรให้มาจากการสรรหาเพือ่ แต่งตัง้ แต่อกี ฝ่ายหนึง่ เห็นว่า ควรจะคงการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภาไว้ แต่ให้มีการปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งเพื่อให้มีหลักประกันว่า จะได้วุฒิสภาที่ปลอดจาก
การถูกแทรกแซงจากฝ่ายต่าง ๆ เพือ่ ให้มคี วามเป็นอิสระทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะองค์กรตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริง
ในที่สุดเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏว่า
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนทั้งสิ้น 150 คน และก�ำหนดที่มาไว้ทั้งสองประเภท คือ
ประเภททีม่ าจากการเลือกตัง้ ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึง่ คน และประเภททีม่ าจากการสรรหาเท่ากับ
จ�ำนวนรวมข้างต้น หักด้วยจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง8
เมื่ อ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาร่ ว มเจ็ ด ปี
แต่สภาพปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็ยังไม่ยุติ เพราะฝ่ายที่เห็นว่า ไม่ควรก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงยังคงเห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมาจากเครือข่าย
หรือคนของพรรคการเมือง เพราะการเลือกตั้งแบบให้ทั้งจังหวัดเป็นเขตการเลือกตั้ง จ�ำเป็นต้องใช้
เครือข่ายหัวคะแนนของพรรคการเมือง ส่วนฝ่ายที่เห็นว่า สมาชิกวุฒิสภาไม่ควรมาจากการสรรหา
ก็เห็นว่า กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาไม่มีการยึดโยงกับประชาชน เพราะไม่ผ่าน
การเลือกตั้งจากประชาชน ถือเป็นมรดกของเผด็จการ หรือสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาบางส่วนไม่ได้มา
4
5
6
7
8

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 125
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 126
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 130
สมคิด เลิศไพฑูรย์. ความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. ค้นเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 111 วรรคหนึ่ง
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ร่มปรางค์ สวมประค�ำ

ตามสาขาอาชีพ เช่น เป็นต�ำรวจ แต่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมด้านปศุสัตว์9
ความแตกต่างทางความคิดดังกล่าว เป็นผลท�ำให้มีความพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ
ร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 116 วรรคสอง มาตรา
117 มาตรา 118 มาตรา 120 มาตรา 241 วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา 113 และมาตรา 114
ในส่วนของหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ได้ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการ
เปลีย่ นแปลงคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาบางประการ เช่น
ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 (5) ท�ำให้บุคคลที่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองสามารถสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิก
วุฒิสภาได้ และตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 (6) ท�ำให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ติดต่อกันเกินหนึ่งวาระได้ เป็นต้น
การเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒสิ ภาบางส่วนไม่เห็นด้วย และพยายามคัดค้านการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
เพราะหากให้สมาชิกวุฒสิ ภามาจากการเลือกตัง้ โดยตรงโอกาสทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาทีจ่ ะมาจากพรรคฝ่ายค้าน
คงจะเป็นไปได้ยาก
จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่ไม่ต้องการให้
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภามาจากการเลื อ กตั้ ง โดยตรง ได้ ส ่ ง ค� ำ ร้ อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 กรณีที่มาของสมาชิกวุฒิสภา จ�ำนวน 4 ค�ำร้อง คือ ค�ำร้องของ
พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม กับพวก เรื่องพิจารณาที่ 36/2556 ค�ำร้องของนายวิรัตน์ กัลยาศิริ
เรื่องพิจารณาที่ 37/2556 ค�ำร้องของนายสาย กังกเวคิน กับพวก เรื่องพิจารณาที่ 41/2556 และ
ค�ำร้องของนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เรื่องพิจารณาที่ 43/2556 ในประเด็นว่า นายสมศักดิ์
เกียรติสุรนนท์ ที่ 1 นายนิคม ไวยรัชพานิช ที่ 2 กับพวก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา ที่ 3 ถึงที่ 312 กระท�ำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
9
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ต่ อ มาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งทั้ ง สี่ ไว้ ใ นค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ 15-18/2556 ลงวั น ที่ 20
พฤศจิ ก ายน 2556 10 สรุ ป ความได้ ว ่ า เนื้ อ หาการแก้ ไขคุ ณ สมบั ติ ที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจาก
มาตรา 115 (5) เดิมที่ก�ำหนดว่า “ต้องไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง” เป็นให้ยกเลิกข้อความดังกล่าว ท�ำให้บพุ การี คูส่ มรส
หรือบุตรของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมืองสามารถลงสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และกลายเป็นสภาญาติ พี่น้อง สภาของครอบครัว สูญเสียสถานะและ
ศักยภาพแห่งการเป็นสติปัญญาให้แก่ สภาผู้แทนราษฎร ท�ำลายสาระของการมีสองสภา น�ำพาไปสู่
การผูกขาดอ�ำนาจรัฐ ซึง่ เนือ้ หาสาระดังกล่าวเป็นสาระส�ำคัญทีข่ ดั แย้งต่อหลักการพืน้ ฐานและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญอันเป็นการกระท�ำเพื่อให้ผู้ถูกร้องทั้งหมดได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง
ประเด็นทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่า หากสมาชิกวุฒสิ ภามีทมี่ าลักษณะ
เดียวกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร คือ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชนจะเป็นการท�ำลายระบบ
ตรวจสอบและถ่วงดุล อันเป็นดุลยภาพระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญและองค์กรอืน่ ผลแห่งค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวได้กอ่ ให้เกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ในทางวิชาการทั้งจากกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในผลแห่งค�ำวินิจฉัย ตัวอย่างเช่น
กลุ่มที่เห็นด้วย11 เห็นว่า ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ แม้แต่ Mr. Stephen B Young
อดี ต คณบดี แ ละศาสตราจารย์ ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย Hamline และเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Harvard ยังเห็นว่า การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้สอดคล้องกับ
ระบอบประชาธิปไตยและการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร และยังเห็นว่าการท�ำ
หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญไทยยืนอยู่ระหว่างประชาชนและรัฐบาล ที่ใช้อ�ำนาจโดยมิชอบแล้ว
ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย12 เห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้น�ำข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553
10
11

12

ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ค�ำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 5 ก วันที่ 8 มกราคม 2557
ฝ่ายที่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1. สกล หาญสุทธิวารินทร์. ความเห็นต่อค�ำวินิจฉัยของศาล : คดีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว. ค้นเมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2557 จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/sakol/
2. สุวัตร อภัยภักดิ์. ประชาชนสามารถต่อยอดจากค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยื่นฟ้องศาลอาญาเอาผิดตาม
มาตรา 157 กรณี ส.ส. กระท�ำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ได้. ค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.
prachathon.org/forum/index.php?topic=8438.0
1. แถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ไม่ยอมรับค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ประเด็นที่มาของ ส.ว. ค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.ptp.or.th/default.aspx
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ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา และถือเป็นอ�ำนาจของรัฐสภาโดยแท้ที่องค์กรอื่น ไม่อาจ
ก้าวล่วงได้มาวินิจฉัย ประกอบกับในการใช้อ�ำนาจของรัฐสภาดังกล่าวก็เป็นไปตามหลักการของ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (Majority Rule) อันเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ว่าขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 จึงยังไม่ชัดเจน อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เป็นการสอดคล้องกับระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยและได้ผู้แทนโดยตรงจากประชาชนแล้ว
ดังนัน้ การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้มคี ำ� วินจิ ฉัยในประเด็นว่า การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับ
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา จากในส่วนที่มาจากการสรรหาให้เป็นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด เป็นการได้มา
ซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็น
การต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง จึงเป็นประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างในทางวิชาการ
เป็นอย่างยิ่ง การก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรแก่การศึกษาว่า
การก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแบบใดจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการปกครอง
ของประเทศไทย และแนวทางใดจะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ให้มคี วามถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีตวั แทน
ได้เป็นอย่างดี
ต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว เว้นหมวด 2
พระมหากษัตริย์ ให้วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภา ที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศ
ฉบับนีม้ ผี ลบังคับใช้13 หลังจากนัน้ ได้มกี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
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2. แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ เรื่อง ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.enlightenedjurists.com/blog/86
3. แถลงการณ์ของสภาทนายความ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง การปฏิบัติตน และการปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำวินิจฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ . ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://lawyers.in.th/new/index.
php?name=news&category=&page=2
4. สมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว. ที่ร่วมลงชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา ส.ว. 312 คน น�ำโดย
นายอ�ำนวย คลังผา ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และนายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.ก�ำแพงเพชร
แถลงข่าว “คัดค้านและไม่ยอมรับอ�ำนาจศาลรัฐธรรมนูญ”. ค้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 จาก http://prachatai.
com/journal/2013/11/49876
ต่อมามีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ก�ำหนดให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด 2 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยมาตรา 6 บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนไม่เกินสองร้อยยีส่ บิ คนซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จากผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดย
การเกิดและมีอายุไม่ตำ�่ กว่าสีส่ บิ ปี ตามทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�ำแนะน�ำ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติท�ำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา
จะเห็ น ได้ว่า ที่มาของสมาชิก วุฒิสภา หรื อ องค์ ก รผู ้ ที่ ถู ก จั ดตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ วุฒิ ส ภา
มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และตามสภาวการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น ดังนั้น การศึกษา
ถึงแนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

2. แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democracy)
2.1.1 ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย (Theory of Sovereignty)
		
ระบบการปกครองของประเทศที่เป็นประชาธิปไตย จะพบว่า มีแม่แบบหลักอยู่
สามระบบ คือ ระบบรัฐสภา (Parliamentary Systems) ระบบประธานาธิบดี (Presidential Systems)
และระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี (Semi-Parliamentary Systems, Semi-Presidential
Systems) แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบใดก็ตามจะมีการแบ่ง
การใช้อ�ำนาจ (Separation of Power) ออกเป็นสามทาง คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ (Legislative)
อ�ำนาจบริหาร (Executive) และอ�ำนาจตุลาการ (Judicial) ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
รูปแบบของระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) จะมีสถาบันรัฐสภา (Parliament) เป็น
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยของรัฐทางนิติบัญญัติ ท�ำหน้าที่ในการพิจารณา บัญญัติกฎหมาย เพื่อใช้ใน
การปกครองประเทศ และควบคุมการบริหารราชการของฝ่ายบริหาร โดยสมาชิกของรัฐสภา จะประกอบ
ด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมาจากเจตจ�ำนงของประชาชนมอบหมายให้
ตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าที่ในรัฐสภา ทั้งนี้ ในการท�ำหน้าที่ดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีว่าด้วย
อ�ำนาจอธิปไตยที่ถือว่าอ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจสูงสุด (Supremacy) ในการปกครองประเทศ หรือ
อ�ำนาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศ14 และถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่งของรัฐในอันที่จะ

14

30/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ก�ำหนดให้ วุฒิสภาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
สิ้นสุดลง
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์. (2547). การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 14. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 258 – 273.
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แสดงว่าดินแดนนั้นเป็นรัฐ หรือเป็นประเทศเอกราชได้หรือไม่ ซึ่งตามทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตย
มีการอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องไว้หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจสูงสุดเป็นของพระผู้เป็นเจ้า
ของพระสันตะปาปา และของกษัตริย15์ ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และทฤษฎีว่า
ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ
2.1.2 ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Sovereignty belongs
to the People)
		
ทฤษฎี นี้ มี พื้ น ฐานอยู ่ บ นหลั ก การที่ ว ่ า อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของประชาชนและ
ประชาชนทุ ก คนใช้ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยในกิ จ การทั้ ง ปวงโดยตรง หรื อ อาจจั ด การปกครองเป็ น แบบ
ประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ ให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นท�ำการแทนตน ทฤษฎีนี้เกิด
ขึ้นโดยฌอง ฌาคส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) ในหนังสือชื่อ “Du contrat social ou
Principes du droit politique” หรือ “Social Contract or Principles of Political Right”
ซึ่งเห็นว่าสังคมอาจมอบให้ใครเป็นผู้แทนและใช้อ�ำนาจนี้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก
ในสังคม16 พื้นฐานความคิดของรุสโซที่มีต่อทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดในทางคัดค้านอ�ำนาจเด็ด
ขาดของกษัตริย์ รุสโซจึงเชื่อว่าสังคมเกิดขึ้นเพราะราษฎรในสังคมสมัครใจสละสภาพธรรมชาติอันเสรี
ของตนเพือ่ มาท�ำสัญญาประชาคมขึน้ ทุกคนจึงมีสว่ นเป็นเจ้าของสังคมหรืออ�ำนาจอธิปไตย มิใช่พระเจ้า
หรือกษัตริยท์ เี่ ป็นเจ้าของดังทีอ่ ธิบายมากันตลอดในยุคสมัยโบราณ ดังนัน้ ประชาชนแต่ละคนในรัฐหนึง่
จึงเป็นทั้งราษฎรที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยและเป็นผู้อยู่ใต้อ�ำนาจอธิปไตยซึ่งราษฎรได้มอบไว้ให้แก่
สังคม ซึ่งการถือทฤษฎีอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จะมีผล คือ การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ
ซึ่งเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ย่อมได้ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของประชาชน
ประชาชนสามารถควบคุมผูแ้ ทนได้เมือ่ ประชาชนไม่พอใจผูแ้ ทน ก็ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งได้ (recall)
อีกทัง้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในทางกฎหมาย เช่น มีสทิ ธิเสนอร่างกฎหมาย มีสทิ ธิออกเสียงแสดงประชามติ
ในเรื่องส�ำคัญ เป็นต้น17

15
16
17
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สโรช สันตะพันธุ์. (พฤษภาคม 2548). บทบาทของคริสตศาสนจักรโรมันคาธอลิกในระบบการเมืองยุโรปยุคกลาง.
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2.1.3 ทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ (Nation Sovereignty)
		
ทฤษฎีนี้เห็นว่า แม้ประเทศหรือรัฐจะประกอบด้วยประชาชน แต่แท้จริงแล้วการที่
ประชาชนมาอยูร่ วมกันเช่นนัน้ ท�ำให้เกิด “สภาวะชาติ” ขึน้ เป็นเอกเทศจากประชาชนแต่ละคน ชาตินเี้ อง
ทีเ่ ป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยไม่ใช่ประชาชน ชาติเป็นสภาวะพิเศษ เป็นสิง่ ทีส่ มมติขนึ้ มา ชาติเกิดจากการ
รวมกันของพลเมืองทุกคน ซึ่งถ้าแยกเป็นคนแต่ละคนแล้วจะไม่มีเลย แต่ถ้ารวมกันทุกคนแล้ว
ย่อมเป็น “ชาติ” ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง โดยมี ซีเอเยส์ (Emmanuel-Joseph (Abbe) Sieyès)
ชาวฝรัง่ เศส ผูเ้ สนอทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติทเี่ ห็นว่า เจตนารมณ์ของชาติ จะแสดงออก
ได้ก็แต่โดยชาติ โดยผ่านผู้แทนของชาติ และผู้แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้น เมื่อได้รับเลือกแล้ว
ไม่ใช่ผู้แทนของราษฎรที่เลือก แต่เป็นผู้แทนของชาติจึงเป็นอิสระ ไม่ถูกผูกมัด โดยสัญญาใด ๆ กับ
ประชาชนผูเ้ ลือก และมีอสิ ระทีจ่ ะท�ำแทนชาติได้เต็มที18่ และประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการใช้อำ� นาจ
นีอ้ ยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกของชาติเท่านัน้ และการถือทฤษฎีอำ� นาจอธิปไตยเป็นของชาติ จะมีผลตามมา
คือ เมื่ออ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ หากชาติได้มอบหมายให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจแทน เช่น มอบให้กษัตริย์
หรือประธานาธิบดี ชาติย่อมเรียกอ�ำนาจอธิปไตยกลับคืนได้ หรือการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นหน้าที่
ซึ่งเราจะต้องท�ำ ไม่ใช่ “สิทธิ” และการเลือกตั้งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแบบทั่วถึง (Universal Suffrage)
อาจมีการก�ำจัดสิทธิการเลือกตั้งได้ และผู้แทนของแต่ละคนไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแต่ละคนในเขตเลือก
ตั้งเท่านั้น ผู้แทนทั้งหมดถือเป็นผู้แทนของชาติ และไม่อยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง
		
อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มีความส�ำคัญ เพราะแท้ที่จริงแล้ว
อ�ำนาจอธิปไตยก็ยังเป็นของประชาชนอยู่ แต่เป็นประชาชนที่รวมตัวกันภายใต้แนวคิดของชาติ จาก
แนวคิดที่เชื่อว่าชาติมีสภาพบุคคลต่างหากจากประชาชน และเมื่อชาติเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตยไม่ใช่
ประชาชน อ�ำนาจเลือกตัง้ จึงเป็นสิง่ ทีช่ าติมอบให้แก่ประชาชน ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีเ่ ลือกผูแ้ ทน
ของชาติ เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิใช่สิทธิ ชาติจึงมีสิทธิที่
จะมอบอ�ำนาจการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนที่เห็นว่าเหมาะสมได้
2.1.4 ทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจ (The Seperation of Powers)
		
ทฤษฎี ว ่ า ด้ ว ยการแบ่ ง แยกอ� ำ นาจเกิ ด จากแนวความคิ ด ของมองเตสกิ เ ออ
(Montesquieu) ซึ่งเห็นว่า ควรแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 องค์กรหลัก คือ
องค์กรที่ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ โดยทั้งสามอ�ำนาจจะท�ำการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อ�ำนาจ
18

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. (20 ธันวาคม 2547). แนวความคิดอ�ำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศส. ค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2557 จาก http://pub-law.net/publaw/view.aspx?ID=239
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อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงองค์กรเดียว เพราะตามธรรมดาบุคคลใดก็ตามซึ่งมีอ�ำนาจอยู่ในมือมักจะใช้
อ�ำนาจเกินเลยอยู่เสมอ องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจจึงควรต้องเป็นอิสระจากกันเพื่อคุ้มครองและให้หลักประกัน
สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ฉะนั้น จึงอาจจะเรียกหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจเช่นนี้ได้ว่า ทฤษฎีการแบ่งแยก
องค์กรเพื่อใช้อ�ำนาจอธิปไตย19
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา
การเกิดขึ้นของสมาชิกวุฒิสภาหรือสภาสูง พบว่า มีลักษณะการเกิดขึ้นแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ คือ เกิดขึ้นจากการประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง และเกิดขึ้นจากการสถาปนา
รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร โดยรายละเอียดของทั้งสองลักษณะ สามารถอธิบายได้ดังนี้
2.2.1 เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง เริ่มตั้งแต่สมัยการปกครอง
ของนครรัฐกรีก-เอเธนส์ และอาณาจักรโรมัน
		
ในนครรัฐเอเธนส์ เดิมมีการปกครองในระบอบกษัตริยโ์ ดยบรรดาขุนนางแห่ง Attica
ยอมตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของกษัตริย์ แต่ต่อมามีการลดอ�ำนาจของกษัตริย์ลง จนในที่สุดปี 683 ก่อน
คริสตกาล อ�ำนาจการปกครองได้กลับเป็นของบรรดาขุนนางเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่โต โดยได้น�ำระบบ
การปกครองโดยคณะข้าราชการ (Archontat) มาใช้แทนระบอบกษัตริย20์ ต่อมาภายหลังมีการปรับปรุง
โครงสร้างการปกครองกรุงเอเธนส์โดยให้พลเมืองสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการปกครองโดยเข้าไปออก
เสียงในที่ประชุมของพลเมือง หรือที่เรียกว่า “สภาประชาชน” (Ekklesia) และปรับเปลี่ยนสถาขุนนาง
(Areopag) ซึ่งเดิมประกอบด้วยขุนนางเท่านั้น ให้กลายเป็นที่ประชุมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี แต่
ในที่สุดสภาขุนนางนั้นก็ถูกลดอ�ำนาจจนหมดบทบาททางการเมืองไป
		
ส�ำหรับอาณาจักรโรมัน มีองค์กรที่เรียกว่า “สภาซีเนท” (Senate) ซึ่งมีรากศัพท์
มาจาก ค�ำว่า “Senex” แปลว่า ที่ประชุมของเหล่าผู้เฒ่า หรือผู้อาวุโส แต่ในความหมายของ
ชาวโรมัน หมายถึง ที่ประชุมของเหล่าประมุข (Patres) ของแต่ละตระกูล (Gentles) ที่มีความ
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เดิมที่ประชุมนี้ตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ถวายค�ำปรึกษาแก่กษัตริย์ และเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในการใช้อ�ำนาจของกษัตริย์ สภาซีเนทนี้เคยก�ำหนดผู้ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์
และเมื่อกษัตริย์เสด็จสวรรคต ประมุข (Patres) ของแต่ละตระกูลเหล่านี้ จะเป็นผู้ใช้อ�ำนาจจนกว่า
19
20
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สอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 25-26.
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กษัตริย์พระองค์ใหม่จะขึ้นครองราชย์ (Interregnum) สภาซีเนทจึงถือเป็นองค์กรส�ำคัญของรัฐโรมันที่
จะท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้เกิดความต่อเนื่องทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ กษัตริย์บางพระองค์จึงตั้งคนของ
พระองค์เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกสภาซีเนท เพื่อท�ำหน้าที่เป็นฐานเสียง และเท่ากับเป็นการยกฐานะ
ของบุคคลนั้นขึ้นเป็นชนชั้นสูง (Patrician) และครอบครัวของผู้นั้นก็จะกลายเป็น (Gentles) ไปด้วย
นอกจากนี้สภาซีเนทยังมีอ�ำนาจที่ส�ำคัญอื่นอีก เช่น อ�ำนาจที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมติของสภา
ที่เป็นตัวแทนของประชาชน อ�ำนาจในการให้ค�ำปรึกษาที่จะออกมาในรูปของมติอันมีผลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอ�ำนาจในการรับรองกลุ่มความเชื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและห้ามกิจกรรมของกลุ่ม
ความเชือ่ อ�ำนาจในการอนุมตั ริ ายจ่ายส�ำหรับกิจกรรมของรัฐทีด่ ำ� เนินการโดย Quaestor รวมทัง้ ก�ำหนด
อัตราภาษีเพื่อให้เพียงพอกับความจ�ำเป็นทางด้านการทหาร อ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาทั้งในและนอกอาณาจักร อ�ำนาจสั่งระดมพลและปลดประจ�ำการทหาร เป็นต้น
		
สมาชิกสภาซีเนทนี้ เดิมกษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากชนชั้นสูงเท่านั้น ต่อมาพวกไพร่
(Pleb) ได้ต่อสู้จนสามารถเข้าไปมีที่นั่งในสภาซีเนทโดยได้เป็นสมาชิกประเภทที่เรียกว่า Conscripti
ซึง่ มีฐานะเทียบเท่า Patres ทุกประการ การเข้ามามีสว่ นร่วมของพวกไพร่นี้ ท�ำให้หลักเดิมทีว่ า่ สมาชิก
สภาซีเนทมาจากตระกูลต่างๆ สิ้นผลไป
		
วิวฒ
ั นาการของวุฒสิ ภาจากการประวัตศิ าสตร์ทางการเมืองการปกครอง ตัง้ แต่นครรัฐ
กรีก - เอเธนส์ และอาณาจักรโรมัน มีผลต่อเนื่องจนประเทศอังกฤษน�ำมาจัดโครงสร้างการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยในระบบรั ฐ สภาที่ มี วุ ฒิ ส ภาหรื อ สภาขุ น นาง และเป็ น ต้ น แบบให้ กั บ นานา
อารยประเทศ
2.2.2 เกิดขึ้นจากการสถาปนารัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร ในการร่างรัฐธรรมนูญ
เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบรัฐสภา ส�ำหรับบรรดาประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ หรือประเทศที่เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา โดยมีรัฐสภาเป็น
สถาบันหลักในการแสดงออกซึง่ เจตจ�ำนงของประชาชน หรือพลเมืองของรัฐในอันทีจ่ ะใช้อำ� นาจอธิปไตย
ในการปกครองตนเอง ซึง่ นอกจากการก�ำหนดระบบรัฐบาล หรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตวิ า่ ควรแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจออกจากกันอย่างเด็ดขาด หรือควรให้มคี วามสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลกันมากน้อยเพียงใดแล้ว การร่างรัฐธรรมนูญโดยก�ำหนดรูปแบบ
โครงสร้าง กลไกของรัฐสภาว่าควรมีลักษณะใด ประกอบด้วยกี่สภา ที่มา องค์ประกอบ วิธีการได้มา
คุณสมบัติ ภารกิจ บทบาท และอ�ำนาจหน้าที่ ของแต่ละสภา จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ และเป็นเรื่องที่จะ
ท�ำให้เกิดสภา เช่น เกิดวุฒิสภาขึ้นได้
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2.3 รูปแบบของการมีวุฒิสภา
รูปแบบของการมีวุฒิสภานั้น มีข้อพิจารณาหลายประการ เช่น
2.3.1 พิจารณาจากวัตถุประสงค์ เพราะวัตถุประสงค์จะเป็นตัวก�ำหนดการจัดรูปแบบ
และโครงสร้างและทีม่ าของวุฒสิ ภาของประเทศ บางประเทศอาจมีวตั ถุประสงค์อย่างเดียว บางประเทศ
อาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง21 เช่น เพื่อถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างสภานิติบัญญัติกับรัฐบาล เพื่อเหนี่ยวรั้ง
หรือคานอ�ำนาจกับสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตรวจสอบหรือทักท้วงการตรากฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคคลบางกลุ่มมีผู้แทนทางการเมืองได้ หรือเพื่อเป็นฐานอ�ำนาจของรัฐบาล
2.3.2 พิจารณาจากวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
		
1) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง ในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่
จะก�ำหนดให้วฒ
ุ สิ ภาหรือสภาสูงมาจากการแต่งตัง้ เช่น ประเทศอังกฤษ การแต่งตัง้ สมาชิกสภาขุนนาง
กระท�ำโดยพระมหากษัตริย์ ประเทศแคนาดา วุฒิสภาจะมาจากการเสนอชื่อของฝ่ายบริหาร และจะได้
รับการแต่งตั้งจากผู้ส�ำเร็จราชการ (Governor General of Canada) โดยค�ำแนะน�ำจากนายกรัฐมนตรี
ประเทศเยอรมนี วุฒิสภามาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลแต่ละมลรัฐ กรณีที่วุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง
มักจะมีปญ
ั หาเรือ่ งความไม่ชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตย เพราะตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย
นั้น ถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
ดังนั้น จึงเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งย่อมไม่ใช่ผู้แทนของปวงชน22
		
2) สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในประเทศ
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้ง เพราะแสดงถึงความชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตย อีกทั้งยัง
ส่งผลถึงความรู้สึกต่อการเป็นผู้แทนปวงชนของสมาชิกวุฒิสภาด้วย ซึ่งวิธีการเลือกตั้งนี้อาจแบ่งได้เป็น
2 วิธี คือ การเลือกตั้งโดยตรง ประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรง เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา และการเลือกตั้งโดยอ้อม ประเทศที่ใช้ระบบการเลือกตั้งโดยอ้อม เช่น เนเธอร์แลนด์
ฝรั่งเศส
2.3.3 พิจารณาจากฐานที่มา กล่าวคือ ที่มาจากการสืบสายขุนนางและการแต่งตั้ง เช่น
ประเทศอังกฤษ ที่มาจากการเป็นผู้แทนมลรัฐในระบบสหรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย
แคนาดา และมาเลเซีย ทีม่ าจากการเป็นผูแ้ ทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ข้มแข็งและมีพฒ
ั นาการ
21
22
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อย่างต่อเนื่อง เช่น ประเทศฝรั่งเศส ที่มาจากการเป็นผู้แทนของกลุ่มผลประโยชน์หรือทางอาชีพ เช่น
ประเทศไอร์แลนด์
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และหลักการของสมาชิกวุฒสิ ภาแล้ว จะเห็นได้วา่ เป็นเรือ่ ง
ที่ส�ำคัญ เพราะสมาชิกวุฒิสภาตามระบบรัฐสภาในปัจจุบันไม่ได้ท�ำหน้าที่เพียงบัญญัติกฎหมายเท่านั้น
แต่ยังมีบทบาทส�ำคัญในการถ่วงดุลฝ่ายบริหารและผลักดันนโยบายของรัฐให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ
ดังนั้น หากทราบแนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา อย่างเข้าใจแล้วก็จะเป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาได้ว่า แท้จริงแล้วสมาชิกวุฒิสภาควรมีที่มาอย่างไร

3. ที่มาและอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่างประเทศ
3.1 ประเทศอังกฤษ
3.1.1 ความเป็นมา
		
ประเทศอังกฤษเป็นประเทศทีม่ รี ะบบ 2 สภา ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในระยะเริม่ แรกสภาขุนนาง
มีอำ� นาจหน้าทีเ่ หนือกว่าสภาสามัญเมือ่ ประชาธิปไตยเข้ามามีอทิ ธิพลในสังคมมากขึน้ สภาทัง้ สองสภาเริม่
มีอำ� นาจเท่าเทียมกัน และท�ำให้เกิดปัญหาความยากล�ำบากในการบริหารประเทศของรัฐบาล จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1911 มีการตราพระราชบัญญัติรัฐสภา ค.ศ. 1911 บัญญัติมิให้สภาขุนนางแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบยืนตามสภาสามัญเท่านั้น และพระราชบัญญัติ
รัฐสภา ค.ศ. 1949 ได้ลดระยะเวลา การยับยั้งร่างพระราชบัญญัติของสภาขุนนาง นอกจากนั้นเมื่อมี
การบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาขุนนาง ค.ศ. 1999 อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองอังกฤษ
โดยมีแนวคิดทีต่ ้องการให้สภาขุนนางเป็นสภาที่ชว่ ยเติมเต็มงานของสภาสามัญให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึน้ มีสมาชิกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและแก้ไขกฎหมายให้มคี ณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีเป้าหมายให้สภาขุนนางมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนสภาขุนนาง
ในครัง้ นีไ้ ม่ได้เน้นทีก่ ารเปลีย่ นแปลงอ�ำนาจหน้าทีข่ องเหล่าขุนนาง แต่เน้นทีอ่ งค์ประกอบของสภาขุนนาง
โดยบัญญัติให้ลดจ�ำนวนของสมาชิกสภาขุนนาง และให้ยกเลิกสมาชิกประเภทขุนนางสืบเชื้อสาย และ
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านก็ได้มีการถกเถียงกันว่าสมาชิกสภาขุนนางควรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
หรือบางส่วน หรือควรมาจากการแต่งตั้ง และท้ายที่สุดยังคงเห็นควรให้สมาชิกสภาขุนนาง มาจาก
การแต่งตั้ง และก�ำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาขุนนางสืบเชื้อสายบางส่วนให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
สภาขุนนางต่อไป แต่ไม่สามารถสืบทอดความเป็นสมาชิกให้แก่ทายาทได้
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3.1.2 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
		
1) ขุนนางฝ่ายศาสนา 26 คน ซึง่ จะเป็นสมาชิกสภาขุนนางตราบเท่าทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางศาสนาดังกล่าว โดยสิทธิการเป็นสมาชิกสภาขุนนางไม่ตกทอดไปยังทายาท
		
2) ขุนนางฝ่ายฆราวาส 3 ประเภท
			 ประเภทที่หนึ่ง มาจากขุนนางที่ได้รับต�ำแหน่งโดยการสืบตระกูลของอังกฤษ
สก็อตแลนด์ เกรทบริเทน และสหราชอาณาจักร
			 ประเภทที่สอง มาจากขุนนางที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดชีวิต
			 ประเภทที่สาม มาจากขุนนางตุลาการ
			 นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาขุนนางประเภทพระบรมวงศานุวงศ์ คุณสมบัติของ
สมาชิกสภาขุนนาง คือ จะต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือได้รบั การตัดสินลงโทษ
ฐานเป็นกบฏหรือโทษในลักษณะเดียวกัน แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า เป็นต้น
3.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.2.1 ความเป็นมา
		
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบรัฐสภาคองเกรสซึ่งมีลักษณะเป็นระบบ สภาคู่ โดย
รัฐสภาคองเกรสถือก�ำเนิดขึ้นจากการประชุมสภาอาณานิคม ครั้งที่ 1 (First Continental Congress)
มาประชุมกันในลักษณะเป็นสมาพันธรัฐ ในระยะเริ่มแรกรัฐบาลของสมาพันธรัฐยังไม่มีบรรทัดฐานใน
การปกครอง และไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ และได้ท�ำการประกาศอิสรภาพหลังจากนั้น
อีก 2 ปี เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ในการประชุมสภาอาณานิคมครัง้ ที่ 2 (Second Continental
Congress)
		
ในปี ค.ศ. 1781 มีการประชุมขึ้นที่เมืองฟิลาเดลเฟียมีการเสนอให้ใช้กฎบัตร
แห่งสหพันธรัฐ (The Articles of Confederation) คือ ก�ำหนดให้มลรัฐทั้ง 13 รัฐ อยู่รวมกันแบบ
สหพันธรัฐ (Confederation) และมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ (Confederation Government)
โดยใช้ชอื่ ประเทศว่าสหรัฐอเมริกา (United States of America) อย่างไรก็ตาม กฎบัตรแห่งสมาพันธรัฐ
ก็มีข้อบกพร่องบางประการ23 เนื่องจากภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยสมาพันธรัฐ รัฐสภาคองเกรส
แห่งสมาพันธรัฐ (Congress of the Confederation) มีลักษณะเป็นสภาเดี่ยว ประกอบด้วยผู้แทน
23

สนธิ์ บางยี่ขัน. (2519). การเมืองสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. หน้า 6-8.
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จากแต่ละรัฐในจ�ำนวนเท่า ๆ กัน และมีอ�ำนาจยับยั้งร่างกฎหมาย (veto) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐสภาคองเกรสได้ด้วยอ�ำนาจหน้าที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ประกอบกับการขาดอ�ำนาจทางบริหารและ
ตุลาการ ท�ำให้รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐอ่อนแอ เมื่อเทียบกับรัฐบาลของแต่ละมลรัฐ และส่งผลให้
เกิดความ ยุง่ ยากทางเศรษฐกิจและน�ำไปสูค่ วามขัดแย้งระหว่างมลรัฐ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้มกี ารประชุม
The Constitutional Convention ผลแห่งการประชุมเห็นควรให้ด�ำเนินการจัดการร่างรัฐธรรมนูญ
และก�ำหนดลักษณะของรัฐสภาให้เป็นระบบสองสภา (Bicameral Congress) สหรัฐอเมริกาจึงมีระบบ
รัฐสภาซึ่งมีลักษณะเป็นระบบสภาคู่ประกอบด้วยวุฒิสภา (Senate) และสภาผู้แทนราษฎร (House of
Representatives) โดยสมาชิกของทั้งสองสภาได้รับเลือกจากประชาชน วุฒิสภาประกอบด้วยผู้แทน
จาก 13 มลรัฐ มลรัฐละ 2 คน เท่าเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนประชากรไม่ว่าจะเป็นมลรัฐเล็ก
หรือมลรัฐใหญ่ และสภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก 13 มลรัฐ จ�ำนวนไม่เท่าเทียมกัน เพราะ
ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนประชากรภายในรัฐเป็นตัวก�ำหนดอัตราจ�ำนวนผู้แทน
3.2.2 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
		
ประชาชนมีสทิ ธิเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาโดยตรงในทางปฏิบตั ผิ ทู้ จี่ ะสมัครรับเลือกตัง้
เป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมของแต่ละพรรคก่อนที่เรียกว่า Convention
หรือมีการเลือกตั้งหยั่งเสียง (Primary) เสียก่อนแล้วจึงค่อยน�ำรายชื่อที่ได้รับการเลือกแล้วถึงจะส่งผู้ที่
จะสมัครรับเลือกตั้งเข้าชิงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
3.3 ประเทศญี่ปุ่น
3.3.1 ความเป็นมา
		
รัฐธรรมนูญเมจิ (The Meiji Constitution) เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ถูกร่างขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889 มีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1890 รัฐธรรมนูญนี้ถูกมอบให้ประเทศญี่ปุ่น
เป็นการแสดงถึงความการุณย์ของจักรพรรดิ บนทฤษฎีการปกครองที่ตั้งอยู่แห่งรัฐญี่ปุ่น ซึ่งเรียกว่า
“โกกุไต” (Kokutai) จักรพรรดิที่ก�ำลังครองราชย์อยู่เป็นที่รวมศูนย์ของอ�ำนาจทั้งมวลของรัฐสุด
แต่ผู้เดียว ซึ่งได้แก่ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิติบัญญัติ และอ�ำนาจตุลาการในส่วนอ�ำนาจนิติบัญญัติ
รัฐสภา แบ่งเป็นสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน และ
สภาขุนนางหรือวุฒสิ ภาซึง่ ประกอบด้วย สมาชิกทีม่ าจากพระราชวงศ์ ขุนนาง และบุคคลทีอ่ งค์จกั รพรรดิ
ทรงแต่งตัง้ ขึน้ ต่อมาเมือ่ ญีป่ นุ่ แพ้สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามลบล้างความเชือ่ ดัง้ เดิม
ในสถาบันจักรพรรดิ โดยสร้างความเชื่อใหม่ว่าองค์จักรพรรดิ คือ คนธรรมดาสามัญเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
ทั้งหลายและมิได้เป็นเทพเจ้าแต่อย่างใด และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นโดยก�ำหนด
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ระบบการปกครองที่มีสถาบันแบบอังกฤษและอเมริกันรวมกันเป็นพื้นฐานส�ำคัญ แต่ยังคงรักษาระบบ
กษัตริย์ไว้โดยลิดรอนอ�ำนาจทางการเมืองของจักรพรรดิให้ลดลง รัฐธรรมนูญนี้ก�ำหนดให้เป็นระบบสอง
สภา แต่จัดระบบความสัมพันธ์และอ�ำนาจของสภาสูงและสภาล่างใหม่ รัฐสภา (The Imperial Diet)
เคยท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์กรทีป่ รึกษาขององค์จกั รพรรดิในกิจการของรัฐ ต่อมาได้กำ� หนดให้มี The National
Diet เป็นองค์กรสูงสุดของอ�ำนาจรัฐท�ำหน้าที่ในฐานะแทนองค์จักรพรรดิในการดูแลกิจการของรัฐได้
โดยเป็นองค์กรเดียวที่มีอ�ำนาจออกกฎหมายได้รัฐสภา (The National Diet) ประกอบด้วยสภาผู้แทน
ราษฎร (House of Representatives) ซึ่งสมาชิกได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และวุฒิสภา
(House of Councillors) ซึง่ สมาชิกได้รบั เลือกตัง้ จากประชาชนโดยตรงเช่นกัน และส่งผลท�ำให้วฒ
ุ สิ ภา
มิได้เป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเหมือนกับสภาขุนนางในสมัยก่อน
3.3.2 วิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
		
รัฐสภาไดเอท (The National Diet) ประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 252 คน ในจ�ำนวนนี้ 152 คน ได้รับการเลือกตั้งจากเขต
เลือกตั้ง (Local Constituencies) ซึ่งแบ่งตามการแบ่งเขตปกครองที่มีอยู่ 47 เขตด้วยกัน แต่ละเขต
เลือกตัง้ สามารถจะมีผแู้ ทนเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาได้ตงั้ แต่ 2 – 8 คน ตามสัดส่วนความมากน้อยของจ�ำนวน
พลเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ส่วนสมาชิกวุฒิสภาอีก 100 คน ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้ง
ประเทศ24 โดยถือว่าทั้งประเทศญี่ปุ่นเป็นเขตการเลือกตั้งเดียวกัน(National Constituency) ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิออกเสียงเลือกผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งทั่วประเทศ สมาชิก
วุฒิสภามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 6 ปี มีการก�ำหนดให้กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาหมดวาระใน
การด�ำรงต�ำแหน่งทุก 3 ปี ดังนั้น ทุก 3 ปี จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากันครั้งหนึ่งโดยเลือก
สมาชิกวุฒิสภาจากแต่ละเขตการเลือกตั้งเป็นจ�ำนวน 76 คน เลือกสมาชิกวุฒิสภาจากทั่วประเทศ
50 คน รวมเป็น 126 คน หรือกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาสูงทั้งหมด อย่างไรก็ตามวุฒิสภาญี่ปุ่นไม่อาจ
ถูกสั่งยุบสภาโดยฝ่ายบริหารดังเช่นสภาผู้แทนราษฎรได้
		
จากการศึกษา จะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษมีวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจาก
การแต่งตัง้ และโดยต�ำแหน่ง ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกามีวธิ กี ารได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาจากการเลือกตัง้
เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในล�ำดับต่อไปผู้เขียนจะได้น�ำเสนอเกี่ยวกับวิธีการได้มาและอ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย
24
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4. วิธีการได้มาและอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญของประเทศไทยส่วนใหญ่ บทบัญญัติว่าด้วยวุฒิสภาจะบัญญัติถึงที่มาของสมาชิก
วุฒิสภาไว้คล้ายกันว่ามาจากการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความช�ำนาญในวิชาการ หรือกิจการอื่น
อันจะยังประโยชน์ให้แก่การปกครองบ้านเมือง แต่มเี พียงรัฐธรรมนูญฉบับเดียวเท่านัน้ คือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ที่ก�ำหนดให้สมาชิกพฤฒสภามาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม
ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเห็นว่า การได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาควรก�ำหนดให้มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับประชาชนโดยตรง จนน�ำมาสู่การ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาเป็นการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แม้ว่าวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังกล่าวจะสอดคล้อง
กับอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังคงมีประเด็นปัญหาจนน�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการได้
มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาอีกครัง้ เป็นการเลือกตัง้ และการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
อย่างไรก็ตามที่มาและอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น
สามารถพิจารณาได้จากตารางดังที่ปรากฏนี้
ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

พระราชบัญญัตธิ รรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยาม
ชัว่ คราว พุทธศักราช 2475

---

---

มีการบัญญัติเฉพาะ
สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช 2475

---

---

มีการบัญญัตเิ ฉพาะ
สภาผูแ้ ทนราษฎรเท่านัน้

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489

ก�ำหนดให้สมาชิกพฤฒ
สภามาจากการเลือกตั้ง
โดยอ้อมและโดยลับ
จ�ำนวน 80 คน โดยมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
6 ปี วาระแรกเมือ่ ครบ
3 ปี ให้มีการจับสลาก

1. ก� ำ หนดให้ พ ฤฒสภา
มี เ พี ย งอ� ำ นาจพิ จ ารณา
กฎหมายทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร
เห็นชอบมาแล้ว ในกรณีที่
พฤฒสภา ไม่เห็นชอบกับ
ร่างกฎหมายใด สภาผูแ้ ทน
ราษฎรอาจยื น ยั น ร่ า ง
กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ
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หมายเหตุ

1. มีการบัญญัตถิ งึ วุฒสิ ภาเป็น
ครัง้ แรก แต่เรียกว่า พฤฒสภา
2. วิธกี ารได้มาซึง่ วุฒสิ ภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ำ� หนดให้มา
จากการเลือกตัง้ หนึง่ ชุด และ
มาจากพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ อีกหนึง่ ชุด
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รัฐธรรมนูญ

ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

หมายเหตุ

ออกจ� ำ นวนครึ่ ง หนึ่ ง ร่างกฎหมายนัน้ ด้วยคะแนน
แต่ผทู้ อี่ อกไปมีสทิ ธิได้รบั เสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ก็ได้
เลือกกลับเข้ามาอีกได้ 2. อ�ำนาจตรวจสอบ
การท�ำงานของฝ่ายบริหาร
นัน้ พฤฒสภาท�ำได้เพียงตัง้
กระทูถ้ าม แต่ไม่มอี ำ� นาจ
ลงมติอภิปราย ไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรี
3. อ�ำนาจหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ
อืน่ ๆ เช่น แต่งตัง้ ผูส้ ำ� เร็จ
ราชการแทนพระองค์
รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2492

ก�ำหนดให้พระมหา
กษัตริย์ทรงเลือกและ
แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จากผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จ�ำนวน 100
คน และมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี
และเมื่อครบ 3 ปี ให้
จับสลากออกจ�ำนวน
ครึ่งหนึ่ง

1. วุ ฒิ ส ภาไม่ มี อ� ำ นาจ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ
แ ล ะ ข อ อ ภิ ป ร า ย ไ ม ่
ไว้วางใจ
2. แต่มีอ�ำนาจตั้งกระทู้
ถาม และยับยั้งพระราช
บัญญัติได้ถึงหนึ่งปี (กรณี
ที่วุฒิสภาเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่ผ่าน
ในชั้นสภาผู้แทนราษฎร
ก็ให้ทั้งสองสภาตั้งคณะ
กรรมาธิการร่วมกันเพื่อ
พิจารณาและยกร่างพระ
ราชบัญญัติใหม่)

รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยพุทธศักราช
2475 แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2495

---

---

มีการบัญญัตเิ ฉพาะสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเท่านัน้

ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พุทธศักราช
2502

---

---

มีการบัญญัตใิ ห้มสี ภา
ร่างรัฐธรรมนูญท�ำหน้าทีท่ งั้
ร่างรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
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แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2511

ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการ
แต่งตั้งของพระมหากษัตริย์ โดยมีจ�ำนวน
สามในสี่ของสมาชิก
ส.ส. และมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 6 ปี
และเมื่อครบ 3 ปี
ให้จับสลากออกจ�ำนวน
ครึ่งหนึ่ง

1. ก�ำหนดให้การประชุม
ร่วมกันของทั้งสองสภา
นั้น มีประธานวุฒิสภา
ท�ำหน้าที่เป็นประธาน
รัฐสภา และใช้ข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา
2. วุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
อ�ำนาจทัดเทียม
สภาผู้แทนราษฎรอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ให้อ�ำนาจวุฒิสภามากกว่า
รัฐธรรมนูญฉบับใด ๆ
วุฒิสภาชุดนี้จึงไม่ใช่สภา
กลั่นกรองหรือสภาพี่เลี้ยง
แต่กลายเป็นสถาบัน
การเมืองที่ค�้ำจุนอ�ำนาจ
และเสถียรภาพของรัฐบาล
โดยแท้

ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2515

---

---

มีการบัญญัติให้มี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่ทั้งร่างรัฐธรรมนูญ
และรัฐสภา

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517

รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการเลือก
ตั้งและแต่งตั้ง
จากพระมหากษัตริย์
จ�ำนวน 100 คน และ
มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 6 ปี และ
เมื่อครบ 3 ปี ให้จับ
สลากออกจ�ำนวน
ครึ่งหนึ่ง

1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก�ำหนดให้วุฒิสภามี
อ�ำนาจน้อยมาก คือ
ไม่มีสิทธิเสนอร่าง
กฎหมาย
2. แต่มีอ�ำนาจกลั่นกรอง
กฎหมายโดยยับยั้ง
กฎหมายของสภาผู้แทน
ราษฎรได้เพียง 6 เดือน
เท่านั้น
3. มีอ�ำนาจตั้งกระทู้ถาม
การบริหารราชการของ
รัฐบาล

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519

---

---

รัฐธรรมนูญ
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หมายเหตุ

มีการบัญญัติให้สภาปฏิรูป
การปกครองแผ่นดินท�ำ
หน้าที่นิติบัญญัติ
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รัฐธรรมนูญ
ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2520
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2521

ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2534
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2534
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ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

---

---

รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการแต่ง
ตั้งของพระมหากษัตริย์
จ�ำนวนสามในสี่ของ
จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร และมี
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
6 ปี โดยที่เมื่อครบ
2 ปี ให้จับสลากออก
จ�ำนวนหนึ่งในสามของ
จ�ำนวนสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งหมด และเมื่อครบ
4 ปี ให้สมาชิกวุฒิสภา
จ�ำนวนที่เหลือจับสลาก
ออกอีกจ�ำนวนครึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนดังกล่าว
ส่วนจ�ำนวนที่เหลือ
จากการจับสลากออกให้
พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อ
ครบ 6 ปี

1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีอำ�นาจเพียงให้ความ
เห็นชอบร่างกฎหมาย
ที่ผ่านในชั้นสภาผู้แทน
ราษฎร ในกรณีที่วุฒิสภา
ไม่เห็นชอบกับร่างดังกล่าว
สภาผู้แทนราษฎรอาจ
ยืนยันร่างกฎหมายนั้น
ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า
กึ่งหนึ่งก็ได้ ซึ่งย่อมถือว่า
รัฐสภาได้เห็นชอบร่าง
กฎหมายแล้ว
2. มีอ�ำนาจตั้งกระทู้ถาม
เท่านั้น

---

---

มีการบัญญัติให้มีเพียงสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่
ร่างรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา

รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ำ� หนด
ให้สมาชิกวุฒสิ ภามาจาก
การแต่งตัง้ ของพระมหา
กษัตริยจ์ ำ� นวน 270 คน
และมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 6 ปี และ

1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้
วุฒิสภามีสิทธิเข้าประชุม
ลงมติร่วมกับสภาผู้แทน
ราษฎรเพื่ออภิปรายไม่ไว้
วางใจฝ่ายบริหาร
2. มีอำ� นาจในการเห็นชอบ

1. ต่อมามีการแก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ โดยให้ประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นประธาน
รัฐสภา และประธานวุฒสิ ภา
เป็นรองประธานรัฐสภา
2. วุฒสิ ภาไม่มสี ทิ ธิขออภิปราย

หมายเหตุ
มีการบัญญัติให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่
ร่างรัฐธรรมนูญและรัฐสภา
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แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญ

ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อครบ 3 ปี ให้จับ
สลากออกจ�ำนวน
ครึ่งหนึ่ง

พระราชก�ำหนด
3. มีอ�ำนาจเพียง
กลั่นกรองกฎหมาย
4. เสนอญัตติเปิด
อภิปรายทั่วไปคณะ
รัฐมนตรีโดยไม่มีการ
ลงมติ
5. สามารถเข้าชื่อหรือ
ร่วมเข้าชื่อกับสภาผู้แทน
ราษฎรขอให้เปิดประชุม
วิสามัญได้

หมายเหตุ
ไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารและ
เห็นชอบพระราชก�ำหนดตาม
บทเฉพาะกาลอีกต่อไป
รวมทั้งไม่มีอ�ำนาจเสนอญัตติ
เปิดอภิปรายทั่วไปคณะ
รัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5)
พุทธศักราช 2538

รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการแต่ง
ตั้งของพระมหากษัตริย์
จ�ำนวนสองในสามของ
จ�ำนวนสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540

รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก�ำหนดให้สมาชิก
วุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน จ�ำนวน
200 คน

รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550

รัฐธรรมนูญฉบับนี้
1) ด้านนิติบัญญัต โดย รัฐธรรมนูญฉบับนี้วุฒิสภามี
ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒสิ ภา การกลั่นกรองกฎหมาย อ�ำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
มีจ�ำนวน 150 คน โดย 2) การควบคุมการบริหาร

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไข
จ�ำนวนสภาผู้แทนราษฎร
จาก 360 คน ให้เป็นไป
ตามสัดส่วน 1 คนต่อ
ประชากร 150,000 คน
และจ�ำนวนวุฒิสภาจาก
270 คน
1. รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพิ่ม
อ�ำนาจวุฒิสภาในการแต่ง
ตั้งบุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
องค์กรต่าง ๆ และมี
อ�ำนาจถอดถอนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่าง ๆ
2. เป็นสภากลั่นกรอง
กฎหมาย
3. เป็นสภาตรวจสอบ
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1. เป็นครั้งที่ 2 ที่มีการ
ก�ำหนดให้วุฒิสภา
มาจากการเลือกตั้ง และเป็น
ครั้งแรกที่เป็นวุฒิสภาที่มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชน
2. เป็นครั้งแรกที่ให้อ�ำนาจ
วุฒิสภาเป็นสภาตรวจสอบ
นอกเหนือไปจากอ�ำนาจ
ในการเป็นสภากลั่นกรอง
กฎหมาย
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รัฐธรรมนูญ

ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา

อ�ำนาจหน้าที่
ของสมาชิกวุฒิสภา

มาจากการเลือกตั้ง ใน
แต่ละจังหวัด จังหวัดละ
1 คน จ�ำนวน 76 คน
และมาจากการสรรหา
โดยคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา
จ�ำนวน 74 คน

ราชการแผ่นดิน เช่น
การตั้งกระทู้ถาม การเปิด
อภิปรายทั่วไป
3) การให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องสำ�คัญต่าง ๆ เช่น
การให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้งผู้สำ�เร็จ
ราชการแทนพระองค์
4) เลือกแต่งตั้งบุคคล
ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กร
ต่าง ๆ รวมทั้งถอดถอน
บุคคลให้พ้นจากตำ�แหน่ง
5) อำ�นาจหน้าที่อื่นๆ
เช่น การร้องขอต่อ
ประธานวุฒิสภาให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาสิ้นสุดลงหรือไม่

หมายเหตุ

จากตารางทีแ่ สดงถึงทีม่ าและอ�ำนาจหน้าทีข่ องสมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
ข้างต้น เห็นได้ว่า ปัญหาวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา มีทั้งแบบที่ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน และใช้วิธีการในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมุ่งประสงค์ให้การเมืองการปกครองเป็นไปในรูปแบบใด หรือประสงค์จะแก้ไข
ปัญหาการเมืองบางประการ เช่น เพื่อต้องการให้วุฒิสภามีความเป็นกลางทางการเมือง หรือต้องการ
ให้มีความโปร่งใสทางการเมือง หรือเพื่อมิให้มีการแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากนีจ้ ะเห็นได้วา่ วิธกี ารได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาของไทยมีลกั ษณะเป็นการผสมผสานรูปแบบ
และวิธีการได้มาของต่างประเทศ ซึ่งบางยุคก็ได้มาจากการแต่งตั้งเหมือนกับประเทศอังกฤษ เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2521 หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 เป็นต้น บางยุคก็มีที่มาจากการ
เลือกตั้งเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

พุทธศักราช 2540 และบางยุคประเทศไทยก็ใช้วิธีการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้งจากการสรรหาและ
แบบเลือกตั้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
อย่างไรก็ตาม พบว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในรูปแบบใด ประเด็นที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภายังคงเป็นปัญหาส�ำคัญที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ซึ่งปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละวิธี
สามารถสรุปได้ ดังนี้

4. ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
4.1 ปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
ปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเด็นว่า ไม่สอดคล้อง
กับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตามทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
(Sovereignty belongs to the People) ของ Jean-Jacques Rousseau เน้นไว้ว่า ประชาชน
ทุกคนควรใช้อ�ำนาจอธิปไตยในกิจการทั้งปวงโดยตรง หรือโดยอ้อม ซึ่งตามทฤษฎีนี้ รัฐจึงมอบให้ใคร
เป็นผู้แทนและใช้อ�ำนาจนี้ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกในสังคม และแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคน ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิ ที่จะเลือกผู้แทนของตน
อย่างทั่วถึง เพราะถือว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิของทุกคนมิใช่เป็นหน้าที่ และสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิ
ในตัวเอง มิต้องให้มีผู้ใดมอบหมายหรือมิต้องให้ผู้ใดมอบหมาย หรือจะมาเพิกถอนได้ ดังที่ Rousseau
ได้กล่าวว่า สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิที่ไม่มีอะไรจะพรากจากประชาชนได้ ส่วนการมอบอ�ำนาจของราษฎร
ให้ผู้แทนนั้นเป็นการมอบอ�ำนาจในลักษณะที่ผู้แทน ต้องอยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง
เมือ่ ทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเน้นหลักว่า ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะ
เลือกผู้แทนของตนอย่างทั่วถึงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ขณะที่การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาจาก
การแต่งตั้งเพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมาย และตรากฎหมายมาบังคับใช้กับ
ประชาชนหรือควบคุมประชาชน การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้ง จึงมีข้อโต้แย้งว่าไม่
สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยตามทฤษฎีว่าด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
เพราะย่อมเท่ากับว่าวุฒิสภามิได้รับอาณัติมาจากประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาจึงมิได้เป็นไป
ในฐานะผู้แทนปวงชน เพราะมิได้มีที่มาที่ยึดโยงโดยตรงจากประชาชน การแต่งตั้งจึงถูกมองได้ว่า
เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ ผลประโยชน์ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังการแต่งตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา แต่กรณีดงั กล่าวหาก
พิจารณาตามหลักประชาธิปไตยตามทฤษฎีวา่ ด้วยอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติของ Emmanuel-Joseph
(Abbe) Sieyès อีกทฤษฎีหนึ่ง จะเห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของไทยเป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วย
อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของชาติที่มีแนวคิดว่าชาติเป็นเจ้าของอธิปไตยไม่ใช่ของปวงชนหรือราษฎร อ�ำนาจ
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เลือกตัง้ เป็นสิง่ ทีช่ าติมอบให้ราษฎรในฐานะเป็นองค์กรทีม่ หี น้าทีเ่ ลือกผูแ้ ทนของชาติ ดังนัน้ การเลือกตัง้
จึง เป็ น หน้ า ที่ ไ ม่ ใช่สิท ธิ ชาติจึงมีสิท ธิที่จะมอบอ� ำ นาจเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ร าษฎรที่ เ ห็ นว่ า เหมาะสมได้
การเลือกตั้งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นแบบทั่วถึง (Universal Suffrage) และผู้แทนของแต่ละคนไม่ได้เป็น
ผู้แทนราษฎรแต่ละคนในเขตเลือกตั้งเท่านั้น ผู้แทนทั้งหมดถือเป็นผู้แทนของชาติ และไม่อยู่ภายใต้
อาณัติของราษฎรผู้เลือกตั้ง ตามแนวคิดนี้วุฒิสภาจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมาจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มี
ความพร้อมในการแต่งตั้งหรือสรรหา เพราะหากประชาชนไม่มีความพร้อมอย่างเพียงพอในการที่จะ
ตัดสินใจเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของตนอย่างเหมาะสมแต่ต้องเลือกตามหน้าที่ การได้มาซึ่งวุฒิสภา
ผู้นั้นก็จะไม่มีความเหมาะสมในการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
4.2 ปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2 ฉบับ
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ที่ได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญสองฉบับนี้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุด เพราะได้สนับสนุนให้ประเทศด�ำเนินการปกครองให้
เป็นไปตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การก�ำหนดให้วุฒิสภา
มาจากการเลือกตัง้ เพราะเห็นว่าการเลือกตัง้ ย่อมท�ำให้วฒ
ุ สิ ภามีความชอบธรรมในฐานะผูแ้ ทนปวงชน
ได้อย่างสมบูรณ์ และเชือ่ ว่าการได้สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน เป็นการแสดงออก
ถึงเสียงของประชาชนซึ่งเป็นผู้สรรหาจริง และในทางกลับกันสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็จะมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมกับประชาชน อีกทั้งยังเชื่อว่าการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การเลือกตัง้ จะสามารถใช้อำ� นาจหน้าทีไ่ ด้โดยปราศจากข้อครหา แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่า ความเชือ่ ดังกล่าว
เป็นเรื่องยากมากเพราะสมาชิกวุฒิสภามีความจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม25 โดยข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้จากภูมิหลังของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละ
จังหวัด ส่วนใหญ่จะพบข้อเท็จจริงตรงกันว่าสมาชิกวุฒิสภาเหล่านั้นผ่านการเลือกตั้งเข้ามาโดยอาศัย
ฐานเสียงของพรรคการเมือง หรือมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกันทางการเมืองซึ่งอาจเป็น
ญาติ พี่น้อง สามี หรือภรรยา เป็นต้น ซึ่งผลจากการต้องพึ่งพิงฐานเสียงจากพรรคการเมือง หรือ
กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ท�ำให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อผ่านการเลือกตั้งได้เข้ามาเป็นสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการถูกครอบง�ำของฝ่ายบริหาร เมื่อการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจาก
การเลือกตั้งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง และเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับ
25
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พรรคการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการแทรกแซงของพรรคการเมือง
จากปัญหาดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นทั้งสภากลั่นกรองกฎหมายและสภาตรวจสอบนั้นประสบความล้มเหลว เพราะแทนที่
วุฒิสภาจะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามรัฐธรรมนูญและ
ความคาดหวังของสังคม แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะปรับ
เปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ในเวลาต่อมา
4.3 ปัญหาสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและเลือกตั้งมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ทีไ่ ด้กำ� หนดให้วฒ
ุ สิ ภามาจากการเลือกตัง้ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทัง้ สภากลัน่ กรองกฎหมาย
และสภาตรวจสอบนั้น ประสบความล้มเหลว ดังนั้น เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จึงมีแนวคิดที่จะให้มีการผสมผสานระหว่างการสรรหาและการแต่งตั้ง โดยมีอ�ำนาจ
หน้าทีเ่ ป็นสภากลัน่ กรองและสภาตรวจสอบดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
บัญญัติไว้
แต่ภายหลังจากได้ใช้บงั คับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาก็ยังคงมีประเด็นโต้แย้ง และต้องการแก้ไขอยู่หลายประการ เช่น ปัญหา
ในเรือ่ งกระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภา องค์กรหลักทีท่ ำ� หน้าทีส่ รรหาส่วนใหญ่มาจากองค์กรตุลาการ
เช่น ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย และตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย ท�ำให้เกิดปัญหาเบือ้ งต้นว่า สมาชิกวุฒสิ ภา
จากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนีเ้ ปรียบเสมือนตัวแทนของฝ่ายตุลาการในการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหารอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นการให้ฝ่ายตุลาการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการใช้
อ�ำนาจในการตรากฎหมาย และในด้านการใช้อ�ำนาจถ่วงดุลฝ่ายบริหารโดยองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติด้วย
ซึง่ ปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดประเด็นว่าในการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาตามกระบวนการสรรหานัน้ เป็นการ
ขัดหรือแย้งกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติรัฐ หรือไม่ การที่ก�ำหนด
ให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย บุคคลที่มาจากองค์กร
ตุลาการเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อพิจารณากับทฤษฎีว่าด้วยการแบ่งแยกอ�ำนาจแล้ว ก็จะเห็นว่าไม่น่าจะ
ถูกต้อง หรือเหมาะสม แม้จะเชื่อว่าองค์กรตุลาการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง มีความอิสระ และมี
ความยุติธรรมเป็นที่ตั้งก็ตาม เพราะอย่างไรก็ตามผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหาเป็นผู้ที่ยังคงด�ำรง
ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
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นอกจากนัน้ สมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจากคณะกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ เป็นคนทีค่ ณะกรรมการ
สรรหารู้จักหรือใกล้ชิด และบางกรณีมีประเด็นปัญหาว่ากระบวนการสรรหาโดยวิธีนี้น�ำไปสู่การวิ่งเต้น
ขอเสียง หรือรวมพวก แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน แทนที่จะเป็นระบบพิจารณาตามความสามารถ
ของบุคคล แต่ท้ายสุดมักกลายเป็นระบบพวกพ้อง26 ประการส�ำคัญการที่สมาชิกวุฒิสภาที่มาทั้งจาก
การสรรหาและจากการเลือกตั้งได้กลับกลายเป็นฝักเป็นฝ่าย หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า
“สว. กลุ่มสรรหา” และ “สว. กลุ่มเลือกตั้ง” และน�ำมาสู่ปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดแย้ง และกระทบกระทั่ง
ตามกระบวนการและรูปแบบอยู่เสมอ
จากการศึกษาถึงปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาทั้งมาจากการสรรหา มาจากการเลือกตั้ง
และมาจากการสรรหาและการเลือกตั้งแล้ว เห็นว่า แต่ละรูปแบบก็มีปัญหา มีข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่าง
กันไป และแต่ละยุคแต่ละสมัยของรัฐบาลหรือผู้มีอ�ำนาจก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงรูปแบบที่มา
ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนเสมอมา ดังเช่นกรณีทางฝ่ายกลุ่มผู้ถูกร้อง ขอแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในประเด็นที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา แต่ทางฝ่ายกลุ่มผู้ร้องไม่เห็นด้วยจึงน�ำคดีขึ้นสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามทีป่ รากฏในค�ำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 15-18/2556 ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยสรุปความได้วา่
การด�ำเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญของผูถ้ กู ร้องทัง้ หมดในคดีนี้ เป็นการกระท�ำ
ที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 122 มาตรา 125 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 126 วรรคสาม
มาตรา 291 (1) (2) และ (4) และมาตรา 3 วรรคสอง และมีเนื้อความที่เป็นสาระส�ำคัญขัดแย้งต่อ
หลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อันเป็น
การกระท�ำเพื่อให้ผู้ถูกร้องทั้งหมดได้มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ฝ่ า ฝื น รั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา 68 วรรคหนึ่ง27
หลั ก ที่ ไ ด้ จ ากค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ข องรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 68 คื อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจเพิม่ เติมในการตรวจสอบการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ในส่วนของกระบวนการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 291 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 (1) วรรคสอง ซึ่งบัญญัติ
ว่า ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
26
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พระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประมุ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงรู ป ของรั ฐ จะเสนอมิ ไ ด้ แต่ ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของ
ศาลรัฐธรรมนูญได้เพิม่ เติมข้อห้ามของการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญว่า ห้ามการแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
ที่ขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ด้วย
ส�ำหรับการแก้ไขทีม่ าและคุณสมบัตขิ องสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับฝ่ายการเมือง
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ไม่สามารถกระท�ำได้ เพราะเป็นการท�ำให้หลักการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอ�ำนาจซึง่ กันและกันของระบบสองสภาต้องสูญเสียไป ท�ำให้ฝา่ ยการเมืองสามารถควบคุมอ�ำนาจ
เหนือรัฐสภาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ปราศจากการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน อันเป็นการ
กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปิดทางให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการครั้งนี้ได้อ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ นอกจากนี้ หากสมาชิกวุฒิสภามีที่มาลักษณะเดียวกับสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร คือ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจะเป็นการท�ำลายระบบตรวจสอบและ
ถ่วงดุล อันเป็นดุลยภาพระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอื่น
จะเห็นได้วา่ ความพยายามในการแก้ไขทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา ตลอดจนรูปแบบของการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือความเป็นไปของบ้านเมืองในขณะหนึ่ง
และอาจจะไม่เหมาะสมกับอีกห้วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นได้ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังเช่นที่น�ำเสนอ
ข้างต้น ผู้เขียนมีแนวคิดในเชิงปฏิรูปเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

5. การปฏิรูปวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ส�ำหรับการปฏิรูปวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจากการศึกษา ผู้เขียนเห็นว่า ควรก�ำหนด
ให้สมาชิกวุฒิสภามีจ�ำนวน 200 คน โดยมาจากการเลือกตั้งจากผู้แทนของแต่ละจังหวัดส่วนหนึ่ง และ
มาจากการจับสลากส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนขอเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
1) ที่มาจากการเลือกตั้ง จ�ำนวน 77 คน ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใน
แต่ละจังหวัด 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ 1 คน
วิธีการเลือกตั้งนี้ เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยที่เน้นหลักอ�ำนาจอธิปไตยของ
ปวงชน (Popular Sovereignty) อันหมายถึง อ�ำนาจอธิปไตยที่จะต้องเป็นของประชาชน เพื่อให้
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การปกครองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนมีอำ� นาจในการเลือกผูแ้ ทนทีจ่ ะเข้าไปปกครอง
หรือประชาชนเป็นผูก้ ำ� หนดผูป้ กครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตัง้ และการก�ำหนดให้มสี มาชิกวุฒสิ ภา
ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นการสะท้อนความเชื่อมโยงกับประชาชนได้เป็นอย่างดี
2) ที่มาจากการจับสลาก จ�ำนวน 123 คน ให้มาจากการเปิดรับสมัครจากกลุ่มบุคคลใน
หลากหลายสาขาอาชีพ โดยการจัดกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ ออกเป็นกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ�ำนวนกี่คน
เป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาก�ำหนด เช่น 1) กลุม่
ภาคราชการ 2) กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน 4) กลุ่มเกษตรกร 5) กลุ่มผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระ และองค์กรเอกชน 6) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยแต่ละกลุ่มให้มีการ
ก�ำหนดสัดส่วนผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแต่ละด้าน ในจ�ำนวนที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน โดย
		 ก. ให้มกี ารก�ำหนดคุณสมบัตใิ นการสมัครเข้ารับการสรรหาในแต่ละกลุม่ เช่น กลุม่ ภาค
ราชการ ต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภา คือ ต้องเป็นข้าราชการภาค
รัฐที่ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ระดับ 10 หรือระดับทรงคุณวุฒิ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ต้องมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านนั้น ๆ อย่างแท้จริง
และเป็นที่ประจักษ์
		 ข. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว
		 ค. ให้มกี ระบวนการตรวจสอบคุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละกลุม่ อย่างถูกต้องและ
เคร่งครัด หากผู้ใดที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดก็จะถูกตัดสิทธิออกไปส่วนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใน
กลุ่มเดียวกันก็จะมีสิทธิจับสลากเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
		 ง. หลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติให้มีการก�ำหนดวันแจ้งผลผู้มีสิทธิสมัครเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างเปิดเผย โดยประกาศทางสื่อสาธารณะ
		 จ. ให้ก�ำหนดวันจับสลากโดยเปิดเผยผ่านสื่อสาธารณะ และก�ำหนดให้เป็นวันเดียวกัน
กับวันเลือกตั้งโดยตรง
ส�ำหรับวิธีการจับสลากนี้ เป็นวิธีการที่ถือได้ว่าเป็นหลักประกันความเป็นธรรมในการคัด
สรรบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ ปราศจากการแทรกแซง การครอบง�ำจากอคติ 4 ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2489 คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2489 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
รวม 6 ฉบับ ได้บัญญัติให้ใช้วิธีการจับสลากออก เพื่อให้คงเหลือซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะยังคงปฏิบัติ
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แนวทางการปฏิรูปการก�ำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

หน้าที่ต่อไป
แม้ว่าวิธีการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อคัดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาออก แต่หากมองอีก
มิตกิ เ็ ป็นไปเพือ่ การคัดสรรผูท้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาให้เข้ามาท�ำหน้าทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาต่อไปใน
ขณะเดียวกัน อีกทัง้ แนวคิดการจับสลากยังถูกน�ำมาปรับใช้กบั การคัดเลือก เด็กนักเรียนเข้าเรียนในสถาน
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะสร้างความเป็นธรรม ปราศจากอคติ และเปิด
โอกาสให้บคุ คลผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ทรี่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดได้เข้าท�ำการคัดสรรบนพืน้ ฐานของหลักความ
เสมอภาค โดยมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั เลือกโดยเท่าเทียมกัน ซึง่ ผลของการจับสลากจะท�ำให้ได้สมาชิกวุฒสิ ภา
ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์โดยตรง ในแต่ละภาคส่วน เข้ามาท�ำหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม เป็นกลาง และเป็นไปตามเกณฑ์ ทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ ยังเป็นการป้องกันการทุจริตในการสรรหา
ป้องกันการกระท�ำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการ Block vote ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
5.2 อ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ในส่วนของอ�ำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรลดบทบาทและอ�ำนาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา ให้เหลือเพียงดังนี้
1) หน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย สามารถแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรได้ เพื่อให้การออกกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) อ�ำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่ ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
โดยการตัง้ กระทูถ้ ามรัฐมนตรี หรือตัง้ กรรมาธิการไปศึกษางานด้านต่าง ๆ ให้มกี ารตรวจสอบฝ่ายบริหาร
เพื่อให้มีข้อสังเกต ค�ำแนะน�ำ และกระตุ้นเตือนรัฐบาล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบในการ
ตัดสินใจของรัฐบาล
3) อ�ำนาจในการเลือก แต่งตัง้ ให้คำ� แนะน�ำ หรือให้ความเห็นชอบ ให้บคุ คลเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ในการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง หรือการตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจขององค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง ผู้เขียนเห็นว่าไม่สมควรก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจ
ของวุฒสิ ภาอีกต่อไป เนือ่ งด้วยเมือ่ วุฒสิ ภามีอำ� นาจในการคัดเลือก แต่งตัง้ ให้คำ� แนะน�ำ หรือเห็นชอบ
ให้บุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งแล้ว แต่ยังคงให้ท�ำหน้าที่ถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งด้วยแล้ว จะท�ำให้
เกิดความล�ำเอียง หรือเกิดการปกป้องบุคคลที่ตนได้เลือกเข้าไปท�ำหน้าที่ อาจขาดความเป็นกลาง
ดังนั้น อ�ำนาจในส่วนนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผู้แทนที่มาจากปวงชนโดยตรง
เป็นผู้ใช้อ�ำนาจนี้แทนวุฒิสภา
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เมือ่ ได้มกี ารปฏิรปู ทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภาให้เป็นไปตามแนวทางทีผ่ เู้ ขียนได้นำ� เสนอดังกล่าว
แล้ว จะเกิดดุลยภาพของการใช้อำ� นาจอธิปไตยท�ำให้องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ
ได้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันอย่างเหมาะสม จะท�ำให้เกิดหลักนิติธรรมในการใช้อ�ำนาจ
หน้าที่ ทั้งยังเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
สืบต่อไป

*****
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หลักนิติธรรม กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

หลักนิติธรรม
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษชยชนในสังคมไทย
พลต�ำรวจตรีขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์*

1. ความเป็นมา
ปัจจุบันกระแสความคิดด้านสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นกระแสที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ควบคู่กับ
กระแสการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ มีบคุ คล กลุม่ องค์การทางสังคมและการเมือง
เคลื่อนไหวในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง ขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ชาติพันธุ์ ฯลฯ และส่งเสริมการพัฒนาสิทธิมนุษยชนดังที่
ปรากฏชัดเจนตามสื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยทั่วไป นับเป็นสถานการณ์พื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมในโลกปัจจุบันในระดับนานาชาติ นับตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ สิทธิมนุษยชน
กลายเป็นเรื่องที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความส�ำคัญ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ต่อมาได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และรับรองกติกา อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ ตลอดจนให้มีต�ำแหน่งข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
รวมทัง้ มีการประชุมนานาชาติวา่ ด้วยปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนือ่ ง ระยะทีผ่ า่ นมาส�ำนักงานข้าหลวง
ใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารของภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ เพือ่ ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และที่ส�ำคัญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งขณะนี้มี 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ฟิจิ อินโดนีเซีย
อินเดีย ศรีลังกา เนปาล มองโกเลีย โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้รวมตัวกันเป็นสภาสถาบันสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติแห่งเอเชีย-แปซิฟิก มีการจัดประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสาน
ความร่วมมือมากขึ้นเป็นล�ำดับ ส�ำหรับมาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย ก�ำลังอยู่ในระหว่างสมัครเป็นสมาชิก
องค์กรดังกล่าว
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้ควบคู่กันมาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมาจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองแบบ
* ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอมรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
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เผด็จการทหารและรวบอ�ำนาจมาเป็นประชาธิปไตยในหลายประเทศ รัฐบาลและสถาบันการเมือง
การปกครองของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเริ่มน�ำปัญหาสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระทางการเมือง เช่น
ออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน น�ำเรื่องสิทธิมนุษยชนมาก�ำหนดไว้ในนโยบาย
ทางการเมืองและการบริหารประเทศ โดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐค�ำนึงถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนใน
การปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เช่น
คณะกรรมการด้านสิทธิสตรี เยาวชน เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ฯลฯ และการจัดตัง้ องค์กร เช่น คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลสิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ศาลปกครอง ภาคประชาชน
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกรับรู้และตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนมากขึ้น มีการรวมกลุ่ม
เพื่อการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของปัจเจกบุคคลและชุมชน
ตลอดจนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ หรือกลุม่ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และกลุม่ ทีเ่ รียกร้องอิสระในการปกครองตนเอง
ซึ่งการก่อตั้งประเทศติมอร์ตะวันออกถือเป็นตัวอย่างที่ส�ำคัญ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีม่ นุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียม
กันในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเพื่อด�ำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อ
ทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอด
หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้และมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (World Civilzation) ของมนุษย์
ที่พยายามวางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค�ำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์
ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติก�ำเนิด สิทธิต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก�ำเนิด โดยให้ความส�ำคัญกับค�ำว่าชีวิต (Life) นอกจากนี้แล้วสิทธิมนุษยชนยัง
มีความส�ำคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และสภาวะโลกปัจจุบนั
เรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้
ความส�ำคัญ เพราะประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ผูกพันตามพันธกรณี
แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และทีส่ ำ� คัญเรือ่ งของสิทธิมนุษยชนยังได้ถกู น�ำไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท�ำให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปควํ่าบาตร
ทางการฑูต การงดการท�ำการค้าด้วย หรือกรณีการส่งกองก�ำลังทหารของสหประชาชาติเพื่อเข้าไปยุติ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวิน่า และในโคโซโวของอดีตประเทศยูโกสลาเวีย เป็นต้น
ด้วยสาเหตุและความส�ำคัญดังกล่าวมาข้างต้น เราจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการศึกษาเรื่องสิทธิ
มนุษยชน เพราะมีความส�ำคัญทั้งในด้านสังคมโลกและการสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 ซึ่งร่างขึ้นโดย องค์กรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากคณะผู้ยึดอ�ำนาจการปกครองขณะนั้น ระบุไว้ในมาตรา 4 ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
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เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” มาตรา 26 ถึง 69 ได้บรรยายขอบเขต
ของสิทธิเฉพาะในบางด้าน เช่น ความยุติธรรมทางอาญา การศึกษา การไม่เลือกปฏิบัติ ศาสนา และ
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้สรุปสิทธิต่าง ๆ เป็นเสรีภาพในการพูด เสรีภาพ
สื่อ การชุมนุมโดยสงบ สมาคม ศาสนาและขบวนการภายในประเทศและต่างประเทศ การรับรองโดย
รัฐธรรมนูญ มีการริเริ่มสิทธิใหม่ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา
แบบให้เปล่า สิทธิในชุมชนท้องถิ่น และสิทธิในการต่อต้านโดยสันติซึ่งการกระท�ำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้
มาซึ่งอ�ำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
สิทธิเด็ก คนชรา ผู้พิการ และความเสมอภาคทางเพศ เสรีภาพของสารสนเทศ สิทธิในสาธารณสุข
การศึกษาและสิทธิผบู้ ริโภคก็ได้รบั การรับรองเช่นกัน รวมแล้วมีสทิ ธิทรี่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 รับรอง 40 สิทธิ เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
2475 ที่ รั บ รองเพี ย ง 9 สิ ท ธิ การพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สถานการณ์
สิทธิมนุษยชนทางสากลมีอทิ ธิพลและส่งผลต่อประเทศไทย ทีส่ ำ� คัญคือการทีป่ ระเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 ฉบับหลัก ได้แก่
(1) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่
9 สิงหาคม พ.ศ. 2528 และพิธีสารเลือกรับ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543
(2) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535
(3) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2540
(4) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 กันยายน
พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติ ท�ำให้รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีหลักประกันว่า กฎหมายและแนวทางปฏิบัติภายในประเทศจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีร่ ะบุในสนธิสญ
ั ญาเหล่านัน้ รวมทัง้ การจัดท�ำรายงานการปฏิบตั ิ
ตามพันธกรณีเสนอต่อสหประชาชาติตามระยะเวลาที่ก�ำหนด การที่ประเทศไทยมีพัฒนาการขั้นส�ำคัญ
จากระบอบเผด็จการในอดีตมาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการทางการเมืองและสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การขจัดการเลือกปฏิบัติ
และมาตรการส่งเสริมความเสมอภาค เป็นสิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศและสหประชาชาติเห็นว่า
มีความส�ำคัญและให้การยอมรับว่าประเทศไทยมีพัฒนาการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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ที่รวดเร็วและก้าวหน้าประเทศหนึ่ง ซึ่งมีผลให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิก
ในคณะกรรมมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยมีวาระ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2546
แม้วา่ ประเทศไทยได้รบั การยอมรับในระดับหนึ่ง แต่มสี นธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศอีกหลายฉบับทีไ่ ทยยัง
มิได้เป็นภาคี เช่น อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการ
ทรมานและการปฏิบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือทีย่ าํ่ ยีศกั ดิศ์ รีและอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
แรงงานอพยพและสมาชิกครอบครัว ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่างๆ เพิ่มเติม
รวมทัง้ ประเทศไทยควรพิจารณาทบทวนข้อสงวนทีไ่ ด้ทำ� ไว้เมือ่ ร่วมเข้าเป็นภาคีในบางฉบับเพือ่ จ�ำกัดการ
รับเอาพันธกรณีบางประการของสนธิสัญญานั้นๆ มาปฏิบัติเพราะสถานการณ์ปัจจุบันมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไป

2. พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
พัฒนาการการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในสังคมนั้น มีมายาวนาน
สถานการณ์ส�ำคัญของสังคมไทยที่ถือว่าเป็นมิติการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ตั้งแต่ในยุคเริ่มเปิดประเทศ
ภายหลังสนธิสัญญาเบาริ่งเหตุการณ์ร.ศ.103 ที่ชนชั้นสูงบางกลุ่มเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เหตุการณ์ ร.ศ. 130 ที่คณะทหารหนุ่มก่อการกบฏ เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฎิวัติ พ.ศ. 2475
ที่ปรากฏพร้อมหลัก 6 ประการของท่านปรีดี พนมยงค์ ซึ่งกล่าวถึงหลักสิทธิเสมอภาคและความเป็น
อิสรเสรีภาพ การต่อสู้ในยุคเผด็จการทหารนับหลังจากรัฐประหาร พ.ศ. 2490 จนถึงยุคของระบบปฏิวัติ
ของจอมพลสฤษดิ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 เรื่อยมาซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ไทยจะให้การรับรอง
ปฎิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 แต่แนวคิดสิทธิมนุษยชนแบบอุดมการณ์เสรีนิยม
ตะวันตกก็เติบโตอย่างเชื่องช้าในสังคมไทย ท่ามกลางบริบททางการเมืองที่ล้าหลังเป็นเผด็จการ แม้จะมี
การต่อสู้และเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพอย่างเข้มข้น เช่นในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งต่อมาเรื่องของมนุษยชนเป็นปรากฏการณ์ความสนใจและมีการ
ถกเถียงกันอย่างมาก จนกระทั่งมีการก่อตั้งคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อศึกษา
กฎหมายหรื อ ร่ า ง พ.ร.บ. ที่ แ ย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ขั ด ต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ทั้ ง ปั ญ หาภายในและ
ภายนอกประเทศ ในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ แต่ก็ล้มเหลวเพราะความไม่ต่อเนื่องของ
อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร และความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการท�ำงาน รวมทัง้ เรือ่ งผลประโยชน์
ทางการเมืองและแม้ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างรุนแรงครัง้ ส�ำคัญของไทย ซึง่ ชัยชนะของประชาชนมีผลผลักดันสร้างส�ำนึกสิทธิมนุษยชนทีจ่ ริงจังใน
สังคมไทย และการสร้างกลไกต่างๆ เพื่อป้องกันอ�ำนาจเผด็จการทางทหารและรัฐบาลของนายอานันท์
ปัณยารชุน ได้บริหารประเทศและน�ำประเทศเข้าสูส่ มาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
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และการเมือง จนถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี
พ.ศ.2540 ที่ดูจะเป็นความหวังของผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ไร้อ�ำนาจที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นหนึ่ง
กลไกส�ำคัญของรัฐที่มีบทบาทในระดับหนึ่งในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ซึ่งยังมีอาชีพ
อื่นอีกที่ท�ำหน้าที่นี้ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น แต่ดู
เหมื อ นรากเหง้ า และปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนก็ ยั ง ด� ำ รงอยู ่ ใ นสั ง คมไทยอั น เป็ น ผลมาจาก
หลายสาเหตุ เช่น ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบเผด็จการ อ�ำนาจนิยม ระบบทุนนิยม หรือวิถีพัฒนาที่
มิได้เอาความเป็นมนุษย์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นที่ตั้ง วัฒนธรรมความเชื่อที่ล้าหลังจนก่อมายา
คติผิดๆ ที่ไม่ศรัทธา คุณค่าความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียม เป็นผลให้เกิดความรุนแรงและสนับสนุน
การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนจนฝังรากลึกมาถึงปัจจุบัน
จากผลรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลไทยเป็นต้นเหตุ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ ในสงครามปราบปราม
ยาเสพติด การจับและจองจ�ำผู้ต้องหาและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ รวมทั้งการจ�ำกัดเสรีภาพ
การแสดงออก ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ที่กระท�ำผิดอาจถูกจับและลงโทษหรือปลดออก แต่สิทธิการได้รับ
ยกเว้นโทษตามกฎอัยการศึก พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เป็นอุปสรรคส�ำคัญที่ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ไม่ถูกลงโทษตามสมควร ส่วนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคนทั่วไปและอาชญากรได้แก่
การค้ามนุษย์ การบังคับค้าบริการทางเพศ การเลือกปฏิบัติโดยผู้ถูกละเมิดได้แก่ ผู้ลี้ภัย แรงงานต่างชาติ
แรงงานเด็ก สตรี กลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยผู้พิการ

3. การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
3.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว
สถานการณ์ ด ้ า นเด็ ก และเยาวชน มี แ นวโน้ ม ดี ขึ้ น โดยเฉพาะในด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย
ด้านการศึกษา และความห่วงใยของสังคม รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสังคมไทยยังมีความผูกพัน
ที่เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนอยู่มาก แต่ทิศทางการพัฒนาที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สถาบันครอบครัวไทยอ่อนแอลง ทั้งในแง่ของการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในครอบครัว และการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก รวมถึงการท�ำร้ายเด็กโดยบุคคลใน
ครอบครัว อันน�ำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงขึ้น ได้แก่ เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กก�ำพร้า เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ เด็กหนีภัย
เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจ�ำ เป็นต้น ดังนั้น
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นอกจากการปกป้องคุม้ ครองสิทธิเด็กแล้ว การส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ต่อเด็กและเยาวชน ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา เพือ่ เป็นการวางรากฐานของวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง
3.2 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาส�ำคัญ ซึง่ มีทงั้ การล่อลวงและการลักพาบุคคลจากประเทศกัมพูชา
โดยนักค้ามนุษย์และขายให้แก่เรือประมงผิดกฎหมายซึง่ จับปลาในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ บุคคลเหล่านี้
ได้รับสัญญาว่าจะได้ท�ำงานที่มีรายได้ดีกว่า แต่กลับถูกบังคับให้ท�ำงานเป็นทาสบนเรือนานถึง 3 ปี
การค้าเด็กก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญในประเทศไทยเช่นกัน โดยการบังคับให้เด็กที่ถูกลักพาตัว ซึ่งอาจ
มีอายุเพียง 4 ปี ไปเป็นทาสเพื่อบริการทางเพศในนครใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครและภูเก็ต กิจกรรม
ดังกล่าวแพร่กระจายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของประเทศ
3.3 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หลายประการ แต่ความจ�ำเป็นที่ต้องสร้าง “วัฒนธรรมองค์กรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”
มีความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ต้องค�ำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ให้มากขึ้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับแนวคิดและกระบวนการลงโทษโดยวิธีต่างๆ ในเรือนจ�ำ ต้องมี
กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนเมื่อเป็นผู้ต้องหาให้ถูกต้องตลอดจนผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา
ถึงแม้วา่ รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้มศี าลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง เพือ่ เป็นหลักประกันการใช้กฎหมาย
และการใช้อำ� นาจของภาครัฐไม่ให้มกี ารละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่ยงั คงมีปญ
ั หาในทางปฏิบตั ิ
อีกมาก เช่น ในกระบวนการสอบสวนและการให้ประกันตัว การพิจารณาคดีในศาลแรงงานทีย่ งั ล่าช้า การ
ปฏิบัติต่อผู้อยู่ในสถานพินิจและเรือนจ�ำ การที่ศาลเยาวชนและครอบครัวยังมีไม่ทั่วถึง ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีกฎหมาย กฎและระเบียบอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และยังมีกฎหมายอีกจ�ำนวนมากทีย่ งั ไม่ออกมารองรับสิทธิของประชาชนและสิทธิชมุ ชน
โดยเฉพาะสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และกฎหมายการจัดตัง้ องค์กรอิสระต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญทีย่ งั ไม่ครบถ้วน เช่น องค์กรอิสระ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
3.4 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านนโยบายทางสังคม
แม้ว่ากฎหมายได้รับรองและคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
ไม่ว่าด้านใดและก�ำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็ก และคนพิการ
รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงและชาย และคุ้มครองมิให้ใช้ความรุนแรงใน
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ครอบครัว รวมทั้งมีแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปที่ดิน การคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน
และการรวมกลุ่มของภาคประชาชน ซึ่งมีผลให้เกิดการพัฒนาเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้าง แต่ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกมากมาย เช่น ประเทศไทยยังเป็น
ทั้งประเทศต้นทาง ประเทศส่งผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ โดยเหยื่อส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงและเด็ก ทั้งคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งการถูกเอาเปรียบ
ด้านธุรกิจบริการทางเพศ และการเอาเปรียบแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาที่มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการตลาด โดยใช้แรงงานราคาถูก เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
เป็นหลัก ได้ก่อให้เกิดช่องว่างของการกระจายรายได้อย่างหนักหน่วง ผู้ใช้แรงงานถูกเอาเปรียบและ
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีขบวนการรวมกลุ่มของสหภาพแรงงานต่างๆ ที่เข้มแข็ง สภาพความปลอดภัย
ในการท�ำงานส่วนใหญ่ ยังมีความเสี่ยงสูงและไร้หลักประกันส�ำหรับผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ
ยังมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการเข้าถึง
บริการสาธารณะของรัฐในด้านต่างๆ และยังมีการละเมิดสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่ยัง
มิได้รับสัญชาติไทย มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในด้านต่างๆ
3.5 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน
กฎหมายได้รบั รองสิทธิของชุมชนในด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และการมีสว่ นร่วมในการจัดการ
บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งผลให้เกิด
การตื่นตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอ�ำนาจต่อรอง อันเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการพิทกั ษ์ปกป้องทรัพยากรและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รวมทัง้ พืน้ ทีด่ นิ ท�ำกิน และทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตลอดจนความสามารถในการจัดการชุมชนของตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในระดับโลก ก�ำลังทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่คุณค่าเชิงพาณิชย์และ
เชิงอุตสาหกรรมของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในป่าเขตร้อน
ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยกลับเพิ่มมากขึ้น ภัยคุกคามจากบรรษัทข้ามชาติ และกลุ่มธุรกิจที่มุ่งแย่งชิง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ จึงยิง่ รุนแรงมากขึน้ มีการฉกฉวยทรัพยากรของชุมชนและของชาติไปใช้ประโยชน์
โดยต่างชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีเปล้าน้อย ซึ่งเป็นสมุนไพรไทย กรณีข้าวหอมมะลิ และล่าสุดกรณี
กองทุนป่าเขตร้อนที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้เสนอให้แปลงหนี้ที่ประเทศไทยจะต้องช�ำระเป็นกองทุน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าของไทย โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขหลายประการ เป็นต้น
แม้ประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงแนวคิดในการพัฒนาที่ถือคนเป็นศูนย์กลาง แต่ทิศทาง
การพัฒนาที่แก้ปัญหาอย่างแยกส่วน ไม่มองปัญหาความยากจนว่าเป็นผลจากทิศทางและโครงสร้าง
การพัฒนาทีไ่ ม่เหมาะสม ขณะทีร่ ฐั และกลไกของรัฐยังขาดความรูแ้ ละความเข้าใจถึงวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน
กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และยังนิยมใช้รัฐเป็นศูนย์กลางในการก�ำหนดนโยบายและ
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การด�ำเนินการ ท�ำให้ไม่เห็นความส�ำคัญในการออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชนให้ชัดเจน และยัง
ไม่ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการส่งเสริมและเคารพสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ก่อนการ
ตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนาทั้งระดับชาติ การวางแผนรายสาขา และการวางแผนระดับพื้นที่
รวมทั้งการก�ำหนดและอนุมัติโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการของเอกชน
หรือบรรษัทข้ามชาติ หรือภาครัฐ ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งจากการด�ำเนินโครงการต่างๆ ทัง้ ในชุมชน
ระหว่างภาคธุรกิจกับชุมชน และระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นปัญหายืดเยื้อและมี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน
3.6 การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิแรงงาน
ปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่งผลกระทบกับแรงงานไทย รวมทั้งแรงงานที่
เป็นผูห้ ญิงและแรงงานเด็ก ประเด็นสิทธิมนุษยชนทีถ่ กู ละเมิดมีหลายรูปแบบในกลุม่ ต่างๆ ในกลุม่ แรงงาน
ที่ท�ำงานในระบบอันได้แก่ กลุ่มแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ ห้างร้านต่างๆ กลุ่มแรงงาน
อีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานอพยพ สิทธิขั้นพื้นฐานที่แรงงานต้องการ ได้แก่
สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานที่เหมาะสม
การแจ้งเตือนและค่าท�ำขวัญเพื่อให้ลูกจ้างออกจากงาน การให้ค่าจ้างในระหว่างลาป่วยและอนุญาตให้
หยุดงาน ได้เงินชดเชยภายหลังเกษียณ เป็นต้น ลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานมี
หลายรูปแบบกล่าวคือ การจ้างท�ำงานภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่ได้รับการคุ้มครอง
เป็นงานทีไ่ ม่มสี วัสดิการ หรือการคุม้ ครองด้านสังคมใดๆ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ จากแรงงานในระบบ
และผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน หาบเร่ หรือ เกษตรกรรายย่อย และแรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานนอกระบบ
เช่น คนงานที่ไม่มีนายจ้างเป็นการถาวร คนท�ำงานบ้านทั่วๆไป รวมทั้งอยู่ที่ท�ำงานที่ไม่มีระบบควบคุม
และคุ้มครองในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ ซึ่งมีนายจ้างคนสุดท้าย
อยู่ในเศรษฐกิจในระบบ การท�ำงานของแรงงานนอกระบบ ไม่สามารถจัดตั้งองค์กรและมีตัวแทนได้
กรณีตัวอย่างกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด เช่น
3.6.1 กลุ่มแรงงานเด็ก
		
กระทรวงแรงงานยอมรับว่ามีการใช้แรงงานเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี มีจ�ำนวนถึง
15.84 ล้านคน จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ เดือนมกราคม 2545 การใช้แรงงานเด็ก ที่ท�ำงานอยู่ใน
พืน้ ทีต่ า่ งๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ทัว่ ไปในกิจการตัดเย็บเสือ้ ผ้า เย็บกระเป๋า
รองเท้า เจียระไนพลอย ท�ำเครื่องประดับ ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานีที่บริการนํ้ามันเชื้อเพลิง
ร้านอาหาร อยู่เป็นจ�ำนวนมาก รูปแบบการละเมิดที่ใช้แรงงานเด็กมีทั้งการใช้เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี
ท�ำงานเป็นระยะเวลายาวนานและสภาพการท�ำงานที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าสภาพการใช้
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แรงงานเด็กจ�ำนวนมากเป็นลักษณะการทารุณกรรม เด็กถูกใช้เป็นเครือ่ งมือการส่งยาเสพติด ถูกใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการต่างๆ ถูกใช้เป็นเครื่องมือขอทาน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กถูกจัดหาหรือเสนอ
เพื่อเป็นการค้าประเวณี การจัดหาหรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่น การใช้เด็กส่งยาเสพติด
ซึ่งโดยลักษณะหรือโดยสภาพแวดล้อมเป็นการท�ำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือ
ศีลธรรมเด็ก
3.6.2 กลุ่มแรงงานหญิง
		
ลูกจ้างเพศหญิงต้องประสบปัญหาทั้งในฐานะคนงานที่ไม่ต่างจากคนงานเพศชาย
และในฐานะความเป็นหญิง ภายใต้โครงสร้างความเหลื่อมลํ้าระหว่างเพศและวัฒนธรรมความเชื่อหลาย
อย่างซึ่งก�ำหนดบทบาทหน้าที่หญิงและชายไว้ ที่ให้เพศหญิงได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นจากภาระที่ต้องท�ำทั้งใน
บ้านและนอกบ้าน รวมทัง้ การให้บริการสมาชิกในครอบครัว การเลือกปฏิบตั ติ อ่ เพศหญิงอันไม่เป็นธรรม
ในการท�ำงาน อาจสรุปได้ดังนี้
		
(1) การแบ่ ง แยกกี ด กั น เพศในการจ้ า งงาน เช่ น ไม่ รั บ สมั ค รผู ้ ห ญิ ง ท� ำ งานใน
บางประเภทงานหรือต�ำแหน่งงาน
		
(2) การก�ำหนดค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานหญิงกับชาย
		
(3) เลือกปฏิบัติทางเพศเพราะเหตุแห่งอายุ และสถานภาพสมรสกล่าวคือ ผู้หญิง
มักถูกนายจ้างบางส่วนไม่รับเข้าท�ำงานเพราะมีอายุมากไป หรือเพราะแต่งงานแล้ว
		
(4) โอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในการฝึกอบรมและเลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่ เช่น นายจ้าง
จ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่อนุญาตหรือไม่สง่ เสริมลูกจ้างหญิงไปฝึกอบรมพัฒนาความรูฝ้ มี อื หรือการเลือ่ นต�ำแหน่งงาน
เพราะมองว่าผู้หญิงมีเรื่องมาก อีกไม่นานก็ต้องแต่งงาน เมื่อมีบุตรก็ต้องลางาน มีเวลาให้กับงานน้อยลง
		
(5) การเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุการณ์ตั้งครรภ์หรือใช้สิทธิลาคลอดงาน
3.6.3 กลุ่มแรงงานนอกระบบ
		
แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานที่อยู่ในการจ้างงานในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็น
ทางการและไม่อยูใ่ นการคุม้ ครองของกฎหมายแรงงาน จ�ำนวนแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วยกลุม่ ใหญ่
3 กลุ่ม คือ ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการขนาดย่อม ซึ่งจ�ำนวนแรงงาน
นอกระบบจากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากรในเดือน กุมภาพันธ์ 2542 ของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2543 พบว่าแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศเป็นแรงงานนอกระบบ และมีผู้ท�ำงานที่
อยู่ในตลาดแรงงานนอกระบบถึง 20,887,400 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 หรือ 2 ใน 3 ส่วนของแรงงาน
ทั้งหมดจ�ำนวน 30,420,500 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
และผู้ที่อยู่ในภาคบริการ ปัญหาสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ภาวะสุขภาพเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ
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ประการหนึ่งของแรงงานนอกระบบที่มักไม่ได้รับการตระหนักถึงความส�ำคัญเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก
ไม่เห็นอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ในทันทีทนั ใด โดยทัว่ ไปแรงงานนอกระบบมักไม่ได้รบั หลักประกันหรือสวัสดิการ
แรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินทดแทนหรือประกันสังคม การให้บริการด้านสุขภาพหรือการสร้าง
หลักประกันสุขภาพ ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้
ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แรงงานนอกระบบนั้นมีสภาพการท�ำงานที่ต้องเสียงต่ออันตรายด้านต่างๆ
ได้แก่
		
(1) อันตรายทางด้านกายภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ฝุ่นที่มีทั้งฝุ่นบรอนซ์ ฝุ่นไม้
ฝุ่นทราย ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นพลอย และละอองสารเคมี ซึ่งฝุ่นเหล่านี้ย่อมมีผลต่อสุขภาพของคนท�ำงานทั้งสิ้น
นอกจากนี้ก็มีแสง เสียง และความร้อน ที่ล้วนเป็นอันตรายกับสุขภาพ จากกรณีศึกษาของศูนย์ศึกษา
และพั ฒ นาผู ้ รั บ งานไปท� ำ ที่ บ ้ า น งานที่ มี อั น ตรายทางด้ า นกายภาพมากที่ สุ ด คื อ งานท� ำ บรอนซ์
งานแกะสลักไม้ งานเจียระไนพลอย เป็นต้น
		
(2) อันตรายจากเครือ่ งมือเครือ่ งจักร แม้วา่ งานทีท่ ำ� อยูก่ บั บ้านจะมีการใช้เครือ่ งมือ
เครือ่ งจักรไม่มากนัก แต่กพ็ บว่าคนงานกลุม่ นีม้ จี ำ� นวนไม่นอ้ ย โดยเฉพาะงานบรอนซ์ งานเจียระไนพลอย
งานผลิตอาหาร เช่น ท�ำนํ้าพริก ตัดเส้นก๋วยเตี๋ยว ที่ได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต พิการและบาดเจ็บอยู่
บ่อยๆ
		
(3) อันตรายจากสารพิษ สารเคมี ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้งที่ได้รับผลทางตรง คือ
การสัมผัส และทางอ้อมคือ เด็กๆ หรือบุตรของแรงงานเหล่านี้ได้รับการสูดดูมสารดังกล่าวในขนาด
ที่ท�ำการผลิตทุกๆวัน งานที่มีอันตรายจากสารเคมีสูง ได้แก่ การเกษตร การเย็บรองเท้า การย้อมสีต่างๆ
งานแหวน เป็นต้น
		
(4) อันตรายทางกายศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าคนงานส่วนใหญ่มีปัญหาในการ
ปวดเมื่อยส่วนต่างๆ ของร่างกายทุกคน ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากท่านั่งท�ำงานไม่เหมาะสมแต่ที่ส�ำคัญ
คือ คนเหล่านี้ต้องท�ำงานทั้งวัน (8-15 ชั่งโมง) ถ้าเป็นช่วงงานเร่งก็ต้องอดนอน งานที่มีผลกระทบด้าน
กายศาสตร์ ได้แก่ การเย็บผ้า การถักแหอวน เป็นต้น
		
(5) อันตรายด้านสุขภาพจิต คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความเครียดจากหลายสาเหตุ
เช่น อันตรายจากการท�ำงาน ก�ำหนดส่งงาน คุณภาพของงาน ค่าจ้าง ความไม่แน่นอนของปริมาณงาน
ที่ส�ำคัญ คือ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว

4. วิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สังคมปัจจุบันนี้ ในทางทฤษฎีแล้วมนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม
กัน โดยสิทธิต่าง ๆ นั้นเริ่มเกิดมีตั้งแต่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็น
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หลักนิติธรรม กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

ทารก (มาตรา 15 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็น “ความสามารถในการ
มีสทิ ธิ” ซึง่ หมายความว่าบุคคลเมือ่ มีสทิ ธิแล้วอาจไม่สามารถใช้สทิ ธิได้อย่างไม่มขี อ้ จ�ำกัด ในบางกรณีอาจ
ถูกจ�ำกัดสิทธิโดยกฎหมาย ที่ไม่ละเมิดหลักนิติรัฐ (E’tat de Droit) กล่าวคืออาจไม่มี “ความสามารถใน
การใช้สิทธิ” ในบางกรณีก็ได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักการดังกล่าวในข้างต้น แต่สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลบางพวก หรือ บางราย ก็ไม่ได้รบั การคุม้ ครองให้ใช้สทิ ธิตามกฎหมายได้หรือซาํ้ ร้ายกว่านัน้ ไม่ได้รบั
การรับรองให้มีสิทธินั้น ๆ เลย ซึ่งกลุ่มบุคคลที่กล่าวมา ได้แก่ เด็กและเยาวชน การละเมิดสิทธิเด็กและ
เยาวชนในสังคมไทยมีปรากฏการณ์ในหลายรูปแบบ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาหลายทศวรรษ
และยังคงด�ำรงสืบเนื่องในสังคมไทย และมีแนวโน้มขยายความรุนแรงกว้างขวางขึ้นกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนต่างๆ ข้อมูลของกรมประชาสงเคราะห์ ปี 2545 พบว่าเด็กที่อยู่ในอายุ 1–14 ปี ประมาณ 6 ล้าน
คน อยู่ในครอบครัวที่ยากจน เด็กถูกทอดทิ้งมีจ�ำนวนมากกว่าแสนคน เด็กก�ำพร้ามีจ�ำนวนประมาณ
350,000 คน เด็กเร่ร่อนมีประมาณ 370,000 คน เด็กพิการทางกาย หรือทางจิตกว่า 400,000 คน
เด็กชนเผ่าที่เป็นกลุ่มคนชายขอบกว่า 200,000 คน และซึ่งสภาพปัญหาที่เด็กเผชิญและประสบอยู่
สะท้อนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาชนตามหลักกฎหมายสากลของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่า
สภาพสังคมในปัจจุบันนี้ เสื่อมโทรมลงไปในทุกขณะ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพวกเรา
ทุกคนในฐานะสมาชิกในสังคม ควรที่จะร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ กล่าวคือ
การท�ำให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาสิทธิเด็กและเยาวชนนี้ ต้องเริ่มต้นที่
ครอบครัว อันเป็นสถาบันพืน้ ฐานทางสังคม โดยเสริมสร้างความรัก ความผูกพันอันดีในสมาชิกครอบครัว
เดียวกัน และระหว่างครอบครัว ตลอดจนการรณรงค์ป้องกันปัญหาการมีครอบครัวก่อนวัยอันสมควร
เพราะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีบุตรก่อนวัยอันควร ซึ่งวุฒิภาวะทางอารมณ์
ของผูเ้ ป็นบิดา มารดา ยังไม่เพียงพอ แม้การแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ จะให้ผลช้ากว่าการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ
แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค วรท� ำ ควบคู ่ กั น ไป เพราะการแก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ น เหตุ นั้ น เปรี ย บเสมื อ นการปลู ก ต้ น ไม้
ที่เมื่อต้องการผลจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และเมื่อเวลาที่ออกดอกผลแล้ว ต้นไม้นั้นย่อมสวยงาม
ประหนึ่งเมื่อปัญหานั้น ๆ หมดไปสังคมก็จะสวยงาม จะเห็นได้ว่าประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นมี
ความส�ำคัญมากควรมุ่งศึกษาท�ำความเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น โดยอิงอยู่กับพื้นฐานของความชอบธรรม
เพราะการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในทุกมุมมองของโลกและสิทธิมนุษยชนนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ
ของคนทุกคนที่อยู่รวมกันในสังคม และยังเกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นพื้นฐานของ
หลักการที่มุ่งไปสู่ประชาธิปไตยและพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุข

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

61

ขรรค์ชัย อนันตสมบูรณ์

5. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็ก สามารถท�ำได้ ดังนี้
(1) ส่งเสริมเยาวชนให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาของโลก และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการละเมิด
สิทธิเด็กและปัญหาแรงงานเด็กว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมาก
(2) แก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมด้านการศึกษา เนื่องจากทั่วโลกมีความเห็นตรงกันว่า
สาเหตุส�ำคัญของปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กนั้น มาจากความยากจน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ทั่วโลกยอมรับว่า เป็นระบอบการปกครองที่
ส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมือง ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย
อย่างเข้มแข็ง สิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนของพลเมืองจะได้รับการปกป้อง เคารพ และ
พลเมืองจะมีสำ� นึกของการเคารพสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของตนเอง ในทาง
ตรงกันข้าม การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิทางการเมืองและการแสดงความคิดเห็นจะเกิดขึ้น
มากในประเทศทีไ่ ม่ได้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิทางการเมือง
และการแสดงความคิดเห็น สามารถท�ำได้โดยการช่วยกันปลูกฝังและกระตุน้ ให้พลเมืองของแต่ละประเทศ
ตระหนักว่าการมีสิทธิในทางการเมืองและในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่มนุษย์ทุกคนควร
ได้รับ และเมื่อเรามีสิทธิเสรีภาพแล้ว เราควรใช้อย่างถูกต้องและเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้การแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น และที่ส�ำคัญคือ
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงาน เพราะ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในโลกบางส่วนเกิดขึน้ จากการกระท�ำของรัฐ ในฐานะทีเ่ ราเป็นพลเมืองในสังคม
หน้าที่หนึ่งคือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมให้เกิดขึ้น
ดังนั้น เมื่อพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการเกิดความไม่ยุติธรรมในสังคมขึ้น ช่องทาง
หนึง่ ทีเ่ ราจะช่วยเหลือได้ คือ การแจ้งเรือ่ งร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งสามารถท�ำได้หลายช่องทาง ทั้งการ้องเรียนด้วยวาจา การส่งจดหมายทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรศัพท์ โทรสาร โดยระบุรายละเอียดที่ส�ำคัญ ได้แก่ ชื่อที่อยู่ของ
ผู้ร้องเรียน ข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลายมือชื่อผู้ร้องหรือผู้ท�ำการแทน
โดยส่งเรื่องร้องเรียนไปได้ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือยื่นเรื่องโดยตรงต่อ
กรรมการสิทธิมนุษยชน หรือส่งเรื่องผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
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ความหมายของหลักนิติธรรม

ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม*

บทคัดย่อ
หลักนิติธรรมหมายถึงกฎหมายและความยุติธรรมที่รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นนิติรัฐ (Legal State) หรือรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายและความยุติธรรม กฎหมายนั้น
หมายถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ส่วนความยุติธรรมนั้นหมายถึงความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละบริหารราชการแผ่นดินต้องใช้และตีความกฎหมาย
ควบคู่กับความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติ และการตีความกฎหมาย
ต้องตีความทั้งตัวอักษรควบคู่กับเจตนารมณ์ จึงจะท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปตามหลักนิติธรรม
ค�ำส�ำคัญ
กฎหมาย, ความยุติธรรม, นิติรัฐ

Abstract
The Rule of law means the law and equity which the National Assembly, the
Council of Ministers , the courts , Constitutional organizations and State agencies shall
take hold of performance of duties and administration of state affairs in order to be
called the legal state. The Law means the constitution and other law. Equity means
justices by nature or natural law. All state authorities shall apply and interpret law
together with equity. And shall interpret law according to the letter and the spirit of
such law in order to be called performan\ce of duties and administration of State affairs
in accordance with rules of law.
Important words
Law, Equity, Legal State
* ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ.
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หลักนิติธรรม ( The Rule of Law )
รัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงฉบับก่อนฉบับปัจจุบนั ไม่ได้กล่าวถึงหลักนิตธิ รรม (The Rule of Law)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่กล่าวถึงหลักนิติธรรม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
และบัญญัติไว้ในมาตรา 78 ว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังต่อไปนี้
…………………………….
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด�ำเนินการอย่างอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มิได้ให้ความหมายของหลักนิติธรรมไว้ บทความนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษา
หาความหมายของหลักนิติธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ความเห็นของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้ความหมายของ
หลักนิติธรรมไว้ว่า “หลักนิติธรรมคือหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่
เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความ
อารักขาคุม้ ครองมนุษยชนให้พน้ จากลัทธิทรราชย์ หากมีขอ้ พิพาทใดๆ เกิดขึน้ ไม่วา่ ระหว่างรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอำ� นาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนัน้ โดยเด็ดขาดและยุตธิ รรม
ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและเป็นธรรม”1
ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภาและประธานศาลอุทธรณ์ได้
กล่าวไว้ในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1
1

ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช, เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่นที่ 1 หัวข้อวิชา “หลักนิติธรรมกับการควบคุมการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ”
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. , หน้า 2.
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ของศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อวิชา “หลักนิติธรรมกับการควบคุมการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ว่า “หลักนิติธรรม
( The Rule of Law ) เป็นกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 16 ต่ อ มาในปี 1885 สมั ย ของพระนางวิ ค ตอเรี ย ศาสตราจารย์ เอ.วี . ไดซี ย ์ (A.V. Dicey)
แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ได้นำ� มาอธิบายและให้ความหมายอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยให้ความหมายของ
หลักนิติธรรมไว้ 3 ประการ คือ
(1) บุคคลจะถูกลงโทษก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นท�ำผิดกฎหมาย และกฎหมายนั้นต้องตราขึ้นโดย
ถูกต้อง ก่อนถูกลงโทษต้องฟ้องคดีให้ศาลยุติธรรมธรรมดาพิจารณาพิพากษา ไม่ใช่ตั้งศาลพิเศษมา
พิจารณาพิพากษา
(2) บุคคลทุกคนในแผ่นดินย่อมเสมอกันในกฎหมาย ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายไม่ว่า
บุค คลนั้ น จะเป็ นบุคคลชั้นสูงขนาดนายกรัฐมนตรี หรื อ เป็ นบุ ค คลชั้ นต�่ ำ เพี ย งแค่ พ ลต� ำ รวจหรื อ
คนเก็บภาษีอากร
(3) บุคคลทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์ และมีเสรีภาพที่จะประชุมปรึกษา
หารือกัน
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวความคิดเรื่องหลักนิติธรรมได้รับการยอมรับจากนักกฎหมาย
แทบทุกประเทศทั่วโลก โดยขยายหลักการให้ครอบคลุมถึงการเสริมสร้างเกียรติศักดิ์ของมนุษย์และ
การคุ้มครองรักษาสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน รวมทั้งการถือผิวและการจ�ำกัดเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ด้วย โดยหมายถึง “หลักการแห่งกฎหมายที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และยอมรับนับถือ
สิทธิมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมี
ข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนต่อเอกชน ศาลยุติธรรมย่อมมี
อ�ำนาจอิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดตามกฎหมายบ้านเมือง
หลั ก นิ ติ ธ รรมของประเทศอั ง กฤษใช้ ค วบคู ่ กั น ไปกั บ หลั ก ความยิ่ ง ใหญ่ สู ง สุ ด ของรั ฐ สภา
(The Supremacy of the Parliament) ซึ่งหลักการนี้เป็นผลมาจากการต่อสู้อันยาวนานของ
ฝ่ายขุนนางกับกษัตริย์ และฝ่ายขุนนางกับฝ่ายตุลาการ ซึง่ ในขัน้ แรกเริม่ มาจากหลักทีว่ า่ การเก็บภาษีอากร
นัน้ รัฐบาลหรือพระมหากษัตริยจ์ ะบังคับพลเมืองให้เสียภาษีอากรมิได้ จนกว่าจะได้รบั อนุญาตจากรัฐสภา
ต่อมา ในปี 1689 ได้มีการสถาปนา Bill of Right ขึ้นเพื่อรับรองหลักการนี้ หลักความยิ่งใหญ่สูงสุด
ของรัฐสภานั้นหมายความว่า กฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภา (Statute) มีสถานะสูงกว่าคอมมอนลอว์
ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ศาลได้มีค�ำพิพากษาไว้เป็นบรรทัดฐาน อ�ำนาจในการตรากฎหมายของรัฐสภา
ไม่ถูกจ�ำกัดโดยรัฐธรรมนูญเพราะประเทศอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร และรัฐสภา
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สามารถตรากฎหมายเพือ่ มีผลเป็นการลบล้างค�ำพิพากษาของศาลได้ หลักความยิง่ ใหญ่สงู สุดของรัฐสภา
ได้รับการยอมรับจากฝ่ายกษัตริย์ ฝ่ายขุนนาง และฝ่ายตุลาการตลอดมา”
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ อดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวไว้ในเอกสารประกอบ
การบรรยายหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 ของศาลรัฐธรรมนูญ หัวข้อวิชา
“หลั ก นิ ติ ธ รรมกั บ การควบคุ ม การตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจรั ฐ โดยองค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ” เมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ว่า “รัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช้หลักนิติรัฐ
ในการปกครองประเทศจะปรากฏบทบัญญัติประการส�ำคัญอันได้แก่ หลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่น เสรีภาพในร่างกาย ในทรัพย์สิน ในการเลือกตั้ง ในการนับถือศาสนา
และในการประกอบอาชีพ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ หลักนิตริ ฐั รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยการที่รัฐยอมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัด หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าประเทศใด
ใช้หลักนิติรัฐนั้น กฎหมายของประเทศนั้นจะต้องมีการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้
และจะต้องมีการแบ่งขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยอย่างชัดเจน ได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ โดยมีการควบคุมกลไกการใช้อ�ำนาจของรัฐ และมีความเป็นอิสระของผู้พิพากษาใน
การพิจารณาและพิพากษาคดี โดยทีไ่ ม่ถกู แทรกแซงจากอ�ำนาจบริหาร แนวความคิดเรือ่ งนิตริ ฐั ก่อให้เกิด
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) ขึ้น ในระบบกฎหมายต่างๆ การปกครองโดยหลักนิติธรรม ทุกคนจะ
มี ค วามเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น มี เ สรี ภ าพ แนวความคิ ด นี้ จึ ง เป็ น ที่ ม าของลั ท ธิ รั ฐ ธรรมนู ญ นิ ย ม
(constitutionalism) การปกครองโดยหลักนิติธรรมก็คือหลักการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้อง
กระท�ำการภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามหลักการปกครองโดยใช้อ�ำนาจภายในขอบเขต
ซึ่งกฎหมายก�ำหนดไว้ให้เท่านั้น ดังนั้น การปกครองโดยหลักนิติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมนั้นจะต้องมี
การออกกฎหมายที่เป็นธรรมด้วย”
ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำชัย จงจักรพันธ์ กรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
ได้ให้ความหมายของหลักนิตธิ รรมว่าหมายถึงหลักพืน้ ฐานแห่งกฎหมายทีก่ ฎหมายอันหมายความรวมถึง
การบัญญัติกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะต้อง
ไม่ฝ่าฝืนหรือขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมหรือหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย หลักนิติธรรมหรือหลักพื้นฐาน
แห่งกฎหมายจะถูกล่วงละเมิดมิได้ หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม
ผลก็คือจะใช้บังคับไม่ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งหลักนิติธรรมคือหลักที่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง อยู่เหนือ
แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญ หลักนิติธรรมจึงเป็นเสาหลักที่ใช้ค�้ำยันหรือก�ำกับไม่ให้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใดๆ กลายเป็นเครื่องมือของผู้มีอ�ำนาจที่ฉ้อฉล ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา รัฐบาล หรือแม้แต่ศาลสถิต
ยุติธรรมไม่ให้ใช้อ�ำนาจและดุลพินิจตามอ�ำเภอใจ หลักนิติธรรมจึงเป็นหลักการส�ำคัญที่ใช้ในการควบคุม
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ก�ำกับให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ตุลาการ และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายได้ใช้อ�ำนาจไปตามกรอบที่
กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สิทธิ เสรีภาพ
และศักดิ์ศรีของบุคคลได้รับการคุ้มครอง2

ความเห็นของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ในชั้นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ได้มีการชี้แจงเหตุของการเพิ่มวรรคสองของมาตรา 3 ไว้ว่า “เพื่อต้องการวางกรอบการใช้อ�ำนาจของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ซึ่งมีอยู่ 2 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงการตรากฎหมาย
จะต้องค�ำนึงถึงหลักพื้นฐานความเป็นธรรม และความหมายที่สองหมายถึงการกระท�ำของเจ้าหน้าที่จะ
ต้องมีกฎหมายรองรับและจะกระท�ำเกินไปกว่าขอบเขตหรือเจตนาของกฎหมายไม่ได้” (รายงาน
การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 22/2550 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 หน้า 50-51

ความเห็นของผู้เขียน
จะเห็ น ได้ ว ่ า นั ก วิ ช าการและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ร วมทั้ ง ผู ้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ
ความหมายของหลักนิตธิ รรมไม่ตรงกัน แม้แต่นกั วิชาการและผูท้ รงคุณวุฒใิ นต่างประเทศซึง่ หลักนิตธิ รรม
ก่อก�ำเนิดขึ้นก็มีความเห็นไม่ตรงกัน ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงเสนอให้นักกฎหมายร่วมกัน
พิจารณาว่า “จะเหมาะสมหรือไม่ หากเราจะน�ำหลักนิตธิ รรมของต่างประเทศมาใช้กบั ประเทศไทยทัง้ หมด
หรือเราควรจะร่วมกันค้นหาเจตนารมณ์ในแบบของไทยเอง เพราะหลักนิตธิ รรมในหลายๆ ประเทศก็มไิ ด้
เหมือนกันทีเดียว มีการดัดแปลงหลักนิติธรรมต้นแบบของอังกฤษไปบ้างเพื่อให้เข้ากับสภาพสังคม
ในประเทศของตน” และด้วยเหตุ 4 ประการ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียรจึงสรุปว่ามีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสร้างหลักนิติธรรมในแบบของไทยขึ้นเอง3
ผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อเสนอของศาตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ความหมายของหลักนิติธรรม ดังนี้
มาตรา 3 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
แสดงว่าหลักนิติธรรมเป็นกฎเกณฑ์ ( Rule ) ที่องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และจากการ
ที่มาตรา 78 บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้
2
3
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ความหมายของหลักนิติธรรม

...................................................
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด�ำเนินการอย่างอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” แสดงว่าหลักนิติธรรมเป็นหลักที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วย หลักนิติธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ผู้ใช้อ�ำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการต้องยึดถือปฏิบัติ
ปัญหามีว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ใด?
เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 ) กฎเกณฑ์ที่จะถือเป็นหลักนิติธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเอง
เมื่อเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ กฎเกณฑ์นี้จึงเป็นกฎหมาย และเป็นกฎหมายสูงสุดด้วย ได้แก่
1. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”
มาตรา 5 บัญญัติว่า “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากาเนิด เพศหรือศาสนาใด ย่อมอยู่ใน
ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน”
มาตรา 26 บัญญัติว่า “การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย
หรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย
และการตีความกฎหมายทั้งปวง
มาตรา 30 บัญญัตวิ า่ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
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มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
มาตรา 31 บัญญัตวิ า่ “บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐและพนักงาน
หรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่
จ�ำกัดไว้ในกฎหมายหรือกฎทีอ่ อกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
บทบัญญัตทิ งั้ ห้ามาตราดังกล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์อนั เป็นหลักนิตธิ รรมว่า การใช้อำ� นาจโดย
องค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
หากมีการใช้อ�ำนาจขัดต่อกฎเกณฑ์ดังกล่าว การใช้อ�ำนาจนั้นย่อมไม่ชอบ เช่น ตามรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับและการคุมขังบุคคล
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะมีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หาก
เจ้าพนักงานใช้อ�ำนาจจับกุมและคุมขังขัดต่อกฎเกณฑ์นี้ การจับและคุมขังนั้นย่อมไม่ชอบ
2. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามจากัดสิทธิและเสรีภาพ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 29 บัญญัติว่า “การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
การทีร่ ฐั ธรรมนูญนีก้ ำ� หนดไว้และเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ
นั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณีใด
กรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม”
บทบัญญัติดังกล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์อันเป็นหลักนิติธรรมว่า การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น คือเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดไว้เท่านั้นและเท่าที่จ�ำเป็น แต่จะกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
และจะต้องบัญญัตเิ ป็นกฎหมาย กฎหมายนัน้ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับ
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แก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่
ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้น ซึ่งกฎเกณฑ์นี้ใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม หากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ดังกล่าว กฎหมายหรือกฎนั้นย่อมขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ เป็นอันใช้บังคับมิได้ ( รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 )
3. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับความเสมอภาค
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 30 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม”
บทบัญญัตดิ งั กล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์อนั เป็นหลักนิตธิ รรมว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุตามที่บัญญัติไว้จะกระท�ำมิได้ หากมีการกระท�ำ การกระท�ำนั้นย่อม
ไม่ ช อบ หากเป็ น การตรากฎหมายหรื อ ออกกฎหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ กฎเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เพราะถือว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ
4. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 75 บัญญัติว่า “บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจ�ำนงให้รัฐ
ด�ำเนินการตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อ
รัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะด�ำเนินการใด ในระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดท�ำรายงานแสดงผลการด�ำเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอ
ต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง”
มาตรา 76 บัญญัติว่า “คณะรัฐมนตรีต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดง
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มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จ�ำเป็นต่อ
การด�ำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน”
บทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวก่อให้เกิดกฎเกณฑ์อันเป็นหลักนิติธรรมว่าในการตรา
กฎหมายและบริหารราชการแผ่นดินจะต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ( Directive
Principles of Fundamental State Policies ) ที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77-87 ไม่ว่าจะเป็น
แนวนโยบาย ด้านความมั่นคงของรัฐ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แนวนโยบายด้าน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ แนวนโยบายด้านทีด่ นิ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน หรือแนวนโยบายด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน การฝ่าฝืนไม่ด�ำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าวย่อมเป็นการละเว้นการ
กระท�ำโดยมิชอบ หรือการด�ำเนินแนวนโยบายผิดแผกแตกต่างจากแนวนโยบายดังกล่าว ย่อมเป็น
การกระท�ำโดยมิชอบ เช่น ตามมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการด�ำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่รัฐบาลมิได้ด�ำเนินการย่อมเป็นการละเว้นการ
กระท�ำโดยมิชอบ หรือตามมาตรา 83 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรม ( Free and Economic System ) โดยอาศัยกลไกตลาด
แต่รัฐบาลกลับสนับสนุนการผูกขาด ย่อมเป็นการกระท�ำโดยมิชอบ
5. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับรัฐสภา
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั มาตรา 88-137 ได้กำ� หนดกฎเกณฑ์อนั เป็นหลักนิตธิ รรมไว้วา่ รัฐสภา
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แต่ละสภามีสมาชิกจ�ำนวนเท่าใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบสัดส่วนอย่างละกี่คน สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกตั้งกี่คน มาจากการแต่งตั้งกี่คน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นอย่างไร
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของสมาชิกแต่ละสภา อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีเพียงใด การประชุมของ
แต่ละสภา การประชุมร่วมกันของทั้งสองสภา ฯลฯ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
หรือปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวย่อมเป็นการกระท�ำไม่ชอบ
6. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 138-153 ได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นหลักนิติธรรมเกี่ยวกับ
การตราพระราชบัญญัตแิ ละพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ เช่น ผูใ้ ดมีอำ� นาจเสนอร่างการพิจารณา
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ร่างให้กระท�ำกี่วาระ ต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบต้องด�ำเนินการอย่างไร
ร่างที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วต้องด�ำเนินการอย่างไรต่อไป หากมีการฝ่าฝืนหรือด�ำเนินการ
ผิดแผกแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดงั กล่าว หรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญมีอำ� นาจวินจิ ฉัย
ว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปได้
7. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั มาตรา 171-196 ได้กา หนดกฎเกณฑ์อนั เป็นหลักนิตธิ รรมเกีย่ วกับ
คณะรัฐมนตรีไว้ เช่น จ�ำนวนรัฐมนตรี ที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคุณสมบัติของรัฐมนตรี สิทธิ
และหน้าที่ของรัฐมนตรี การพ้นต�ำแหน่ง การตราพระราชก�ำหนดและพระราชกฤษฎีกา หากมี
การฝ่าฝืนหรือด�ำเนินการผิดแผกแตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวย่อมเป็นการกระท�ำไม่ชอบ
8. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับศาล
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 197-228 ได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์อันเป็นหลักนิติธรรม
เกี่ยวกับองค์กรตุลาการคือศาลไว้ เช่น ศาลประกอบด้วยศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
และศาลทหาร แต่ละศาลมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีประเภทใด ที่มาของผู้พิพากษาและตุลาการ
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและ
เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้พิพากษาและตุลาการนั้นจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นการเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินการทางวินัยหรือตกเป็นจ�ำเลยใน
คดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีเหตุสุดวิสัย
หรือเหตุจ�ำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็น
ข้าราชการการเมืองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมิได้ หากมีการฝ่าฝืนหรือด�ำเนินการผิดแผก
แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว การกระท�ำนั้นย่อมไม่ชอบ
9. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 229-258 ได้ก�ำหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญแบ่งเป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและองค์กรอืน่ ตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่
องค์กรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีการก�ำหนดที่มา อ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรไว้ อันถือเป็นกฎเกณฑ์ที่จะต้องมียึดถือปฏิบัติ หากมี
การฝ่าฝืนหรือด�ำเนินการผิดแผก แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ดังกล่าว กระท�ำนั้นย่อมไม่ชอบ เช่น
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ตาม มาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและด�ำเนินการ
จัดหรือจัดให้การเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การควบคุมและด�ำเนินการให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงเป็นกฎเกณฑ์อันเป็นหลักนิติธรรมที่
คณะกรรมการเลือกตั้งพึงปฏิบัติ มิฉะนั้น กรรมการการเลือกตั้งย่อมมีความผิด
นอกจากหลั ก นิ ติ ธ รรมจะน� ำ มาจากกฎเกณฑ์ ที่ อ ยู ่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว ผู ้ เขี ย นเห็ น ว่ า
หลั ก นิ ติ ธ รรมยั ง มาจากกฎหมายอื่น เช่น พระราชบั ญ ญั ติด้ วย เพราะเมื่ อ หลั ก นิ ติ ธรรมหมายถึ ง
กฎเกณฑ์ทอี่ งค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องยึดถือปฏิบตั ิ และกฎหมายเป็นสิง่ ทีอ่ งค์กรของรัฐต้องยึดถือปฏิบตั ิ
กฎหมายจึงถือเป็นหลักนิติธรรมด้วย ฉะนั้น หลักนิติธรรมที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 วรรคสอง และ
มาตรา 78 จึงหมายถึงกฎหมายทัง้ รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม จึงหมายถึง
ต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมายนั้ น เองและการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ ต ้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
จึงหมายถึงการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย แต่การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการบริหารราชการ
แผ่นดินจะค�ำนึงแต่กฎหมายอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ จะต้องค�ำนึงถึงความยุติธรรมด้วย ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานประกาศนียบัตร
แก่ นั ก ศึ ก ษาของส� ำ นั ก อบรมศึ ก ษากฎหมายแห่ ง เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภาเมื่ อ วั น ที่ 7 สิ ง หาคม 2515
ณ เนติบัณฑิตยสภาว่า
“กฎหมายทั้งปวง เราบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัยสาหรับรักษาความยุติธรรม กล่าวโดย
สรุปคือ ใช้เป็นแบบแผนแห่งความประพฤติปฏิบตั ขิ องมหาชนสถานหนึง่ กับใช้เป็นแม่บทในการพิจารณา
ตัดสินความประพฤตินั้นๆ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงอีกสถานหนึ่ง
โดยที่ ก ฎหมายเป็ น แค่ เ ครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาความยุ ติ ธ รรมดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ ค วรถื อ ว่ า มี
ความส�ำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใดๆ โดยค�ำนึงถึงแต่ความถูกผิดกฎหมายเท่านั้นดูจะไม่เป็น
การเพียงพอ จ�ำต้องค�ำนึงถึงความยุติธรรม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ด้วยเสมอ...”
ความยุติธรรมแบ่งออกเป็นความยุติธรรมซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่ากฎหมาย
ธรรมชาติ (Natural Law)4 และความยุติธรรมซึ่งเกิดจากกฎหมายหรือที่เรียกว่ากฎหมายบ้านเมือง
(Positive Law) ความยุติธรรมดังกล่าวหมายถึงความยุติธรรมซึ่งเกิดจากธรรมชาติเพราะความยุติธรรม
4
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ซึง่ เกิดจากกฎหมายนัน้ ถือว่าเป็นความยุตธิ รรมทีส่ ดุ แล้ว ไม่ตอ้ งพิจารณาว่าขัดหรือแย้งกฎหมายธรรมชาติ
หรือไม่ การน�ำความยุตธิ รรมซึง่ เกิดจากธรรมชาติมาใช้ควบคูก่ บั กฎหมายย่อมท�ำให้หลักนิตธิ รรมสมบูรณ์
เพราะกฎหมายนั้นเป็นความยุติธรรมตามตัวบทเท่านั้น อาจไม่ใช่ความยุติธรรมที่แท้จริง

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุ ป แล้วหลัก นิติธรรมหมายถึงกฎหมายและความยุ ติ ธรรมที่ รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นนิติรัฐ ( Legal State ) กฎหมายนั้นนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วยังรวมถึงกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติด้วย เมื่อหลักนิติธรรม
หมายถึงกฎหมายและความยุตธิ รรม การตีความกฎหมายจึงต้องตีความตามตัวอักษรควบคูก่ บั เจตนารมณ์
มิใช่ยึดถือแต่ตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว การตีความโดยถือแต่ตัวอักษรของกฎหมายโดยไม่ค�ำนึงถึง
เจตนารมณ์ย่อมท�ำให้การใช้บังคับกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และการใช้และตีความกฎหมาย
โดยไม่ค�ำนึงถึงความยุติธรรมซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือกฎหมายธรรมชาติย่อมเป็นการใช้และตีความ
กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม จะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักนิตธิ รรมไม่ได้ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนะให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ ององค์กรทุกองค์กรของรัฐและการบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องใช้และตีความกฎหมายโดยค�ำนึงถึงความยุติธรรมด้วย และในการตีความกฎหมาย
ก็ต้องตีความตามตัวอักษรควบคู่กับเจตนารมณ์ด้วย.
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บทคัดย่อ
ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม
หลักการส�ำคัญ 2 ประการ ของการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ พู้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม คือ การด�ำรงไว้ซงึ่ ความ
เป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการพิจารณาของศาล
เป็นการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ได้บัญญัติรองรับหลักการดังกล่าวไว้ในมาตรา 197
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาต้องเป็นไปโดยชอบและโดยสุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และนิติประเพณี ตราบใดที่ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าที่ในทางตุลาการ
โดยสุจริต และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ในทางตรงข้าม หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานอื่นๆ เช่นกัน เพียงแต่ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมีความแตกต่าง
ไปจากระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดี
ของผู้พิพากษา มีทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลจากภายในองค์กรศาลด้วยกันเอง เช่นโดยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิ รรม หรือ ก.ต. และการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก โดยวุฒสิ ภาหรือโดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
แต่การตรวจสอบ ถ่วงดุลการท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา ศาลยุติธรรม
เป็นเรือ่ งทีล่ ะเอียดอ่อน ทัง้ ต้องให้ความเคารพและค�ำนึงต่อผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาคดีซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองไว้ และมิให้มีลักษณะเป็นการแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา อันน�ำไปสู่การสูญเสียความยุติธรรม
* รองประธานศาลฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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Abstract
Neutrality and independence in adjudication under the rule of law
There are two important principles of performing a duty as a judge in the court
of justice: maintaining the neutrality and being independence in adjudication. Such
principles must be upheld to make the court procedure fair to everyone that is involved.
They are measures to protect the rights and liberty of the citizen under section 197 of
the Thai Constitution B.E. 2550.
The performance of the judge must be legal and in good faith under the law and
legal tradition. As long as the judge acts within the judicial power in good faith and
exercises discretion legally both in the issue of fact and the issue of law, the judge will
be protected. On the contrary, if the judge exercises discretion in bad faith or illegally,
the judge will be examined like other state officials. Nevertheless, in general, the scrutiny
within the judicial power is different than that of the executive or the legislative. The
examination of the judge performance includes the internal investigation through the
Judicial Commission and by external investigation by the Senate or the National AntiCorruption Commission.
Nevertheless, the check and balance of the performance of the judiciary is
sensitive. The system must provide respect as well as consideration to the independence
of the judge in adjudication, a principle guaranteed by the Constitution. The scrutiny
must not intervene with the performance of the judiciary that may lead to injustice.
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บทน�ำ
การประสาทความยุติธรรมจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้พิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี โดยปราศจากอิทธิพลอันมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากภายนอกหรือจากการ
ก้าวก่ายของบุคคลใดๆ ผู้พิพากษาจึงต้องถือเรื่องนี้เป็นหลักการส�ำคัญในการปฏิบัติราชการของ
ศาลยุติธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 197 ได้บัญญัติรับรองหลัก
ความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผู้พิพากษาว่า
“การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาลซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น
จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น
เป็นกรณีทอี่ ยูใ่ นระหว่างถูกด�ำเนินการทางวินยั หรือตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญา เป็นกรณีทกี่ ระทบกระเทือน
ต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�ำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองมิได้”
หลักการส�ำคัญ 2 ประการ ของการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม คือ การด�ำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการพิจารณา
ของศาลเป็นการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม

หลักความเป็นกลางและความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในทางอรรถคดี
1. การด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลาง
การด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางนั้น ผู้พิพากษาที่ท�ำหน้าที่ในทางอรรถคดีต้องอยู่ในฐานะ
ที่เป็นกลาง ต้องไม่มีอคติกับคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด รวมทั้งจะต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีที่ตน
พิจารณาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ความฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการแต่งงาน หรือได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นใดๆ เกีย่ วกับคดีนนั้ มาก่อน
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หรือมีเหตุอย่างอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมหรือความเป็นกลางต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษา ซึง่ การทีผ่ พู้ พิ ากษาจะไม่พจิ ารณาคดีใดๆ ทีต่ นมีสว่ นได้เสียหรือมีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องนั้น มาจากหลักที่ว่า No man can be judge in his own cause
บทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมายหลายฉบั บ ที่ ว างหลั ก การที่ ผู ้ พิ พ ากษาจะต้ อ งด� ำ รงไว้ ซึ่ ง ความ
เป็นกลางในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ส�ำคัญ คือ ผู้พิพากษาอาจถูกคัดค้านจากการนั่งพิจารณาคดีได้
โดยเหตุที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับคดีนั้น เช่น การมีผลประโยชน์ได้เสีย หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
คู่ความในคดี ในฐานะญาติ หรือรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องในทางคดี หรือเหตุประการอื่นอันมีสภาพร้ายแรง
ซึ่งท�ำให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 11 และมาตรา 12
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ซึง่ ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั แิ ละการด�ำรงตน
ของข้าราชการตุลาการ ซึ่งบางข้อจะมีสภาพบังคับทางวินัยเกี่ยวกับความผิดตามประมวลจริยธรรมด้วย
ดังเช่น
ข้อ 1 หน้าที่ส�ำคัญของผู้พิพากษา คือ การประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี ซึ่งจักต้อง
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และนิติประเพณี ทั้งจักต้องแสดงให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อการนี้ ผู้พิพากษาจักต้อง
ยึดมั่นในความเป็นอิสระของตน และเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ
ข้อ 3 ในการนั่งพิจารณาคดี ผู้พิพากษาจักต้องวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ ทั้งพึง
ส�ำรวมตนให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งหน้าที่ แต่งกายเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ฟังความจากคู่ความและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ ให้ความเสมอภาค และมีเมตตาธรรม
ข้อ 12 เมื่อจะพิพากษาหรือมีค�ำสั่งในคดีเรื่องใด ผู้พิพากษาจักต้องละวางอคติทั้งปวง
เกี่ยวกับคู่ความหรือคดีความเรื่องนั้น ทั้งจักต้องวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า และไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
ข้อ 14 ผู้พิพากษาพึงถอนตัวจากการพิจารณาและพิพากษาคดี เมื่อมีเหตุที่ตนอาจถูก
คัดค้านได้ตามกฎหมาย หรือเมื่อมีเหตุประการอื่นที่เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษา อันอาจท�ำให้การพิจารณา
พิพากษาคดีนนั้ เสียความยุตธิ รรม และจักต้องไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการจูงใจให้ผพู้ พิ ากษาซึง่ พิจารณา
พิพากษาคดีนั้นในภายหลังในประการที่อาจท�ำให้เสียความยุติธรรมได้
ข้อ 26 ผู้พิพากษาจักต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาหรือด�ำรงต�ำแหน่งอื่นใด
ในห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้านหรือธุรกิจของเอกชน เว้นแต่จะเป็นกิจการที่มิได้แสวงหาก�ำไร ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า หลักการด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางของผู้พิพากษา เมื่อจะต้องปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวข้องกับคดี เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการอ�ำนวยความยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติไว้ทั้งในกฎหมาย และ
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ประมวลจริยธรรมตุลาการที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติและด�ำรงตนของผู้พิพากษาที่ต้องแสดงให้
ปรากฏว่าตนทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม และไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคดีความเรื่องนั้นๆ ไม่ว่า
ทางหนึ่งทางใด ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาจะต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติทั้งปวง
คือ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ และจะต้องไม่ปฏิบัติไปในทางใดที่ส่งเสริมผลประโยชน์
ของคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม และควรจะถอนตัวเองจาก
การมีส่วนร่วมในกระบวนการใดๆ ที่ผู้พิพากษาจะไม่สามารถตัดสินคดีได้อย่างเที่ยงธรรมหรือมีเหตุที่
น�ำไปสู่ความเคลือบแคลงสงสัยในความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
2. ความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี
การประสาทความยุ ติ ธ รรมจะสั ม ฤทธิ ผ ลได้ ก็ ต ่ อ เมื่ อ ผู ้ พิ พ ากษามี ค วามเป็ น อิ ส ระใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งในการออกความเห็น และการพิพากษาคดี หลักความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษา เป็นหลักประกันแก่ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี มิให้อิทธิพลหรืออ�ำนาจใดๆ มาแทรกแซง
หรือครอบง�ำการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับอรรถคดีของผู้พิพากษาเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้พิพากษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
เหตุที่ต้องมีการรับรองความเป็นอิสระของผู้พิพากษาไว้เช่นนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันไม่ให้มี
หมู่คณะหนึ่งคณะใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาก้าวก่ายงานของผู้พิพากษา เช่น สั่งให้ผู้พิพากษา
พิพากษาคดีไปตามความต้องการหรือใช้ดุลพินิจไปในทางที่ให้ประโยชน์ต่อคณะบุคคลหรือบุคคลนั้นๆ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานสหประชาชาติว่าด้วยความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ (United
Nations’ Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ได้ก�ำหนดเงื่อนไขพื้นฐาน
ของความเป็นอิสระและหลักประกันความเป็นอิสระไว้ในหลักการข้อแรกว่า
“The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and
enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental
and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.”
“ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการจะต้องได้รบั ประกันโดยรัฐและถูกบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายของรัฐ ทุกรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ มีหน้าที่จะต้องเคารพและรักษาความเป็นอิสระ
ของฝ่ายตุลาการ”
ในส่ ว นบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย และการลงโทษผู ้ พิ พ ากษานั้ น หลั ก การที่ 17 ระบุ ว ่ า
“ข้อกล่าวหาหรือข้อร้องเรียนที่มีต่อผู้พิพากษาในเรื่องความสามารถทางตุลาการและทางวิชาชีพ
ของผู้พิพากษาคนนั้น จะต้องถูกด�ำเนินการอย่างฉับไวและเป็นธรรมภายใต้ระเบียบการที่เหมาะสม
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ผูพ้ พิ ากษามีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาคดีทเี่ ป็นธรรม การสอบสวน ข้อกล่าวหาในชัน้ แรกจะต้องถูกเก็บ
เป็นความลับ นอกจากจะได้รับการร้องขอจากผู้พิพากษาเป็นอย่างอื่น”
หลักการที่ 18 “ผู้พิพากษาจะถูกพักงานหรือถูกปลดออกจากต�ำแหน่งได้ก็เพียงด้วยเหตุ
ของการไร้ความสามารถ หรือมีพฤติกรรมที่ท�ำให้เขาไม่เหมาะกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเท่านั้น”
หลักการที่ 20 “ค�ำตัดสินในการด�ำเนินการทางวินัย การพักงาน หรือการปลดจากต�ำแหน่ง
ควรจะต้องสามารถให้มีการทบทวนโดยอิสระได้”
นอกจากนี้ กฎบัตรสากลของผู้พิพากษา (Universal Charter of the Judge) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยผู้พิพากษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ได้บัญญัติไว้ว่า
“ The independence of the judge is indispensable to impartial justice under
the law. It is indivisible. All institutions and authorities, whether nation or international,
must respect, protect and defend that independence.”
“ความเป็นอิสระของผู้พิพากษานั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ขาดไม่ได้ของความยุติธรรมภายใต้
กฎหมาย มันแยกขาดออกไปไม่ได้ ทุกสถาบันและทุกหน่วยที่มีอ�ำนาจไม่ว่าจะระดับชาติหรือในระดับ
นานาชาติจะต้องเคารพ คุ้มครอง และปกป้องความเป็นอิสระนั้น”
เห็นได้ว่าทุกประเทศต่างตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญกับความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในสังคมว่าทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรม
ในส่วนของประเทศไทย เริ่มแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
บัญญัติให้แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม และมีหน่วยงานอิสระของตนเอง คือส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม อันเป็นการแยกศาลซึ่งใช้อ�ำนาจตุลาการแยกต่างหากจากอ�ำนาจบริหารอย่างชัดเจน
และเด็ดขาด อันสอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
ออกจากกัน เพื่อให้เกิดระบบการคานและถ่วงดุลอ�ำนาจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
กฎหมายมี บ ทบั ญ ญั ติ ว ่ า ผู ้ พิ พ ากษาจะต้ อ งมี อิ ส ระในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาอรรถคดี
โดยไม่ถูกแทรกแซงจากอ�ำนาจอื่นๆ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ศ.ดร.คณิต ณ นคร
ได้กล่าวถึงความเป็นอิสระของผู้พิพากษาไว้ 2 ประการ คือ
1. ความเป็นอิสระในเนื้อหา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายใดๆ หรือไม่ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือองค์กรใด
2. ความเป็นอิสระในทางส่วนตัว หมายถึง ผู้พิพากษาจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดย
ปราศจากความเกรงกลัวว่าจะได้รับผลร้ายหรือถูกกลั่นแกล้งอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
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ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม

แต่ ก ารที่ ผู ้ พิ พ ากษาจะมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ก ลไกที่
เป็นหลักประกันให้ผู้พิพากษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและเที่ยงธรรม
ซึ่งประเทศไทยก็มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับรองหรือสร้างหลักประกันในการคุ้มครอง
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาทั้งสองประการดังกล่าวไว้หลายฉบับ ดังจะกล่าวต่อไปนี้
หลักประกันความอิสระในเนื้อหา
กล่ า วคื อ แม้ ใ นองค์ ก รศาลยุ ติ ธ รรมจะมี ร ะบบการบริ ห ารราชการภายในซึ่ ง มี ร ะบบ
การควบคุม สั่งการ และการบังคับบัญชา เพื่อให้ราชการของศาลเป็นไปโดยเรียบร้อย เช่นเดียวกับ
ส่วนราชการโดยทั่วไปก็ตาม แต่เรื่องนี้มีค�ำเตือนผู้พิพากษาของพระยาจินดาภิรมย์ เสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งได้พิมพ์แจกแก่ผู้พิพากษาที่จะออกไปรับราชการใหม่ใน พ.ศ. 2472 ตอนหนึ่งว่า “หน้าที่
ตุลาการต่างกับธุรการอย่างหนึ่ง คือ ฝ่ายธุรการนั้นต้องฟังบังคับบัญชาผู้มีอานาจเหนือ แต่ตุลาการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีแล้ว มีอิสระในการออกความเห็นและพิพากษา แต่ทั้งนี้
ไม่ใช่ว่าท�ำตามชอบใจตนได้ ต้องตั้งอยู่ในคลองมรรยาทของผู้พิพากษาประกอบด้วย สุจริตธรรมและ
พิจารณาพิพากษาคดีตามบทกฎหมายพระธรรมนูญและแบบแผน...”
ในการพิจารณาและพิพากษาคดีของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีบทบัญญัติ
กฎหมายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ผู้ใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้พิพากษา โดยการกระท�ำใดๆ อันจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประการที่อาจ
ท�ำให้ขาดความเป็นอิสระหรือเสียความยุติธรรมนั้น อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น ใช้อิทธิพลก้าวก่าย
สร้างความเกรงใจ จูงใจให้ความเห็น หรือฟ้องร้อง กลั่นแกล้ง กล่าวหาทางวินัย เป็นต้น
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 33 มีบทบัญญัติที่เป็นหลักประกันอ�ำนาจอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาคดี และป้องกันมิให้ผู้บริหารศาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการท�ำหน้าที่ใน
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข ององค์ ค ณะ คื อ “การเรี ย กคื น ส� ำ นวนคดี ห รื อ การโอนสานวนคดี ซึ่ ง
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์คณะผู้พิพากษาใด ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธาน
ศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จะกระท�ำได้ต่อเมื่อเป็นกรณี
ที่ จ ะกระทบกระเทื อ นต่ อ ความยุ ติ ธ รรมในการพิ จ ารณาหรื อ พิ พ ากษาอรรถคดี ข องศาลนั้ น และ
รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค รองอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้น หรือผู้พิพากษาในศาลจังหวัดหรือศาลแขวงที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้น แล้วแต่กรณี ที่มิได้
เป็นองค์คณะในส�ำนวนคดีดังกล่าวได้เสนอความเห็นให้กระท�ำได้...” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้
การจ่ายส�ำนวนคดีให้ผพู้ พิ ากษาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายบัญญัติ และได้หา้ มการเรียกคืน
ส� ำ นวนคดี ห รื อ การโอนส� ำ นวนคดี เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี ที่ จ ะกระทบกระเทื อ นต่ อ ความยุ ติ ธ รรมใน
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเท่านั้น
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การพิจารณาและพิพากษาคดีก็เป็นดุลพินิจโดยอิสระของผู้พิพากษาหรือองค์คณะที่ได้รับ
มอบส�ำนวนนั้นๆ เมื่อได้ด�ำเนินการไปโดยชอบแล้ว แม้ผู้บริหารจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับค�ำพิพากษา
ดังกล่าวก็ไม่สามารถโต้แย้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�ำพิพากษานั้นได้ จะท�ำได้เพียงการท�ำความเห็นแย้ง
ซึ่งผู้ที่มีอ�ำนาจในการท�ำความเห็นแย้งดังกล่าว มีปรากฏในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 11 (1)
คือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หรือ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หากนั่งพิจารณาและพิพากษาคดีใดๆ ของศาลนั้น หรือเมื่อได้ตรวจส�ำนวนคดีใด
แล้วมีอ�ำนาจท�ำความเห็นแย้งได้ ซึ่งบันทึกความเห็นแย้งค�ำพิพากษานั้น เป็นระบบการตรวจสอบ
ภายในของศาลในการพิจารณาพิพากษาคดี และเป็นการตั้งประเด็นไว้ให้ต้องมีการพิจารณาหากมี
การอุทธรณ์หรือฎีกาค�ำพิพากษานั้นๆ
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะกัน ต่างคนก็มีอิสระในการพิจารณาของตนเอง
ในศาลชัน้ ต้นและศาลอุทธรณ์หากผูพ้ พิ ากษาคนใดมีความเห็นแย้ง ผูพ้ พิ ากษาคนนัน้ ต้องเขียนความเห็น
แย้งของตนติดไว้ในส�ำนวน และจะแสดงเหตุผลแห่งข้อแย้งไว้ด้วยก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 140 (2)
แต่ผู้พิพากษาอื่นที่ไม่ใช่องค์คณะ ก็ไม่อาจเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ผู้พิพากษาคณะอื่นได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ. 2543 มาตรา 66
บัญญัติว่า “ข้าราชการตุลาการต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ข้าราชการตุลาการอื่น หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นเหตุให้การพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการ
ตุลาการอื่นขาดความเป็นอิสระหรือความยุติธรรม”
อย่างไรก็ดี ดุลพินิจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาต้องเป็นไปโดยชอบและสุจริต
อยู ่ ภ ายใต้ ก รอบของกฎหมายและนิ ติ ป ระเพณี ตราบใดที่ ผู ้ พิ พ ากษาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู ่ ใ นขอบเขต
แห่ ง อ� ำ นาจหน้ า ที่ในทางตุลาการโดยสุจ ริต และเป็ นการใช้ ดุ ล พิ นิจโดยชอบด้ วยข้ อ เท็ จจริ ง และ
ข้อกฎหมาย ย่อมได้รับความคุ้มครองความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี ในทางตรงข้าม
หากเป็นการใช้ดลุ พินจิ โดยทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะต้องถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั อืน่ ๆ
เช่นกัน เพียงแต่ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมีความแตกต่างไปจากระบบการตรวจสอบฝ่าย
บริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ
หลักประกันความเป็นอิสระในทางส่วนตัว
ผู้พิพากษาจะต้องมั่นใจได้ว่าตนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะ
โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต�ำแหน่ง การงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง หรือ
การถูกด�ำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
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จึงได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการโดยได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตุลาการในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน นอกจากนี้
ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตุลาการ ซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาอีก 2 คน
คณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมมี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของผู้พิพากษา โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม มาตรา 17 ก�ำหนดว่า “ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่งข้าราชการ
ตุลาการที่มิใช่ต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา การโยกย้ายแต่งตั้ง การเลื่อนต�ำแหน่งข้าราชการตุลาการ
และการงดการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจ� ำ ต� ำ แหน่ ง จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ต...”
ทั้งนี้ ก.ต. มีอ�ำนาจออกระเบียบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
การใช้ดุลพินิจในการท�ำหน้าที่ของ ก.ต. ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัย กลั่นกรองหรือการแสดง
ความคิดเห็น การลงมติ มิได้มีความแตกต่างจากการพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใด กล่าวคือ
ต้องกระท�ำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อความยุติธรรม และยึดมั่นในความเป็นอิสระ
ของตน
การแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการตุลาการ
ผู้นั้น เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายตามวาระประจ�ำปี การเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น หรือเป็นกรณีท่ี
ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกด�ำเนินการทางวินัยหรือเป็นจ�ำเลยในคดีอาญา
กรณีที่ประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยท�ำงานชั่วคราวในกรณีจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรม ในต�ำแหน่งที่ไม่ต�่ำกว่าต�ำแหน่งที่ผู้นั้นด�ำรงอยู่ เกินกว่า 6 เดือน
ประธานศาลฎีกาก็ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ต. ก่อน รวมทั้งต้องได้รับความยินยอมจากข้าราชการ
ตุลาการผูน้ นั้ ด้วย หรือกรณีทปี่ ระธานศาลฎีกาจะสัง่ ให้โอนข้าราชการตุลาการไปเป็นข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการศาลยุติธรรมหรือข้าราชการฝ่ายอื่น ก็จะต้องให้ผู้นั้นยินยอม และ ก.ต.เห็นชอบด้วย
นอกจากนี้ กรณีที่จะรับกลับเข้ารับต�ำแหน่งข้าราชการตุลาการ ประธานศาลฎีกาก็จะสั่งได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ต. ก่อนเช่นกัน
ดังนัน้ การบริหารงานบุคคลไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ การให้พน้ จากต�ำแหน่ง การเลือ่ นต�ำแหน่ง
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น หรื อ การลงโทษผู ้ พิ พ ากษา พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ
ศาลยุ ติ ธ รรม ก� ำ หนดเป็ น อ� ำ นาจของคณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรมที่ จ ะให้ ค วามเห็ น ชอบ
โดยไม่ให้เป็นอ�ำนาจเฉพาะของผู้บริหารศาลโดยตรงเช่นองค์กรฝ่ายบริหารอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็น
หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาโดยสุจริต ไม่ถกู กลัน่ แกล้งโดยไม่เป็นธรรม
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ชีพ จุลมนต์

หรือได้รับผลร้ายอย่างใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ ด้วยการจัดให้มีระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
ถ่วงดุล โดยคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมที่แยกเป็นอิสระจากผู้บริหารประจ�ำศาลนั้นๆ เป็นผู้ท�ำ
หน้าที่โดยตรง

การควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม
อย่างไรก็ดี ดุลพินิจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ด้านอรรถคดีของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมมิใช่
จะเป็นไปอย่างไม่มีขอบเขตจ�ำกัด แต่จะต้องเป็นไปโดยชอบและสุจริต อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และนิติประเพณี ตราบใดที่ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าที่ของตุลาการที่สุจริต
และใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองความเป็นอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ในทางตรงข้าม หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยทุจริตหรือโดยมิชอบแล้ว ก็จะต้อง
ถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ เช่นกัน เพียงแต่ระบบการตรวจสอบฝ่ายตุลาการอาจมี
ความแตกต่างไปจากระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะอาจมีผลสะท้อนกลับ
อันอาจกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาได้
นอกจากนี้ ผู้พิพากษาที่ท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งอาจถูกคัดค้านได้ เช่น ในกรณี
มีเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 11 ผู้พิพากษานายนั้นมีผลประโยชน์ได้เสีย
เกี่ยวข้องในคดี เป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง หรือแม้แต่เป็นผู้ที่ถูกอ้างเป็นพยานหรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น เช่นนี้ ผู้พิพากษาเมื่อทราบว่ามีเหตุที่ตนอาจถูกคัดค้าน
ก็อาจขอถอนตัวจากการนั่งพิจารณาคดีเอง หรือคู่ความที่เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างต่อศาลก็ได้
การตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา มีทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลจากภายใน
องค์กรศาลด้วยกันเอง และการตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก
การตรวจสอบภายในองค์กรศาล
การด�ำเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องท่ามกลางความขัดแย้งของคู่ความ
ทั้งสองฝ่าย ผลการพิจารณาของศาลอาจมีทั้งฝ่ายที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลร้ายจากการพิจารณา
หรือพิพากษานั้นโดยผลของกฎหมาย กรณีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาหรือ
ค�ำพิพากษาของศาลนั้น ก็อาจใช้สิทธิตามกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์หรือฎีกา
เพื่อให้ค�ำพิพากษานั้นถูกทบทวนอีกครั้งโดยศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี
แต่หากเห็นว่าการกระท�ำของผู้พิพากษานั้นมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต ก็อาจใช้สิทธิร้องเรียนไป
ยังคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. ได้ หาก ก.ต. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้พิพากษาผู้นั้น
กระท�ำความผิดจริงตามข้อร้องเรียน ก็อาจด�ำเนินการทางวินัย หรือหากการกระท�ำนั้นเป็นความผิดทาง
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อาญาก็อาจด�ำเนินคดีอาญาด้วย ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างปี 2551 – 2553 ก.ต. ก็ได้มีการด�ำเนินการทางวินัย
และลงโทษผู้พิพากษากระท�ำผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ และบางคนมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน
จนที่สุดได้มีมติ ก.ต. ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากต�ำแหน่ง เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 9 คน
ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์การฟ้องร้องให้ด�ำเนินคดีกับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมใน
ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเกี่ยวเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี
ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม อาทิ การกล่าวหาว่าผู้พิพากษาตัดพยาน
โดยมิชอบ หรือการกล่าวหาว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ แก้ไขข้อความในเอกสารโดยไม่มเี หตุ
อันสมควร ซึ่งศาลก็รับค�ำฟ้องไว้พิจารณา บางคดีศาลได้มี ค�ำพิพากษาว่าการตัดพยานนั้นเป็นดุลพินิจ
ของผู้พิพากษา เป็นการใช้อ�ำนาจโดยอิสระ ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ จึงมีค�ำพิพากษายกฟ้อง อันเป็น
การที่ศาลยืนยันหลักความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีว่า
หากเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริตชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองการใช้ดุลพินิจนั้นๆ
การตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรภายนอก
การที่องค์กรภายนอกจะมาตรวจสอบถ่วงดุลการท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
ศาลยุติธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทั้งต้องให้ความเคารพและค�ำนึงถึงผลกระทบถึงความเป็นอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองไว้
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับข้าราชการและ
ประชาชนทัว่ ไป หลักความคุม้ ครองความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในกรณีทปี่ ฏิบตั หิ น้าที่
โดยสุจริตและอยู่ภายใต้กฎหมายเท่านั้น หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ ส่อไปในทางทุจริต
มิชอบด้วยกฎหมาย ก็จะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานอื่นๆ
1. การตรวจสอบโดยวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270 บัญญัติให้วุฒิสภามี
อ�ำนาจถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ออกจากต�ำแหน่ง หากผู้นั้นมี
พฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ
ส่ อ ว่ า กระท� ำ ผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการยุ ติ ธ รรม ส่ อ ว่ า จงใจใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
และรวมถึงให้มีอ�ำนาจถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับสูง
ทัง้ นีต้ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึง่ มาตรา 58
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ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก�ำหนดต�ำแหน่งของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมที่อาจถูกวุฒิสภาถอดถอน
ออกจากต�ำแหน่งได้ คือ ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศก�ำหนด (ผู้เขียนตรวจสอบแล้วขณะนี้ยังไม่มีการออกประกาศดังกล่าว)
แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้อ�ำนาจรัฐทั้งสามฝ่าย ได้แก่ อ�ำนาจบริหาร อ�ำนาจนิติบัญญัติและ
อ�ำนาจตุลาการ สามารถถูกตรวจสอบได้โดยกระบวนการถอดถอนออกจากต�ำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติ โดยมาตรา 271 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตาม
มาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลผูด้ ำ� รงตาแหน่งดังกล่าวออกจากต�ำแหน่งได้ นอกจากนี้ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตั้งจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจาก
ต�ำแหน่งได้ตามมาตรา 164 ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตาม
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. การตรวจสอบโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 หมวด 8 การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้พิพากษาและตุลาการอยู่ในบังคับ
ตามมาตรา 84 (2) บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 19 การกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังต่อไปนี้ ว่ากระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้กล่าวหาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในขณะที่
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินห้าปี
มาตรา 88 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับค�ำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 84
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง
มาตรา 89/2 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเห็นสมควร อาจส่งเรื่องที่มีการ
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ว่ากระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ที่อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอนด�ำเนินการทางวินัยหรือด�ำเนินการ
ตามอ�ำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้
มาตรา 92 ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์
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ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม

แห่งการกระท�ำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระท�ำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการ
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน
ผู ้ ถู ก กล่ า วหานั้ น เพื่ อ พิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตามฐานความผิ ด ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ มี ม ติ
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า
รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส�ำนวนการสอบสวนทางวินัยของ
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ถูกกล่าวหานั้นๆ แล้วแต่กรณี
กรณี ผู ้ ถู ก กล่ า วหาเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการ
ฝ่ า ยตุ ล าการ ข้ า ราชการตุ ล าการศาลปกครองตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารทีม่ อี ยู่ พร้อมทัง้ ความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ
ประธานคณะกรรมการตุ ล าการศาลปกครอง หรื อ ประธานคณะกรรมการอั ย การ แล้ ว แต่ ก รณี
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว
โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของส�ำนวนการสอบสวนด้วย
และเมื่อด�ำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้มีค�ำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีค�ำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย...”
เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ แล้วจะเห็นว่า การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีนี้ จะแตกต่างจาก
กระบวนการถอดถอนที่ได้กล่าวไปแล้ว มาตรา 84 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ประกอบมาตรา 88 บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ�ำนาจไต่สวนกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าผู้พิพากษา
กระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ส่วนกรณีที่จะด�ำเนินการทางวินัย มาตรา 92 กฎหมายได้บัญญัติให้วิธีการในการด�ำเนินการ
ทางวินัยกับผู้พิพากษา หรือตุลาการ หรืออัยการ มีความแตกต่างจากการด�ำเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่อื่น กล่าวคือ ในขณะที่ข้าราชการประเภทอื่น เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานและ
เอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน ผู้ถูกกล่าวหานั้น
เพื่ อ พิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตามฐานความผิ ด ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ มี ม ติ โ ดยไม่ ต ้ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นส�ำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย
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แต่หากเป็นการด�ำเนินการกับผู้พิพากษา หรือตุลาการ หรืออัยการ กฎหมายบัญญัติให้ส่ง
รายงานและเอกสาร พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ
(กรณีที่เป็นผู้พิพากษา) โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของส�ำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อด�ำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีค�ำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีค�ำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย
ซึง่ จะเห็นว่า ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกล่าวไม่มผี ลผูกพันเป็นทีย่ ตุ วิ า่ คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมต้องเห็นชอบด้วย
อย่างไรก็ดี ในอดีตที่ผ่านมาเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง กรณีที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. จะด�ำเนินการไต่สวนผู้พิพากษาศาลยุติธรรมท่านหนึ่ง ในข้อกล่าวหาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้ ก ระท� ำ ความผิ ด ฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ กระท� ำ ความผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการหรื อ กระท� ำ
ความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.อ้างเหตุแห่งอ�ำนาจตาม มาตรา 88
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
ซึ่งบัญญัติว่า “เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับค�ำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 84 หรือ
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระท�ำความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ด�ำเนินการไต่สวนตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง”
กรณี ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด การแสดงความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ข้ อ กฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น
ทั้งฝ่ายศาลยุติธรรม และฝ่ายคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่
จะไต่สวนผู้พิพากษาซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณา
หรือพิพากษาคดีหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะไม่น�ำมากล่าวถึงในที่นี้ เนื่องจากยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แม้ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะบั ญ ญั ติ ใ ห้ ผู ้ พิ พ ากษาจะต้ อ งวางตั ว เป็ น กลาง
และมีความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ทั้งยังมีกลไกในการเป็นหลักประกัน
ความเป็ น อิ ส ระ และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารแทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู ้ พิ พ ากษาในการอ� ำ นวย
ความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างแท้จริง แต่ก็ยังปรากฏว่าเหตุแห่งความไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระ
ก็เกิดจากตัวผู้พิพากษาเอง ดังนั้น การคัดเลือกผู้พิพากษาเริ่มแต่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอบจึงต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่หากมีข้อบกพร่องหรือ
มีการแทรกแซง ก็ต้องมีการตรวจสอบภายในองค์กรกันอย่างจริงจัง นอกจากนี้ รัฐก็ต้องมีหลักประกัน
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ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม

ให้ดว้ ยว่าเมือ่ เข้าสูก่ ระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุตธิ รรมแล้ว ผูพ้ พิ ากษาจะได้รบั ความคุม้ ครอง
ไม่มีการรวมตัวต่อต้าน กดดัน หรือแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์การท�ำงาน จนเกิดความรู้สึกหวั่นเกรง หรือ
ไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นต้นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เป็นอิสระในการท�ำงาน
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับข้าราชการและ
ประชาชนทัว่ ไป หลักความคุม้ ครองความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะในกรณีทปี่ ฏิบตั หิ น้าที่
โดยสุจริตและอยู่ภายใต้กฎหมาย หากกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริต
มิชอบด้วยกฎหมาย ก็จะต้องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ ซึ่งสามารถ
ถูกตรวจสอบได้ทั้งจากภายในองค์กรด้วยกันเอง และการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร
แต่ ก ารตรวจสอบถ่ ว งดุ ล การท�ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข องผู ้ พิ พ ากษาศาลยุ ติ ธ รรม
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทั้งต้องให้ความเคารพและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้การรับรองไว้ และมิให้มีลักษณะเป็น
การแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา อันน�ำไปสู่การสูญเสียความยุติธรรม
ทุกฝ่ายต้องให้การยอมรับและเคารพต่อหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ โดยเคร่ ง ครั ด และเป็ น หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะต้ อ งให้
การคุ้มครองและรับรองความเป็นอิสระดังกล่าว ในขณะเดียวกันผู้พิพากษาจะต้องยึดถือการปฏิบัติ
ในการท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาพิพากษาคดีให้สมดังถ้อยค�ำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยซ์ งึ่ บัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 201 ว่า
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติ
ทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

91

ชีพ จุลมนต์

บรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิง / กฎหมาย
ภาษาไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลจริยธรรมตุลาการ พ.ศ. 2552
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ภาษาอังกฤษ
THE UNIVERSAL CHARTER OF THE JUDGE
สื่อ Electronics / Websites
ภัทรพล ขวัญเมือง. การควบคุมตรวจสอบผู้พิพากษา.สืบค้นจาก www.library.coj.go.th
สิทธิศกั ดิ์ วนะชกิจ. ป.ป.ช.ไต่สวนผูพ้ พิ ากษา : สร้างสรรค์หรือแทรกแซง ประโยชน์สดุ ท้ายใครได้ใครเสีย.
สืบค้นจาก www.library.coj.go.th
สหรัฐ กิติ ศุภการ. ความซื่อสัตย์ของผู้พิพากษา. สืบค้นจาก www.library.coj.go.th
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การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
ธนวัฒน์ เนติโพธิ*์

บทคัดย่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลที่มีอ�ำนาจจ�ำกัดในการพิจารณาวินิจฉัยคดี กล่าวคือเป็นศาลที่มี
อ�ำนาจเฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น ได้แก่ คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่า บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายทีศ่ าลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร จะใช้บงั คับแก่คดีใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคการเมือง คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว คดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัย
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาคนใดคนหนึง่ สิน้ สุดลงตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ
บัญญัติไว้ เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมจะต้อง
แตกต่างออกไปจากศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เช่น การไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานให้ใช้ระบบ
ไต่สวน เป็นต้น
บทความนี้มุ่งประสงค์ที่จะศึกษาถึงหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนที่ว่าด้วยการด�ำเนินพิจารณาด้วยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้อง
ด�ำเนินไปด้วยความรวดเร็ว และหลักการตีความกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้กับคดีด้วย ซึ่งเป็น
หลักสากลทีน่ านาอารยะประเทศใช้ดำ� เนินการอยู่ และจะพิจารณาเปรียบเทียบกับวิธกี ารทีศ่ าลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อเหมือน-ข้อต่าง ข้อดี-ข้อเสีย อย่างไร
อย่างไรก็ดี แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216 วรรค 6
จะบั ญ ญั ติ ว ่ า วิ ธี พิ จ ารณาของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ มาตรา 300 วรรค 6 บัญญัตใิ ห้ตอ้ งตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ระยะเวลาหนึ่งปีตาม
มาตรา 300 นี้ก็เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ด�ำเนินการเท่านั้น ไม่มีผลถึงขนาดว่าถ้าเกินระยะเวลา
* ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หนึง่ ปีนแี้ ล้วจะท�ำให้ไม่อาจมีพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมาได้ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยได้
พลางก่อน ซึ่งในปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็
ยังตราขึ้นไม่แล้วเสร็จ ฉะนั้น ในบทความนี้จึงจ�ำเป็นต้องกล่าวถึงข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธี
พิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ประกอบไว้ด้วย
ค�ำส�ำคัญ
• กรอบการใช้อานาจทางตุลาการ
• วิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ
• ความเป็นอิสระของตุลาการ
• จริยธรรมของตุลาการ

บทที่ 1 : หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ
ดัวกล่าวแล้วว่าบทความนีม้ งุ่ ประสงค์ทจี่ ะศึกษาถึงหลักการพืน้ ฐานโดยทัว่ ไปเกีย่ วกับวิธพี จิ ารณา
ความของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนที่ว่าด้วยการด�ำเนินพิจารณาด้วยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร
ซึ่งต้องด�ำเนินไปด้วยความรวดเร็ว และหลักการตีความกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องใช้กับคดีด้วย
ซึ่งเป็นหลักสากลที่นานาอารยะประเทศใช้ด�ำเนินการอยู่ ฉะนั้น ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับหลักการในแง่มุมต่าง ๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการจะต้องน�ำมาใช้ หรือน�ำมาเป็นข้อคิด
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังนี้
1. หลักการด�ำเนินพิจารณาด้วยวาจาและหลักการด�ำเนินพิจารณาโดยลายลักษณ์อักษร
หลักการด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาของศาลรัฐธรรมนูญ มีลักษณะเช่นเดียวกับ
หลักการด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจาในกระบวนพิจารณาความอาญา กล่าวคือ หมายถึงการ
พิจารณาคดีต้องกระท�ำด้วยวาจา แม้จะอนุญาตให้มีการยื่นเอกสารได้ก็ต้องมีการซักถามด้วยวาจาด้วย
การสืบพยานก็ต้องท�ำด้วยวาจา และเฉพาะสิ่งที่กระท�ำด้วยวาจากันแล้ว เท่านั้นที่จะยกมาวินิจฉัยคดีได้
หลักการด�ำเนินพิจารณาโดยลายลักษณ์อักษร คือ การด�ำเนินกระบวนพิจารณาที่ไม่ใช้วาจา
เป็นกระบวนพิจารณาโดยการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในคดี โดยไม่มีการด�ำเนินกระบวนพิจารณาด้วย
วาจาโดยเปิดเผย ถึงแม้ว่ากระบวนพิจารณานั้นจะเป็นเรื่องความชอบด้วยกฎหมายก็ตาม
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การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

2. หลักฟังความทุกฝ่าย
หลักฟังความทุกฝ่ายหรือหลักการเผชิญหน้าของคูค่ วาม (le principe de la contradiction)
หลักการเผชิญหน้าของคู่ความ หรือรับฟังพยานหลักฐานทุกฝ่ายนั้น เป็นหนึ่งใน golden rules หรือ
หลักการพิจารณาทัว่ ไปอย่างหนึง่ ของกฎหมายวิธพี จิ ารณาความโดยมีเหตุผลเนือ่ งมาจากว่าข้อพิจารณา
ในคดีมขี อ้ พิพาทนัน้ เป็นผลทีเ่ กิดจากการเผชิญหน้ากันของคูค่ วามในคดีโดยวิธกี ารน�ำข้ออ้างหรือข้อต่อสู้
ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อศาลโดยอิสระ กรณีจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่คู่ความทุกฝ่าย
จะต้องมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงที่เป็นข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ของคู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่ง และมีโอกาสโต้แย้งต่อสู้ทุกประเด็นของคดีที่ได้มีการพิจารณากัน
หลักการฟังความสองฝ่ายเป็นหลักในการให้สิทธิของคู่ความในอันที่จะสู้คดีได้อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ กู ฟ้องคดีควรจะได้ทราบว่าเขาถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องด้วยเรือ่ งอันใด เพือ่ จะสามารถ
แก้ข้อกล่าวหาหรือแก้ข้อหาในฟ้องนั้นได้อย่างถูกต้อง นอนจากนี้ยังเป็นหลักให้ศาลรับฟังความเห็น
หรือข้อแก้ต่างทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นหลักประกันว่าศาลจะไม่พิจารณาคดีโดยเห็นแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เป็นอันขาด
3. หลักเปิดเผย
หลักเปิดเผย หมายถึง ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น แม้บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในคดีนั้น
เลยก็สามารถเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาพิพากษาคดีได้ อันเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่ก�ำหนดขึ้นมา
เพื่อป้องกันการพิจารณาคดีที่กระท�ำเป็นการลับ (Secret trial) อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาคดีตาม
หลักเปิดเผยต้องพิจารณาถึงความพอดี กล่าวคือ โดยพืน้ ฐานกระท�ำเพือ่ ให้สาธารณชนควบคุมการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของศาล และเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา1 แต่ขณะเดียวกันก็ต้องค�ำนึงถึง
การคุ้มครองเรื่องส่วนตัว หรือกรณีการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษา เช่นนี้แล้วศาลอาจพิจารณาเป็นการลับได้
4. หลักโต้แย้ง หรือคัดค้านต่อสู้คดี
หลักนี้เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายวิธีพิจารณาความอย่างหนึ่ง โดยมีเหตุผลอยู่ว่าเนื่องจาก
ค�ำพิพากษาในคดีมีข้อพิพาทนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากันของคู่ความ ในคดีโดยวิธีน�ำ
ข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อหน้าศาลโดยอิสระ กรณีจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง และมีโอกาสโต้แย้งต่อสู้ทุกประเด็นของคดีที่ได้มีการพิจารณากัน ซึ่งสิทธิ
ต่างๆ ดังกล่าวนี้อาจเรียกได้ว่า “หลักการต่อสู้โดยอิสระ” หลักนี้จึงนับว่าเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน
ของกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเมื่อมีคดีพิพาทเกิดขึ้นจะมีผลท�ำให้
1

คณิต ณ นคร, ฐานะของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา, บทบัณฑิตย์ เล่ม 42 ตอน 2 (มิถุนายน 2529): 18
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คู่ความแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในการด�ำเนินคดีซึ่งกันและกัน ส่วนศาลมีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมให้
คู่ความใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักดังกล่าว ซึ่งการถกเถียงโต้แย้งซึ่งกันและกันระหว่าง
คู่ความนี้ นอกจากจะช่วยให้คู่ความแต่ละฝ่ายและศาลสามารถเข้าใจเรื่องราวของคดีแล้ว ยังท�ำให้
คู่ความในคดีด�ำเนินกระบวนพิจารณาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ด้วย
หลักฟังความสองฝ่าย (the principle of bilateral hearing) ซึ่งในภาษาฝรั่งเศส
เรียกว่า “หลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดี” (le principe de la contradiction) เป็นหลักทั่วไปของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความในคดีทุกประเภท แนวความคิดของหลักดังกล่าวมีมาตั้งแต่กฎหมายโรมัน
ตามหลักที่ว่า “audi alteram partem” หรือ “audiatur et altera pars” ซึ่งหมายความว่า ศาลจะ
ต้องรับฟังคูค่ วามทุกฝ่ายก่อนจะมีคำ� พิพากษาโดยมีเหตุผลว่า ค�ำพิพากษาศาลทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพจะ
ต้องเกิดจากการที่คู่ความในคดีได้มีโอกาสเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ช่วยให้ศาลสามารถพิจารณา
พิพากษาประเด็นแห่งคดีได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมซึ่งค�ำพิพากษาศาลดังกล่าวจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อคู่ความ
ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเสนอข้อกล่าวอ้างหรือข้อต่อสู้ และน�ำพยานหลักฐานต่างๆ เข้าสืบสนับสนุน
ข้ อ กล่ า วหาหรื อ ข้ อ กล่ า วอ้ า งของตน รวมทั้ ง ความเห็ น ที่ ต นเห็ น ว่ า เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น แห่ ง คดี
และคูค่ วามทุกฝ่ายมีโอกาสได้ทราบข้ออ้างข้อต่อสูต้ ลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ ของคูค่ วามอีกฝ่ายหนึง่
และมีโอกาสน�ำพยานหลักฐานมาโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดีภายในระยะเวลาอันสมควร2
หลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดีจึงเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานของ
กระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง จนถือได้ว่าเป็นหลักทั่วไปของกฎหมายวิธี
พิจารณาความ หรือแม้กระทั่งเป็นหลักตามรัฐธรรมนูญเลยทีเดียว โดยหลักนี้ได้รับการก�ำหนดรองรับไว้
ในรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ในยุโรป และในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน
ในประเทศฝรั่งเศส หลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดีนี้เริ่มปรากฏขึ้น
ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1828 โดยศาลยุติธรรมสูงสุดของฝรั่งเศสวินิจฉัยว่า การต่อสู้คดี (la defense)
เป็นหลักกฎหมายธรรมชาติ (droit naturel) อย่างหนึง่ บุคคลทุกคนไม่ควรถูกพิพากษาโดยไม่ถกู ซักถาม
หรือไม่มีโอกาสต่อสู้คดี
นอกจากนี้ หลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดียังเป็นหลักสาคัญหลักหนึ่ง
ในหลักสองประการของหลัก Natural justice ด้วย โดยอีกหลักหนึง่ คือหลักความเป็นกลางของผูพ้ พิ ากษา
หลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสูค้ ดีนจี้ งึ ส่งผลให้คคู่ วามแต่ละฝ่ายเกิดสิทธิและหน้าทีใ่ น
2
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การด�ำเนินคดีซงึ่ กันและกัน และศาลเองก็ตอ้ งมีหน้าทีต่ อ้ งควบคุมจัดการดูแลและด�ำเนินการ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามสิทธิและหน้าที่ตามหลักฟังความสองฝ่ายหรือหลักโต้แย้งคัดค้านต่อสู้คดี และต้องพิจารณา
พิพากษาคดีให้เป็นไปตามหลักนี้ด้วย
5. หลักการพิจารณาด้วยความรวดเร็ว
หลักการนี้เป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาตกอยู่ในความกดดันหรือถูกควบคุม
เป็นเวลานานเกินพอสมควร โดยศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้ว่า “สิทธิที่จะได้รับการพิจารณา
โดยรวดเร็วนีเ้ ป็นเครือ่ งป้องกันการคุมขังทีก่ ดขีแ่ ละเกินสมควรก่อนการพิจารณาคดี และจะช่วยบรรเทา
ความวิตกกังวล และภาระของผูถ้ กู กล่าวหาให้นอ้ ยทีส่ ดุ รวมทัง้ ยังได้จำ� กัดความเป็นไปได้ในการทีจ่ ะเลือ่ น
การพิจารณาให้ช้าออกไป ซึ่งจะท�ำให้ความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ถูกกล่าวหาเสียไป ดังนั้น ในการ
พิจารณาคดีทุกๆ คดีควรจะต้องพิจารณาด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากจะพิจารณาด้วยความ
รวดเร็วแล้วจะต้องพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบอีกด้วย
ในกฎหมายคอมมอนลอว์ สิทธิท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีโดยเร็วนี้มีรากฐานมาจากหลัก
ประกันสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตาม Magna Carta ซึ่งพัฒนาในกฎหมายอังกฤษ ส่วนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้นำ� มาพัฒนาให้รฐั ธรรมนูญสหรัฐอเมริกา โดยได้บญ
ั ญัตริ บั รองในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 ไว้ว่า “ในการด�ำเนินคดีอาญาทั้งปวง จ�ำเลยจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดี
โดยเร็วและโดยเปิดเผย..” (In all criminal prosecution, the accused shall enjoy the right to
speedy and public trial..)
6. หลักการตีความกฎหมาย
เนื่องจากระบบกฎหมายที่ต่างกันก็จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ มากมาย
ไม่เฉพาะในเรือ่ งของการใช้และการตีความกฎหมายเท่านัน้ ซึง่ ถ้าไม่ทราบถึงความแตกต่างในเรือ่ งอืน่ ด้วย
ก็จะเข้าใจในเรือ่ งการใช้และการตีความกฎหมายไม่ละเอียดพอ เช่น ระบบ Common Law หลักกฎหมาย
เกิดขึน้ จากค�ำพิพากษาของศาลสูง ทีเ่ รียกว่าเป็น Case Law (หลักกฎหมายทีม่ าจากค�ำชีข้ าดของศาลสูง
ซึ่งเป็นการวางบรรทัดฐานเกิดเป็นหลักกฎหมาย อันท�ำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน
เกิดขึ้นศาลก็จะใช้หลักกฎหมายที่ได้เคยตัดสินวางบรรทัดฐานไว้ในคดีก่อน ๆ นั้นมาใช้) ส่วนในประเทศ
ทีใ่ ช้กฎหมายระบบ Civil Law ซึง่ ได้รบั อิทธิพลดัง้ เดิมจากหลักกฎหมายของโรมันก็จะมีประมวลกฎหมาย
ที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
ความจริงในอดีตทุกประเทศ หลักกฎหมายของแต่ละประเทศจะมีจดุ เริ่มในลักษณะเดียวกัน
คือ หลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เหล่านัน้ จะเกิดขึน้ จากการตัดสินขององค์กรทีม่ อี ำ� นาจในการตัดสิน
ชี้ขาดข้อพิพาททางกฎหมายกันต่อ ๆ มา จนมาในระยะหลังของสมัยโรมันจึงได้คิดน�ำเอาสิ่งที่เป็น
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หลักกฎหมายทีไ่ ด้จากค�ำพิพากษาขององค์กรชีข้ าดเหล่านัน้ มาสกัด และบัญญัตขิ นึ้ เป็นประมวลกฎหมาย
ที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันมาก คือ “Justinian Code” และในภายหลังประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลของ
กฎหมายโรมันก็จะพัฒนาประมวลกฎหมายประเทศของตนตามแนวหลักกฎหมายดังกล่าว ยกเว้นประเทศ
อังกฤษ ซึง่ แม้วา่ โรมันจะเคยปกครองประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลาประมาณร้อยกว่าปี แต่วา่ คนอังกฤษ
ไม่ได้ยึดแนวทางหรือรับอิทธิพลใด ๆ จากแนวทางการมีหลักกฎหมายที่เป็นประมวล อย่างในเรื่องนี้
เพราะฉะนั้น ระบบกฎหมายจึงมี 2 ระบบ ในประเทศอังกฤษก็จะเป็นระบบกฎหมายที่ถือตาม
“หลักค�ำพิพากษาของศาล” ที่ใช้เป็นหลักกฎหมาย แต่ในประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากโรมัน ก็จะน�ำ
เอาหลักกฎหมายเหล่านี้มาจัดท�ำเป็น “ประมวลกฎหมาย” ของตัวเองและใช้เป็นหลักกฎหมายภายใน
ประเทศอาจจะปรับปรุงนิดหน่อย แต่หลักใหญ่ ๆ ก็จะเป็นอย่างเดียวกันนั่นเป็นความแตกต่างที่ส�ำคัญ
ประการแรกที่มีอิทธิพลแต่เดิมในการใช้และการตีความกฎหมาย แต่ความแตกต่างของระบบกฎหมาย
Common Law และระบบกฎหมาย Civil Law ยังมีอีกหลายประการที่ส�ำคัญ แม้ว่าจะไม่อาจจัดได้ว่า
มีผลต่อการตีความกฎหมายโดยตรง แต่สมควรที่จะได้รู้ไว้ ซึ่งอาจประกอบแนวคิดในด้านอื่นๆ ที่เป็น
ปัญหาได้
ประการแรก คือ การแยกหลักกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมาย
เอกชน ในระบบ Civil law มีวิวัฒนาการความเป็นมาจากหลักกฎหมายโรมันเป็นเวลาร่วมพันปีแล้ว
ซึ่งประเทศในกลุ่ม Civil Law ได้ถือตามแนวทางของการแยกหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
ตามกฎหมายโรมัน แต่ประเทศอังกฤษซึ่งใช้หลักกฎหมาย Common Law มิได้มีการแยกกฎหมายเป็น
สาขามหาชนหรือสาขาเอกชน ส่วนใหญ่จะใช้หลักกฎหมายแพ่งเอกชนทั่วไปที่เกิดจากค�ำพิพากษาของ
ศาลสูงที่วางบรรทัดฐานไว้บังคับกับคดีที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน จึงเป็นความแตกต่างที่มีการแยกหลักกฎหมายเป็นสาขากฎหมาย
มหาชนกับสาขากฎหมายเอกชนดังกล่าว
ประการทีส่ อง คือ การจัดองค์กรในทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างกัน การจัดระบบศาลซึง่ เป็นองค์กร
วินจิ ฉัยชีข้ าดข้อพิพาท ในระบบ Common Law ใช้ระบบศาลเดีย่ วคือ ศาลยุตธิ รรม (Court of Justice)
ซึ่ ง จะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ พิ พ าทจากบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายในทุ ก กรณี ทั้ ง ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายแพ่ง หรือในเรื่องการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของแผ่นดินซึง่ เป็นเรือ่ งของกฎหมายอาญา หรือในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นเรื่องของข้อพิพาทหรือคดีปกครอง แต่ประเทศที่ใช้ ระบบ Civil Law
ส่วนใหญ่จะใช้ระบบศาลคู่ กล่าวคือจะมีศาลยุติธรรมซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่เป็นศาลทั่วไปท�ำหน้าที่ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะในเรื่องคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งเป็นอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไป
เท่านั้น ส่วนคดีที่พิพาทระหว่างรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนเกี่ยวกับค�ำสั่งหรือการกระท�ำทาง
98

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

ปกครอง ก็จะก�ำหนดให้ศาลปกครองเป็นศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี นั่นก็คือลักษณะของศาล
ที่เรียกว่า “ศาลคู่” ซึ่งทั้งสองศาลจะเป็นศาลหลักทั้งคู่ ที่แยกจากกันโดยชัดเจน
ประการที่สาม คือ การเรียนการสอนในระบบ Common Law และระบบ Civil Law
ก็ต่างกัน กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Common Law จะสอนโดยยึดการพิจารณาและตัดสินคดีเป็นหลัก
ในขณะที่ทาง Civil Law ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษากฎหมาย เพื่อดูว่า
ทฤษฎีในเรือ่ งนัน้ เป็นอย่างไร มีแนวคิดทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล อย่างไร ทัง้ นี้ เพือ่ อธิบายบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทีม่ อี ยู่ การยอมรับการเป็นนักกฎหมายในสองระบบนีก้ ไ็ ม่เหมือนกัน อย่างในกฎหมายของประเทศอังกฤษ
ที่ใช้ระบบ Common Law เนื่องจากเป็นผู้วางหลักกฎหมาย เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือ
มาก ก็คือศาลหรือผู้พิพากษาเพราะเป็นผู้สร้างหลักกฎหมาย ดังนั้น ในประเทศอังกฤษ ส่วนใหญ่จะรู้จัก
ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีและวางหลักกฎหมายนั้น ในขณะที่ประเทศในระบบ Civil Law นั้น ตัวผู้พิพากษา
ก็เป็นเพียงคนที่แปลกฎหมาย ท�ำหน้าที่ตัดสินว่าในคดีนั้นๆ ใครถูก ใครผิด นักกฎหมายที่มีความส�ำคัญ
และได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law จะไปหนักอยู่ที่ศาสตราจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัย เพราะเป็นคนที่ตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของผู้พิพากษาตุลาการ เพราะฉะนั้นความคิดเห็น
ของผู้สอนระดับศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าในเชิงวิชาการ จึงได้รับการยอมรับ
นับถือเป็นอย่างสูงกว่าผู้พิพากษาในศาลสูง
ประการสุดท้าย คือ วิธีใช้และการตีความกฎหมาย ในระบบ Common Law ผู้ที่มีอ�ำนาจ
ในการแปลกฎหมายหรือใช้กฎหมายก็คือผู้พิพากษา เพราะฉะนั้น เมื่อระบบกฎหมายของอังกฤษเกิดขึ้น
จากค�ำพิพากษาของศาลซึ่งเป็นอ�ำนาจของผู้พิพากษาในเรื่องการตีความกฎหมายโดยทั่วไปของอังกฤษ
จึงเรียกว่าไม่มีปัญหามากนัก จนมาถึงในสมัยหลังๆ ที่มีการพูดกันถึงการที่กฎหมายต้องเป็นใหญ่
ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จนมีระบบรัฐสภาขึ้นมา มีการออก
กฎหมายโดยรัฐสภา จึงมีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภานั้น (Act of
parliament หรือ Statue) เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมหลักกฎหมายทั่วไป
ดังนั้น การตีความกฎหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาของศาล ในสมัยดั้งเดิมและต่อ ๆ มาก่อน
ปัจจุบนั จึงค่อนข้างตีความโดยเคร่งครัด เพราะต้องเข้าใจว่าโดยพฤติกรรมปกติของมนุษย์ การมีกฎหมาย
ที่รัฐสภาตราขึ้นในหลักการที่เป็นกฎหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นส่วนเสริมเป็นการลดหน้าที่ในการเป็นผู้ใช้และ
การตีความกฎหมายแบบ Case Law ของศาลที่ท�ำมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง
ส่วนในระบบของ Civil Law จะมีแนวคิดทีต่ า่ งจากกัน เพราะระบบ Civil Law หลักกฎหมาย
เกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายที่มีระบบการบัญญัติกฎหมายอย่างเป็นทฤษฎีทางวิชาการที่อธิบาย
ความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงในทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วพันกันอย่างเป็นระบบ เพราะฉะนัน้ การตีความกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมายของระบบ Civil Law ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรโรมัน จึงไม่ได้มีลักษณะ
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เป็นการอาศัยถ้อยค�ำตัวหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีลักษณะที่ Liberal
กว่าวิธีการตีความของประเทศอังกฤษสมัยเดิม ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากหลักกฎหมายที่เป็นการวางหลัก
จะมีความมุ่งหมายที่จะให้ใช้บังคับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ตราขึ้นบังคับไว้ด้วย ซึ่งต่างจากวิธีการ
สร้างหลักกฎหมายจากค�ำพิพากษาของศาลที่เป็น Case Law ซึ่งย่อมต้องรับและวางหลักให้สอดคล้อง
กับสภาพสังคม ความเป็นจริง ในแต่ละช่วงเวลาได้ง่ายกว่า
ส�ำหรับการตีความกฎหมายในประเทศไทยนัน้ แม้วา่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเป็นผู้ตัดสินพระทัยเลือกใช้ระบบกฎหมายแบบ Civil Law ในช่วงแถว ๆ ปี พ.ศ. 2440 แต่ต้องเข้าใจ
ว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายอังกฤษอย่างมากเนื่องจากเราส่งคนไปศึกษากฎหมายจาก
ประเทศอังกฤษเป็นหลักและกฎหมายต่างประเทศที่คนไทยในสมัยเดิมสามารถเรียนรู้อ่านเข้าใจได้ คือ
ตรากฎหมายภาษาอังกฤษของระบบกฎหมายอังกฤษ และส�ำหรับผูท้ มี่ ไิ ด้ศกึ ษาจากประเทศอังกฤษก็จะ
เรียนรูเ้ รือ่ งของการใช้และตีความกฎหมายจากต�ำราทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ ซึง่ อาจเข้าใจว่าเหมือนกับการใช้
และตีความในกลุ่มประเทศ Civil Law ซึ่งมิได้เป็นเช่นนั้น ความจริงแล้วคนอังกฤษมิได้มีปัญหาเกี่ยวกับ
การตีความกฎหมาย เพราะหลักกฎหมายเกิดจากการชี้ขาด ตัดสิน ตีความของศาล ปัญหาการตีความ
กฎหมายที่ได้ไปเรียนรู้มา ความจริงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เฉพาะการตีความกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นที่
เรียกว่า Act of parliament หรือ Statue ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ
ประเทศอังกฤษถือเป็นแม่แบบของระบบ Common Law โดยมีกลุ่มประเทศที่เคยตกเป็น
อาณานิคมของอังกฤษ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ได้รับอิทธิพลใน
ระบบกฎหมายนี้ ด ้ ว ย กรณี ข องประเทศอั ง กฤษมี แ นวความคิ ด ในเรื่ อ งของสถาบั น กฎหมายและ
การปกครองที่ต่างจากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม Civil Law หรือแม้แต่ในกลุ่มประเทศ Common Law
ด้ ว ยกั น เอง ทั้ ง นี้ เกิ ด จากแนวความคิ ด ของ A.V. Dicey ที่ เ ป็ น เจ้ า ของหลั ก กฎหมายที่ เรี ย กว่ า
The Rule of Law (หลักนิติธรรม) ซึ่งเป็นที่มาในหมู่ของนักกฎหมายมาโดยตลอด แม้ว่าในบางครั้งอาจ
เข้าใจว่าเป็นหลักการหรือแนวความคิดเดียวกันกับประเทศในกลุ่ม Civil Law ที่เรียกว่านิติรัฐ (Legal
State)
การตีความกฎหมายมหาชนโดยการพิจารณาจากถ้อยค�ำในกฎหมายเพียงอย่างเดียวคง
ไม่เพียงพอ แต่จะต้องค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย และสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้กฎหมายมหาชน
ต้องน�ำมาประกอบการพิจารณาคือ “ประโยชน์สาธารณะ” หรือประโยชน์ของส่วนรวม ต้องชั่งน�้ำหนัก
ให้ดีซึ่งแตกต่างกับการตีความกฎหมายอาญา หลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจ�ำเลย หรือ
ต้องตีความโดยเคร่งครัด มาจากสุภาษิตละติน nullum crimen, nulla poena sine lege กล่าวคือ
บุคคลจะมีความผิดในทางอาญาต่อเมือ่ กฎหมายบัญญัตไิ ว้ และโทษทีจ่ ะได้รบั ต้องเป็นโทษตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ซึง่ องค์ประกอบสองประการนีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด
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ตามตัวหนังสือ แต่ความจริงแล้วโดยทั่วไปก็คงยังต้องน�ำเอาเจตนารมณ์ของกฎหมายมาพิจารณา
ประกอบด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือระบบ Civil Law
การตีความกฎหมายโดยทั่วไปเพื่อค้นหาความหมายของกฎหมายเริ่มต้นจากการตีความ
ตามตัวอักษร (Grammatical Interpretation) ถ้าดูตัวหนังสือแล้วยังไม่ชัดเจนถึงขนาดที่ว่าสิ้นกระแส
ความสงสัย ต้องดูวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นว่าเป็นอย่างไร ที่เรียกว่า Logical
Interpretation หมายความว่าต้องดูวา่ บริบททัง้ หมดของกฎหมายในเรือ่ งนัน้ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอะไร
มีความมุ่งหมายอย่างไร นอกจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการแปลกฎหมายทั้งสองประการแล้ว
ก็ยังไม่สามารถที่บรรลุผลได้ในทางวิชาการที่ใช้กันโดยทั่วไปในกลุ่มประเทศ Civil Law ทั้งหลาย
ซึ่งอาจจะอธิบายโดยใช้ค�ำเรียกต่างกันบ้าง แต่ก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของกฎหมายนั้น เมื่อมีการแก้ไขจนประกาศใช้บังคับว่าเป็นมาอย่างไร (Historical Interpretation)
ซึ่งสามารถค้นหาได้จากการเสนอร่างกฎหมายต่อสภา บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกชี้แจงใน
การเสนอร่างกฎหมาย รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย ตลอดจนรายงาน
การประชุมของสภา ซึ่งการค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายจากประวัติความเป็นมา ก็ไม่หมายถึงว่าจะ
ใช้ได้แต่เฉพาะสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ซึง่ เป็นทีม่ าของการแก้ไขกฎหมายนัน้ เท่านัน้ เพราะกฎหมายทีป่ ระกาศ
ใช้คงมิได้ประสงค์จะให้มีความหมายแต่เฉพาะในช่วงเวลาที่ประกาศใช้เท่านั้น แม้ภายหลังที่กฎหมาย
มีผลใช้บังคับแล้วมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึง่ ทีไ่ ม่สามารถคาดเห็นได้ในเวลาตรากฎหมาย ซึง่ กฎหมาย
ในเรือ่ งนัน้ มิได้บญ
ั ญัตไิ ว้สามารถใช้หลักการอุดช่องว่างของกฎหมาย หรือหาความมุง่ หมายของกฎหมาย
หรือวัตถุประสงค์ โดยน�ำเอาบทบัญญัตทิ มี่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้กบั เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดเห็นนัน้ ได้หรือทีใ่ นบางกรณี
เราเรียกว่าเป็นการตีความโดยการขยายความ (Extensive Interpretation) ตัวอย่างเช่น ในประมวล
กฎหมายนโปเลียน ค.ศ. 1804 ซึ่งมีบทบัญญัติกว่า 2,300 มาตรา ในประมวลกฎหมายนี้มีมาตราหนึ่ง
บัญญัตใิ ห้เจ้าของผูด้ แู ลสิง่ ของทีไ่ ปก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอืน่ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้น ในสมัยนั้นสิ่งของในความดูแลมีความมุ่งหมายถึง สัตว์เลี้ยงเครื่องมือ สิ่งของที่อยู่ในบ้าน
แต่ในปัจจุบัน การแปลความหมายของสิ่งของในความดูแลยังแปลความรวมถึง เครื่องจักร เครื่องยนต์
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นด้วย
แม้วา่ ในขณะบัญญัตกิ ฎหมายจะไม่ได้มบี ญ
ั ญัตใิ ห้เห็นไว้โดยชัดเจนเช่นนัน้ ก็ตาม หมายความ
ว่าการแปลกฎหมายให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม และไม่เกินเลยไปจากกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็สามารถท�ำได้ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปใน
กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายระบบ Civil Law การตีความกฎหมายจะมีความเป็นอิสระและไม่ยึดติดอยู่กับ
ตัวอักษรอย่างที่เราเข้าใจกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องฝึกปฏิบัติต่อไป
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บทที่ 2 : แนวความคิดว่าด้วยกรอบการใช้อ�ำนาจทางตุลาการ
ในการใช้อ�ำนาจทางตุลาการนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม หรือตุลาการใน
ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองต่างก็จ�ำเป็นต้องวางกรอบการใช้อ�ำนาจของตนไว้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ความชอบด้วยธรรมาภิบาล เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คู่ความและต่อสังคม อันจะท�ำให้ศาลนั้น ๆ ได้
รับความเชิดชูยกย่อง
จะน�ำเสนอแนวคิดว่าด้วยกรอบการใช้อานาจทางตุลาการดังต่อไปนี้
1. หลักจริยธรรมของตุลาการ
การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการนั้นต้องด�ำเนินตามหลักจริยธรรมของตุลาการ ดังนี้
1. ความยุติธรรม
		 ตุลาการมีหน้าที่ในการอ�ำนวยความยุติธรรม โดยในเบื้องต้น ตุลาการต้องด�ำรงตนด้วย
ความเที่ยงธรรมเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากตุลาการมีอ�ำนาจในการพิจารณาอรรถคดีที่เกี่ยวกับชีวิต สิทธิ
และเสรีภาพ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตามหากตุลาการด�ำรงตนด้วยความยุติธรรมและความรอบคอบแล้ว ย่อมเป็น
การยากที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
		 ค�ำว่ายุติธรรม ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานให้ค�ำนิยามว่า คือ ความเที่ยงธรรม
ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล ซึ่งความยุติธรรมนี้โดยหลักแล้วมาจากคุณธรรม กล่าวคือ การที่
ตุ ล าการจะคิ ด จะท� ำ สิ่ ง ใดจะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การและความถู ก ต้ อ งเป็ น อั น ดั บ แรก เมื่ อ ค� ำ นึ ง ถึ ง
หลักการนี้ ความยุติธรรมจึงจะบังคับขึ้น นอกจากนี้ความยุติธรรมต้องปราศจากอคติ 4 ประการ
กล่าวคือ ฉันทาคติ หรือ ความรักใคร่จนเป็นเหตุให้ล�ำเอียง โทษาคติ หรือความโกรธเป็นเหตุให้ล�ำเอียง
โมหาคติ หรือ ความหลงผิดเป็นเหตุให้ล�ำเอียง และประการสุดท้าย ภยาคติ หรือความกลัวเป็นเหตุให้
ล�ำเอียง
		 อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากความยุตธิ รรมเป็นหัวใจและรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพตุลาการ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักสองประการ3 กล่าวคือ
		 ประการแรก ตุลาการจะต้องเป็นผู้ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่รอบรู้กฎหมาย กล่าวคือจะ
ต้องรู้กฎหมายโดยละเอียดถี่ถ้วนทั้งในกฎหมายสารบัญญัติ และ วิธีสบัญญัติ หากรู้กฎหมายไม่ดี
นอกจากจะไม่สามารถให้ความยุตธิ รรมแล้ว อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่คคู่ วามหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้
3

สันติ ทักราล, คุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย, (ออนไลน์) แหล่งที่มา :http://www.thailandroad.com/chaninat/
virtue.htm
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นอกจากจะต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เป็นอย่างดี รวมตลอดทั้งจะต้องมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง
		 ประการที่สอง ตุลาการจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ เมื่อรู้กฎหมายและ
เข้าใจวิธีการใช้กฎหมายที่ดีดังกล่าวแล้ว แต่ในการประกอบวิชาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่หากไม่มีคุณธรรม
หรือจริยธรรมแล้ว ก็อาจท�ำให้เราน�ำกฎหมายไปใช้ในทางที่ผิด อันจะท�ำให้เกิดความเสียหายและก่อให้
เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความหรือผู้เกี่ยวข้องได้ ฉะนั้น นอกจากจะต้องรู้กฎหมายและวิธีการใช้
อย่างดีแล้ว ตุลาการยังจะต้องประกอบวิชาชีพของตนในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
ของตนที่ดีด้วย ส�ำหรับคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพตุลาการนั้น แม้จะได้ก�ำหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม สิ่งส�ำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
หากขาดความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แล้ ว ก็ ไ ม่ อ าจให้ ค วามเป็ น ธรรม หรื อ ความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน
หรือผู้เกี่ยวข้องได้
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
		 ค�ำว่า ซือ่ สัตย์สจุ ริต ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานให้คำ� นิยามว่าคือ ความประพฤติ
ตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจ ไม่คดโกงไม่หลอกลวง และที่ส�ำคัญ คือ ความประพฤติด้วยความตั้งใจดี
		 ความซื่อสัตย์สุจริตจะเกิดขึ้นได้โดย ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสัจจะทั้งกาย วาจา ใจ ยึดมั่น
ท�ำแต่สงิ่ ทีช่ อบ ไม่ประสงค์ในสิง่ ทีไ่ ม่ถงึ ได้อนั จะน�ำไปสูค่ วามทุจริต ในกรณีของผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมาย
โดยเฉพาะตุลาการนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตมีความหมายลึกซึ้งกว่านี้มากและจะแตกต่างจากวิชาชีพอื่น
การจะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตให้คงอยู่ไว้ได้ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ คือ หลีกเลี่ยง
การเป็นหนี้บุญคุณของผู้อื่น การด�ำรงตนอย่างพอประมาณให้สมฐานานุรูป และให้มีความตั้งใจดีในการ
ทีจ่ ะรักษาคุณธรรม จริยธรรม และน�ำวิชาความรูไ้ ปใช้ในทางทีถ่ กู ต้องเพือ่ ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
3. การรับฟังความสองฝ่าย
		 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อ 3 ให้ก�ำหนดว่า “ในการนั่งพิจารณาคดี
ผู้พิพากษาจักต้องวางตนเป็นกลางและปราศจากอคติ ทั้งพึงส�ำรวมตนให้เหมาะสมกับต�ำเหน่งหน้าที่
แต่งกายเรียบร้อย ใช้วาจาสุภาพ ฟังความจากคูค่ วามและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างตัง้ ใจ ให้ความเสมอภาค
และมีเมตตาธรรม”
		 จากข้อบังคับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการฟังความสองฝ่ายด้วยความตัง้ ใจ เป็นความส�ำคัญ
ประการหนึ่งในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผู้มาศาล ทั้งนี้เพราะการฟังความสองฝ่ายจะ
ท�ำให้ตุลาการสามารถชั่งน�้ำหนักข้อเท็จจริงของมูลคดีว่าเป็นเช่นไร เพื่อจะได้พิจารณาตัดสินคดีอย่าง
ยุติธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้มาศาลอีกด้วยว่าคดีพิพาทที่ก�ำลังพิจารณาอยู่นั้นจะ
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ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมมิได้ล�ำเอียงฟังความข้างใดข้างหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว
4. หลักความรวดเร็ว
		 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการข้อ 4 ได้ก�ำหนดว่า “ผู้พิพากษาจักต้อง
พิจารณาคดีโดยไตร่ตรอง สุขมุ รอบคอบ และไม่ชกั ช้า พึงตัดการด�ำเนินกระบวนพิจารณาทีไ่ ม่จำ� เป็นออก
เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว”
		 ดังนั้น ตุลาการผู้พิจารณาคดีนอกเหนือจากการที่จะต้องพิจารณาคดีด้วยความเป็นกลาง
ยุติธรรมแล้ว ยังจะต้องไม่ประวิงคดีให้เนินช้า เพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าเท่ากับเป็นการปฏิเสธความ
ยุตธิ รรมด้วย และหากตุลาการไม่คำ� นึงถึงหลักการดังกล่าวนี้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชือ่ มัน่
ของประชาชนทีม่ ตี อ่ กระบวนการยุตธิ รรม และความเสียหายนีจ้ ะเป็นตัวบ่อนท�ำลายระบบกฎหมายและ
กระบวนการประชาธิปไตย
		 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแม้จะต้องใช้ความรวดเร็ว แต่มใิ ช่จะปฏิบตั ดิ ว้ ยความรวดเร็ว
จนขาดความรอบคอบจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพิจารณา ดังนัน้ ความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
จะต้องมีความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้โดยอาจพิจารณาว่ากระบวนการใดไม่มีความ
จ�ำเป็นต้องพิจารณา ดังนี้แล้วกระบวนการนั้นย่อมถูกตัดออกไป
2. หลักความเป็นอิสระของตุลาการ
หลั ก ความเป็ น อิ ส ระของผู ้ พิ พ ากษาและตุ ล าการเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐมีหน้าที่ใน
การอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยมีศาลซึ่งเป็นองค์หนึ่งของรัฐท�ำหน้าที่ในการชี้ขาดข้อพิพาท
และตัดสินอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย การท�ำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้นจะต้อง
ปราศจากการใช้อ�ำนาจหรืออิทธิพลใดๆ อันจะท�ำให้ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการต้องถูก
กระทบกระเทือนได้ ซึ่งหากความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการถูกกระทบกระเทือน ก็จะท�ำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องถูกลิดรอนลงไปด้วย
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา เป็นหลักประกันแก่ผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษา
คดีตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ มิให้อิทธิพลหรืออ�ำนาจใดๆ มาแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
และตุลาการได้ ทั้งนี้เพื่อให้การวินิจฉัยตัดสินคดีของผู้พิพากษาหรือศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความ
เที่ยงธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อีกทั้งเสริมความเชื่อมั่นมิให้ผู้พิพากษา
ต้องหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ดังนั้นกฎหมายจึงได้บัญญัติหลักประกัน
ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาขึ้น
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ส�ำหรับความคิดเรือ่ งหลักความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการของไทยนัน้ ปรากฏเป็น
รูปธรรมเมื่อ ร.ศ. 129 เสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นแก่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เห็นสมควรแยกการปกครองผู้พิพากษาให้เป็นอิสระจากรัฐบาล
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา และได้ทรงปรารภในที่ประชุม
เสนาบดีว่ากรมหลวงราชบุรีฯ ทรงมีความคิดและความประสงค์ที่จะให้ผู้พิพากษาเป็นอิสระโดย
กรมหลวงราชบุ รี ฯ อยากจะเป็ น หั ว หน้ า ผู ้ พิ พ ากษาทั้ ง ปวง 4 ต่ อ มาวั น ที่ 20 เมษายน ร.ศ.129
เสด็จกรมหลวงราชบุรีฯ ท�ำหนังสือกราบบังคมทูลลาออกจากต�ำแหน่งเสนาบดี แต่ไม่ได้รับพระบรม
ราชานุญาต ต่อมาในปี ร.ศ.131 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตราประกาศจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงยุตธิ รรม โดยแยกอ�ำนาจตุลาการออกจากเสนาบดีกระทรวงยุตธิ รรม นับว่าอ�ำนาจศาล
เป็นอิสระจากฝ่ายรัฐบาลเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 มีการเปลี่ยนแปลงโดยอ�ำนาจตุลาการ
กลับไปอยู่ในมือของเสนาบดีอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 อ�ำนาจ
ตุลาการก็เป็นอิสระจากฝ่ายรัฐบาลอีกครัง้ แต่กย็ งั คงให้ศาลยุตธิ รรมอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเฉพาะงานธุรการ โดยในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2477 ซึ่งปัจจุบัน
ถูกยกเลิกไปแล้วบัญญัติไว้ในมาตรา 1 ว่า “ศาลยุติธรรมทั้งหลายตามพระธรรมนูญนี้ให้สังกัดอยู่ใน
กระทรวงยุติธรรม” และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 และต่อจากนั้นมา
ก็ได้มีการบัญญัติรับรองหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
และต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศใช้บังคับ ศาลยุติธรรม
จึงแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม และมีหน่วยงานอิสระของตนเอง คือส�ำนักงานศาลยุติธรรมและ
ตามรัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมี
หน่วยงานธุรการเป็นของตนเองเช่นกัน
เมือ่ ได้พเิ คราะห์ดกู ระบวนการเป็นมาของความคิดทางกฎหมายของไทยแล้ว อาจกล่าวได้วา่
ในระยะหลังมานี้ได้เกิดกระแสความคิดอย่างใหม่ขึ้นในสังคมไทยเรียกร้องให้ถือธรรมะ ถือเหตุผล
เป็นใหญ่เน้นหลักรัฐมีอ�ำนาจจ�ำกัด คัดค้านการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจ ในแง่การยอมรับแนวคิดใหม่นี้
ในหมู่ตุลาการนั้น มีตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 913/2536 วินิจฉัยว่าประกาศของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 26 ซึ่งสั่งให้ยึดทรัพย์สินของนักการเมืองที่ถูกยึดอ�ำนาจนั้น
ใช้บังคับไม่ได้5 อ�ำนาจตุลาการมีหน้าที่ในการรักษากฎหมาย ผู้พิพากษาจึงต้องเป็นกลาง ต้องตัดสิน
4
5

หลวงจักรปาณีศรีศลีวิสุทธิ์, “เรื่องเจ้าพระยามหิธร,ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามหิธร” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ตีรณสาร, 2499), น. 73
กิตติศักดิ์ ปรกติ, การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์วิญญูชน, 2547)
หน้า 82
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อย่างคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย (Gesetz) เท่านั้น
เมื่อกล่าวถึงหลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการนั้น นักนิติศาสตร์ไทย ได้ให้
ความหมายของหลักการดังกล่าวแตกต่างกันไปหลายนัย โดยหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ได้แสดง
ความเห็นในเรือ่ งความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาว่า6 อ�ำนาจวินจิ ฉัยอรรถคดีเป็นอ�ำนาจของศาลโดยเฉพาะ
ผูใ้ ช้อำ� นาจบริหารจะแย่งเอาอ�ำนาจนีไ้ ปจากศาลยุตธิ รรมไม่ได้ และผูพ้ พิ ากษาต้องมีอสิ ระในการพิจารณา
พิ พ ากษาอรรคดี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย โดยในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น้ั น ผู ้ พิ พ ากษามี สิ ท ธิ ที่ จ ะออก
ความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกรบกวนจากอ�ำนาจอื่น อีกทั้งได้รับความคุ้มกัน ไม่ต้องมีความรับผิดส่วนตัว
ถ้าผู้พิพากษาไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ราษฎรก็จะไม่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมอย่าง
เต็มที่และอาจถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกดขี่ข่มเหงโดยไม่มีทางแก้ไข
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ ได้แสดงความเห็นว่า ความเป็นอิสระของผู้พิพากษามีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีอันเป็นความประสงค์ของ
รัฐธรรมนูญทีจ่ ะให้เป็นหลักประกันเสรีภาพของบุคคล และเป็นหลักประกันทีแ่ น่นอนว่า พระมหากษัตริย์
หรือรัฐบาลจะตัง้ ศาลเตีย้ ช�ำระความไม่ได้ ศาลใดๆ จะตัง้ ขึน้ ก็แต่โดยพระราชบัญญัตแิ ละเมือ่ คดีมาสูศ่ าล
แล้ว ผู้พิพากษาย่อมมีความเป็นอิสระในการวินิจฉัยนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ท่านยังได้แสดงความเห็นต่อไป
อีกว่า รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การแต่งตั้งโยกย้ายและถอดถอนผู้พิพากษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตุลาการก่อนนั้น เป็นหลักประกันอย่างดีของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาคดีให้เป็นอิสระ
เต็มที่ ไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ จากฝ่ายบริหาร เพราะการแต่งตั้งโยกย้ายและถอดถอนผู้พิพากษา
รวมทั้งการเลื่อนต�ำแหน่งกับการเลื่อนเงินเดือน ถ้าอยู่ในมือฝ่ายบริหารเด็ดขาดแล้วฝ่ายบริหารย่อมใช้
อิทธิพลเหนือผูพ้ พิ ากษาได้ และความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาจะด�ำรงอยูไ่ ด้กต็ อ้ งแบ่งแยกหน้าทีต่ ลุ าการ
ให้เสร็จเด็ดขาดไปจากฝ่ายบริหารมิให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเข้ามาก้าวก่ายใช้อ�ำนาจเหนือฝ่าย
ตุลาการโดยตรงหรือโดยปริยาย7
ท่านศาสตราจารย์จติ ติ ติงศภัทยิ ์ ได้แสดงความเห็นในเรือ่ งความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษานัน้
หมายความว่า ไม่มีความล�ำเอียงเพราะการแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเมือง ซึ่งเป็นหลักที่
รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัตวิ า่ ผูพ้ พิ ากษามีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย
ซึ่งมีความส�ำคัญ 2 ประการคือ ผู้พิพากษามิใช่มีความอิสระในการอื่นนอกจากการพิจารณาพิพากษาคดี
และมิใช่มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีตามใจชอบไม่มีขอบเขตจ�ำกัดแต่ต้องพิจารณา
6
7

หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์, “หลักประกันอันสุดท้ายของประชาชน”, นิตยสารกระทรวงยุติธรรม เล่มที่ 3 ปีที่ 2 (ธันวาคม
2496)
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์, “ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา”, บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 27 ตอนที่ 1 พ.ศ. 2513
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การด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

พิพากษาให้เป็นไปตามกฎหมาย8 ซึ่งในเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบายว่า การที่
กล่าวว่าผู้พิพากษามีความเป็นอิสระนั้น มิใช่ว่าผู้พิพากษาจะมีความเป็นอิสระไปหมดทุกเรื่อง แต่มี
ความเป็นอิสระโดยจ�ำกัดเฉพาะในการพิจารณาพิพากษาคดีเท่านัน้ ซึง่ ถ้ามิใช่เป็นการพิจารณาพิพากษา
คดีก็ไม่อยู่ในความหมายนี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ แม้ผู้พิพากษาจะมีความเป็นอิสระใน
การพิจารณาพิพากษาคดีก็ตาม ก็จะต้องพิจารณาพิพากษาคดีตามตัวบทกฎหมายจะพิจารณาคดี
ตามใจชอบไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีโดยรับฟังพยานหลักฐานนอกส�ำนวน
ไม่ได้ เป็นต้น
หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา ถือเป็นอีกหลักการส�ำคัญอย่างหนึ่ง โดยความมุ่งหมาย
ของหลักการดังกล่าวมุ่งคุ้มครองอ�ำนาจตุลาการมิให้ถูกแทรกแซงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจนิติบัญญัติ ทั้งนี้ ความอิสระของผู้พิพากษานั้นจะหมายความว่า ผู้พิพากษาสามารถปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นทางตุลาการได้โดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยผูพ้ พิ ากษามีความผูกพันเฉพาะต่อกฎหมาย
และท�ำการพิจารณาพิพากษาภายใต้มโนธรรมของตนเท่านั้นและเพื่อให้การอ�ำนวยความยุติธรรม
สัมฤทธิ์ผล มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ตุลาการมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอรรถคดี
โดยปราศจากอิทธิพลทัง้ ภายนอกและภายใน โดยในเรือ่ งนีถ้ อื เป็นหลักการสาคัญส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตุลาการ โดยจะขอแยกอธิบายเป็น 3 ประการ กล่าวคือ
1. อิสระในเนื้อหา
		 ความเป็นอิสระในเนื้อหา หมายถึง ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ทางอรรถคดีโดยในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือองค์กรใด กล่าวคือ บุคคลหรือ
องค์กรใดจะออกค�ำสั่งและค�ำแนะน�ำตักเตือนต่างๆ ที่มีผลต่อเนื้อหาการพิจารณาพิพากษาคดีแก่
ผู้พิพากษาและตุลาการ เพื่อให้การวินิจฉัยอรรถคดีของผู้พิพากษาพิจารณาคดีไปตามค�ำสั่ง ย่อมเป็น
สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการห้ า มโดยสิ้ น เชิ ง รวมถึ ง กรณี ที่ ห ้ า มมิ ใ ห้ ตุ ล าการผู ้ มิ ไ ด้ นั่ ง พิ จ ารณาอรรถคดี เ ป็ น ผู ้ ท� ำ
ค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษา และในองค์คณะของการนั่งพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยหรือค�ำพิพากษาก็
มีความเป็นอิสระมิได้ถูกจ�ำกัดโดยชั้นยศ หรือการควบคุมบังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น นอกจากนี้ยังห้าม
มิให้มีการเรียกคืนส�ำนวนคดีหรืออาจกล่าวว่าห้ามมิให้มีการเปลี่ยนตัวตุลาการในขณะที่ยังคงพิจารณา
อรรถคดีค้างอยู่ เว้นแต่การพิจารณาคดีของตุลาการท่านนั้นจะก่อให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อ
ความยุติธรรมในการพิจารณาคดี
8

จิตติ ติงศภัทิย์, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพ : ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533
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		 นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึง กรณีที่มีค�ำสั่งที่จะให้มีผลเป็นการให้ผู้พิพากษาและตุลาการ
ไม่มีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีโดยทางอ้อมด้วย เช่น ในเรื่องการแจกส�ำนวนแก่
ผู้พิพากษาและตุลาการ การก�ำหนดระยะเวลาให้ผู้พิพากษาและตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีให้
เสร็จทันภายในระยะเวลาที่จ�ำกัด ตลอดจนการก�ำหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่น
จนไม่มีเวลาเพียงพอส�ำหรับพิจารณาคดี เพราะค�ำสั่งดังกล่าวเท่ากับเป็นการถอดถอนอ�ำนาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น การที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นฝ่ายบริหารท�ำให้ความเป็นอิสระในทางส่วนตัว
ของผู้พิพากษาและตุลาการต้องเสียไป จึงมีผลต่อความเป็นอิสระในเนื้อหาด้วยเพราะความเป็นอิสระใน
ทางส่วนตัวย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความเป็นอิสระในเนื้อหาให้สมบูรณ์ ดังนั้นการกระท�ำดังกล่าวจึงมีผล
กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการในเนื้อหาโดยนัยนี้
2. อิสระในทางส่วนตัว
		 ความอิสระในทางส่วนตัว หมายถึง การห้ามมิให้มกี ารแทรกแซงตุลาการโดยให้คณ
ุ ให้โทษ
จากฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมิให้ตุลาการมีความหวั่นเกรง
ว่าหากตนได้พิจารณาพิพากษาคดีไปอย่างใดแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อต�ำแหน่งหน้าที่
การงานของตน
		 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูพ้ พิ ากษาและตุลาการนัน้ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการจะต้องกระท�ำ
ได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะได้รบั ผลร้ายหรือการกลัน่ แกล้งภายหลัง กล่าวคือ ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการ
จะต้องไม่มีความเกรงกลัวหรือหวั่นไหวต่อผลร้ายใดๆ ที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตน เมื่อตนได้พิจารณาพิพากษา
คดีใดไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พราะการเลือ่ นต�ำแหน่ง การแต่งตัง้ โยกย้าย การขึน้ เงินเดือน และการลงโทษ ผูพ้ พิ ากษา
ในศาลยุติธรรม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการก่อน อันเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผูพ้ พิ ากษาซึง่ เป็นข้าราชการตุลาการ
3. หลักประกันความเป็นอิสระของตุลาการ
		 หลั ก ประกั น ความเป็ น อิ ส ระของตุ ล าการ ได้ แ ก่ การคั ด เลื อ กและแต่ ง ตั้ ง ตุ ล าการ
ตลอดจนการเลื่อนขั้น ซึ่งกระบวนการที่กล่าวมานี้เป็นกลไกในรับรองสถาบันศาลยุติธรรมจะสามารถ
ใช้อ�ำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงจากอ�ำนาจอื่น
		 หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการเป็นสิ่งที่ท�ำให้ความเป็นกลาง
และการอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายเท่านัน้ ของผูพ้ พิ ากษาและตุลาการเป็นจริงขึน้ มาได้ หลักความเป็นอิสระ
ดังกล่าวจึงเป็นเงื่อนไขส�ำคัญเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นและไม่ใช่เรื่องที่จะให้สิทธิพิเศษอะไรแก่
ผู้พิพากษา หากแต่เป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งหลักแห่งความเป็นอิสระดังกล่าว
โดยวางตนระหว่างการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ให้เกิดข้อครหาต่อความไว้วางใจในความเป็นอิสระแห่งตน ถ้อยค�ำ
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ทีว่ า่ “ผูพ้ พิ ากษาเป็นอิสระ” มีความหมายว่าเป็นอิสระจาก “ใบสัง่ ” ต่างๆ ในการตัดสินคดีนนั้ ผูพ้ พิ ากษา
และตุลาการจึงไม่อาจรับค�ำสั่งใด ๆ และในกรณีที่มีค�ำสั่งดังกล่าว ผู้พิพากษาไม่จ�ำต้องปฏิบัติตาม
		 ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ กล่าวว่า “ผู้พิพากษาเราอยู่เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน ไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ เราจะอ�ำนวยความยุติธรรมไม่ว่าแก่ผู้ใด บริสุทธิ์ เข้มแข็ง กล้าต่อสู้
ต่ออ�ำนาจที่มาบีบบังคับ อ�ำนาจที่จะมาจากสถานใดก็ตาม อ�ำนาจที่เป็นก�ำลังอาวุธ ก�ำลังอิทธิพล
อีกทั้งอ�ำนาจความยั่วเย้า ยั่วยวนของวัตถุนิยม เราต้องต่อสู้อ�ำนาจเหล่านั้น จงรักษาความยุติธรรม
เหมือนชีวติ เหมือนสุภาษิตลาตินบทหนึง่ ว่า “fiat ju stitia, ruat coelum” แปลว่า“จงให้ความยุตธิ รรม
แม้ฟ้าจะถล่มก็ตาม” วัฒนธรรมประชาธิปไตยประการหนึ่งคือ การปกครองประเทศจะต้องเป็นไปตาม
หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายความถึงการใช้หลักกฎหมายเป็นฐานในการปกครอง ไม่ใช่ใช้อ�ำนาจ
ตามอ�ำเภอใจ
		 ตามประมวลจริยธรรมตุลาการ ข้อ 1 ก�ำหนดว่า “หน้าที่ส�ำคัญของผู้พิพากษา คือ
การประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี ซึ่งจักต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง
ตามกฎหมายและนิตปิ ระเพณี ทัง้ จักต้องแสดงให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบตั อิ ย่างนัน้
อย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อการนี้ ผู้พิพากษาจักต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของตนและเทอดทูนไว้
ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ” เมื่อผู้พิพากษามีความเป็นกลางและมีอิสระปราศจากการแทรกแซง
จากอ�ำนาจใดๆ ผูพ้ พิ ากษาย่อมมีหลักประกันในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีผลทีต่ ามมา คือประชาชน
มีความเชือ่ มัน่ ในระบบและกระบวนการยุตธิ รรม ประชาชนทุกฐานะ อาชีพ กลุม่ ชนต้องได้รบั การปฏิบตั ิ
ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย (Equality before the law) ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
มองศาลในแง่ที่เป็นองค์กรที่ขัดขวางการบริหารงานของรัฐบาล ตรงกันข้ามรัฐบาลควรมีทัศนคติต่อศาล
ว่าเป็นองค์กรทีร่ บั รองความมีมาตรฐานของธรรมาภิบาล ในการปกครองประเทศเพราะรัฐบาลยินดีทจี่ ะ
ให้ศาลตรวจสอบการท�ำงานของตนอย่างเปิดเผยเช่นกัน

บทที่ 3 : การพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย
ดังกล่าวมาแล้วว่าแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 216
วรรค 6 จะบัญญัติว่าวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา 300 วรรค 6 บัญญัติให้ต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แต่ระยะเวลา
หนึ่งปีตามมาตรา 300 นี้ก็เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดให้ด�ำเนินการเท่านั้น ไม่มีผลถึงขนาดว่าถ้าเกิน
ระยะเวลาหนึ่งปีนี้แล้วจะท�ำให้ไม่อาจมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
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ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและ
การท�ำค�ำวินจิ ฉัยได้พลางก่อน ซึง่ ในปัจจุบนั นีพ้ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ยั ง ตราขึ้ น ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ฉะนั้ น ในบทความนี้ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งกล่ า วถึ ง ข้ อ ก� ำ หนด
ศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัย พ.ศ. 2550 ประกอบไว้ด้วย
การพิจารณาและท�ำค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไทย ทีด่ ำ� เนินไปตามข้อก�ำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการท�ำค�ำวินิจฉัยดังกล่าว อาจคัดแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
1. วิธีพิจารณาตามที่ก�ำหนดในข้อก�ำหนดนี้ให้ใช้ระบบไต่สวน
หมายความว่าแทนที่จะให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลเชื่อว่า
มีอยูจ่ ริงตามค�ำฟ้องหรือค�ำร้อง หากไม่พสิ จู น์หรือพิสจู น์แต่ศาลไม่อาจรับฟังได้วา่ เป็นจริงตามทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
อ้างแล้ว หรือเกิดข้อสงสัยอันจ�ำต้องยกประโยชน์ให้แก่จ�ำเลย ศาลก็จะยกฟ้องนั้น แต่ในระบบไต่สวนนี้
ศาลมีอำ� นาจทีจ่ ะแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ ก็ได้ทงั้ สิน้ ไม่วา่ จะโดยการทีผ่ รู้ อ้ ง ผูถ้ กู ร้อง น�ำสืบต่อศาล
หรือแม้เป็นข้อเท็จจริงอื่นที่ศาลแสวงหามาเองก็ได้ทั้งสิ้น ฉะนั้นในระบบไต่สวนนี้ จึงไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่อง
การน�ำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ในชั้นศาลมากเท่ากับในระบบกล่าวหา
และเช่นเดียวกันระบบไต่สวนนี้ ไม่ควรมีค�ำวินิจฉัยที่เขียนไปในท�ำนองว่า ผู้ร้องไม่น�ำสืบ
ให้ได้ความตามฟ้อง หรือข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนี้ให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้ถูกร้อง
2. ศาลมีอ�ำนาจอย่างกว้างขวางในการที่จะด�ำเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรม
ดังจะเห็นได้ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. อ�ำนาจที่จะขยายหรือย่นระเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดฯ
		 ระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดฯ เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัด ดังนั้นเพื่อประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรม ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำ� นาจย่นหรือขยายได้ตามความจ�ำเป็น ซึง่ เป็นหลักการเดียวกับ
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั่นเอง
2. อ�ำนาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนพิจารณาที่ได้กระท�ำไปแล้วได้ทั้งสิ้น
		 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลหรือตุลาการประจ�ำคดี แล้วแต่กรณี อาจมีค�ำสั่งให้
คู่กรณีที่ด�ำเนินกระบวนพิจารณาไม่ถูกต้อง ด�ำเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่เห็นสมควร
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3. อ�ำนาจที่จะรับฟังพยานที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดฯ
4. ในกรณีที่ค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งของศาลมีข้อผิดพลาดหรือผิดหลง เมื่อศาลเห็นเองหรือ
เมื่อคู่กรณีร้องขอและศาลเห็นสมควร ศาลจะมีค�ำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเช่นว่านั้นให้
ถูกต้องก็ได้
3. ศาลต้องมีความเป็นกลาง โปร่งใสและอาจถูกคัดค้านหรือถอนตัวจากองค์คณะได้
ข้อก�ำหนดฯ ได้วางกรอบเกี่ยวกับการที่คู่ความจะคัดค้านตุลาการคนหนึ่งคนใดไว้ได้เมื่อ
ปรากฏว่ามีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องในค�ำร้องที่ขอให้วินิจฉัย หรือมีความสนิทสนมกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นพิเศษ หรือเคยแสดงความเห็นในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เป็นพิเศษในปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับค�ำร้องนั้นมาก่อน เป็นต้น และในท�ำนองเดียวกัน ตุลาการก็อาจพิจารณาถอนตนจากคดีนั้น
เสียได้เมื่อปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงข้างต้นเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอให้คู่ความคัดค้านก่อน
การคัดค้านย่อมท�ำได้ในทุกขั้นตอนการพิจารณาแต่ต้องก่อนที่จะมีค�ำวินิจฉัย
4. การพิจารณาต้องกระชับและรวดเร็ว ศาลมีอานาจตัดขั้นตอนพิจารณาได้เสมอ
หากศาลเห็นว่าคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะพิจารณาวินจิ ฉัยได้ ศาลอาจประชุมปรึกษา
เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยโดยไม่ท�ำการไต่สวนก็ได้
เพือ่ ให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ศาลอาจก�ำหนดให้มกี ารตรวจ
พยานหลักฐานก่อนก็ได้
ในการไต่สวนของศาล หากศาลเห็นว่าคดีใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ ศาลจะงดการไต่สวนก็ได้
การไต่สวนพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ให้ศาลก�ำหนดและกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็น
ศาลอาจก�ำหนดให้พยานบุคคลที่ต้องมาเบิกความ เสนอบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือ
ความเห็นล่วงหน้าต่อศาล ตามประเด็นที่ศาลก�ำหนดหรือที่คู่กรณีฝ่ายที่ร้องข้อก�ำหนดและศาลอนุญาต
โดยให้ส่งต้นฉบับบันทึกถ้อยค�ำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาล และส�ำเนาแก่คู่กรณี
ฝ่ายอื่นทราบก่อนวันนัดสืบพยาน
ศาลอาจสัง่ งดการสืบพยานหลักฐานใด ๆ ทีเ่ ห็นว่าไม่เกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัย หรือ
ไม่มีความจ�ำเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัย หรือจะท�ำให้คดีล่าช้าโดยไม่สมควร
การพิจารณาคดีของศาลให้กระท�ำด้วยความรวดเร็ว เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เหตุจ�ำเป็นอื่น
อันมิอาจก้าวล่วงได้
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5. ค�ำวินิจฉัย หรือค�ำสั่ง จะต้องเปิดเผย โปร่งใสและอาจถูกตรวจสอบได้
ค�ำวินิจฉัยของศาลอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือค�ำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริง
ที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือ
พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อทีป่ ระชุมก่อนการลงมติ เมือ่ การลงมติเสร็จสิน้ ให้ตลุ าการซึง่ เป็นองค์คณะจัดท�ำ
ค�ำวินิจฉัยของศาล
ค�ำวินจิ ฉัยของศาลและความเห็นในการวินจิ ฉัยของตุลาการทีเ่ ป็นองค์คณะทุกคน ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ค� ำ สั่ ง จ� ำ หน่ า ยค� ำ ร้ อ งหรื อ ค� ำ สั่ ง ไม่ รั บ ค� ำ ร้ อ งไว้ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามทุ ก ค� ำ สั่ ง จะต้ อ ง
ประกอบด้วยความเป็นมาโดยย่อของค�ำร้อง ความเห็นประกอบและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

บทสรุป
ผู้เขียนเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยมีการด�ำเนินกระบวนพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยสมบูรณ์
เทียบเคียงได้กับทุกหลักของสากลอารยะประเทศแล้วทั้งสิ้น แต่คงยืนยันรับรองได้แต่เพียงที่สิ่งที่อาจ
เห็นได้จากภายนอกเท่านั้น
แต่หากเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ หรือมองเห็นไม่ได้เช่น ความเป็นอิสระของตุลาการก็ดี
ความรู้ความสามารถในการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดี ก็คงกล่าวได้เพียงแต่ว่า “ น่าเชื่อ ” เท่านั้น
เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกชน มิใช่เป็นเรื่องของระบบที่จะสามารถพัฒนาหรือปรับแต่งให้สมบูรณ์ได้
มีข้อที่อยากจะหยิบยกขึ้นกล่าวในตอนท้ายนี้คือ แม้ข้อก�ำหนดฯ ข้อ 54 จะก�ำหนดให้ตุลาการ
ซึง่ เป็นองค์คณะทุกคนจะต้องท�ำความเห็นในการวินจิ ฉัยในส่วนของตนเป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจา
ต่อทีป่ ระชุมก่อนการลงมติกต็ าม ซึง่ คนทัว่ ไปอ่านข้อ 54 นีแ้ ล้วจะเข้าใจว่าการแถลงด้วยวาจาของตุลาการ
แต่ละคนจะท�ำขึ้นในวันลงมตินั้น แต่ในทางปฏิบัติขณะนี้ ก่อนที่จะประชุมคณะตุลาการเพื่อลงมติท�ำ
ค�ำวินิจฉัย จะมีการประชุมเพื่อให้ตุลาการแต่ละท่านแถลงอภิปรายความเห็นและผลของคดีของตน
เสียก่อน หลังจากนั้น จึงจะมีนัดประชุมพิจารณาลงมติกัน ซึ่งมักจะเป็นในสัปดาห์ถัดไป โดยในวันลงมติ
เพื่อท�ำค�ำวินิจฉัยตุลาการแต่ละท่านจะต้องท�ำความเห็นในค�ำวินิจฉัยส่วนตนปิดซองปิดผนึกแล้วมา
เปิดดูกันในห้องประชุมนั้นเอง
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การปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วน่ า จะพิ จ ารณาว่ า เหมาะสมหรื อ มี ข ้ อ ดี ม ากว่ า ข้ อ เสี ย อย่ า งไร นั่ น คื อ
การอภิปรายท�ำขึน้ ก่อนการลงมติวนิ จิ ฉัยจริง ซึง่ ในการอภิปรายนัน้ ไม่ถอื ว่าเป็นการประชุมเพือ่ พิจารณา
ท�ำค�ำวินจิ ฉัยก็จริง แต่เมือ่ ตุลาการแต่ละคนแถลงอภิปรายความเห็นรวมทัง้ ผลของคดีของตนออกมาแล้ว
ก็อาจมีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงให้ตลุ าการท่านอืน่ คล้อยตามได้ (ท�ำนองเดียวกับทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไป
ว่า “ ล๊อบบี้ ”) ซึง่ อาจจะมีผลเปลีย่ นแปลงค�ำวินจิ ฉัยทีจ่ ะเกิดในสัปดาห์ถดั ไปได้ ในความเห็นส่วนตัวของ
ผู้เขียนเห็นว่าไม่พึงกระท�ำ
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ธานี วรภัทร์

หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ *

1. ความน�ำ
รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ในการปกครองประเทศ ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ที่ ม าของ
กฎหมายทั้งหลาย ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายแม่บทซึ่งมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงที่สุดเป็นผลให้
กฎหมายใดที่ อ อกมาขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ ไม่ ส ามารถใช้ บั ง คั บ ได้ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น
ตามประวัติศาสตร์มีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 18 ฉบับโดยฉบับปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญปี 2550
หากจะกล่าวแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็จะมีหลักการส�ำคัญ ๆ ทีม่ แี นวทางในการยกร่างมาจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 16 คือ ฉบับปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่นับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมา ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกประกาศยกเลิกไปแล้ว
จนกระทั่งทุกวันนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ประกาศและให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม
พุทธศักราช 2550 โดยมีจุดเด่นที่ส�ำคัญในการเพิ่มสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและเพิ่มระบบการ
ตรวจสอบอ� ำ นาจรั ฐ มากขึ้ น และมี ก ารจ� ำ กั ด อ� ำ นาจของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ งมากขึ้ น โดย
การเพิ่มอ�ำนาจให้แก่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในการปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น
รัฐธรรมนูญ (The Law of Constitution) หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบแห่งอ�ำนาจสูงสุด
ในรั ฐ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอ� ำ นาจนั้ น ๆ ต่ อ กั น และกั น ก� ำ หนดระเบี ย บแห่ ง อ� ำ นาจสู ง สุ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหารและอ�ำนาจตุลาการต่อกันและกัน1
กล่าวโดยสรุปได้วา่ รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายชนิดหนึง่ แต่เป็นกฎหมายทีม่ เี นือ้ หาสาระแตกต่าง
ไปจากกฎหมายทั่วไปเพราะจะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและกลไกที่มีความส�ำคัญต่างๆ
เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
รัฐธรรมนูญจึงเป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญยังแตกต่าง
จากกฎหมายชนิดอื่นเพราะโดยทั่วไปรัฐธรรมนูญจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่น ๆ
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงหรือการด�ำเนินการใด ๆ
จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ ประเทศต่างๆ จึงต้องมีรัฐธรรมนูญด้วยกันทั้งสิ้นแต่บางประเทศ
* รองผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
หยุด แสงอุทัย. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 16 กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2548. หน้า 186.
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รัฐธรรมนูญ อาจไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศอังกฤษ บางประเทศเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และไทย
รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีบทบาทอันส�ำคัญอย่างมากที่จะก�ำหนดเพื่อรับรองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและการปฏิบัติการต่างๆ ที่รัฐจะกระท�ำการอันเกี่ยวสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นรัฐก็
จะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นส�ำคัญ อันเป็นกระบวนการที่เรียกว่า Due Process
แต่อย่างไรก็ตามการให้สทิ ธิแก่ประชาชนโดยไม่มกี รอบหรือขอบเขตเพือ่ ควบคุมการใช้สทิ ธิของประชาชน
นั้นก็อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่รัฐและปัญหาต่างๆ ตามมาได้ และด้วยเหตุนี้เองจึงท�ำให้รัฐจะต้องเข้ามา
แทรกแซงเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เป็นผลมาจากมาตรการในการปราบปราม
อาชญากรรมของรัฐเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (crime control) รัฐธรรมนูญของไทยปี พ.ศ. 2540 ที่เรา
เรียกกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้มีการวางหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่าง
มากเมื่อนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญมา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างมากอันได้แก่
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในเคหะสถาน เสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิในทรัพย์สิน
เสรีภาพในการประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะได้ถูกประกาศ
ยกเลิกไปแล้วก็ตาม แต่หลักการที่ได้กล่าวมานี้หาได้หายไปแต่อย่างใดไม่ ทั้งนี้เมื่อมีการปฏิรูประบอบ
การปกครองใหม่โดยคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ได้มีการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้น�ำหลักการเดิมใน พ.ศ. 2540 ที่เกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพมาเป็นกรอบหรือแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

2. หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
หลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แสดงไว้อย่างชัดเจนใน
มาตรา 3 ดังนี้
“มาตรา 3 อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้
อ�ำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
มาตรานีเ้ ป็นการแสดงเจตนารมณ์กำ� หนดทีม่ าของอ�ำนาจอธิปไตย และหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ทั้งนี้การใช้อ�ำนาจต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ
ต้องอยู่บนพื้นฐานของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม
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สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้ และจะใช้อ�ำนาจรัฐโดยปราศจากบทบัญญัติของกฎหมายรับรองนั้น
ไม่ได้ 2
โดยที่หลักนิติธรรม (The Rule of Law3) มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์
(Common Law) เป็นหลักที่จ�ำกัดการใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองไม่ให้เกินขอบเขต โดยต้องปกครอง
ภายใต้กฎหมาย4
หลักนิติรัฐ (Rechtstaat/Legal State) มาจากหลักกฎหมายของกลุ่มประเทศซิวิลลอว์
(Civil Law) มีความหมายกว้างครอบคลุมมากกว่าหลักนิติธรรมซึ่งหมายถึง5
1. หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญในการก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจรัฐ
2. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยบทบัญญัติของกฎหมาย
3. หลักความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตุลาการและองค์กรฝ่ายปกครองในการด�ำเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใด
4. หลักความชอบด้วยกฎหมาย ในเนื้อหาของกฎหมายนั้นจะต้องมีความชอบในเนื้อหาที่มี
หลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชน
5. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา หลักการไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ซึ่งเป็นหลักในทาง
กฎหมายอาญา (Nullum crimen nulla poena sine lege)
6. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
หลักนิติธรรมกับหลักนิติรัฐมีความคล้ายคลึงกัน 2 ประการ คือ
1. ถ้าไม่มีกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่มีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะถ้าด�ำเนินการไปแล้วอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2
3

4
5

ส�ำนักกรรมาธิการ 3 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550. กรุงเทพฯ: ม.ท.พ., 2550. หน้า 2.
Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary. 8th ed. U.S.A.: Thomson,1999. p.1359.
“rule of law. 1. A Substantive legal principle < under the rule of law know as respondent superior, the
employer is answerable for all wrongs committed by an employee in the course of the employment >
2. The supremacy of regular as opposed to arbitrary power < citizens must respect the rule of law>.-Also
termed supremacy of law. 3.doctrine that every person is subject to the ordinary law within the jurisdiction
<all persons within the United State are within the American rule of law > 4.The doctrine that general
constitutional principles are the result of judicial decisions determining the rights of private individuals in
the courts <under the rule of law, Supreme Court case law makes up the bulk of what we call “constitutional
law” >. 5.Loosely, a legal ruling; a ruling on a point of law < the ratio decidendi of case is any rule of law
reached by the judge as a necessary step in the decision>.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 2.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 3.
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2. หลักที่ว่าเมื่อกฎหมายก�ำหนดขอบเขตไว้เช่นใด ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขต
นั้น จะใช้อ�ำนาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้
“หลักนิติรัฐ” หรือ “หลักนิติธรรม” ในความหมายที่ว่า รัฐบาลหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลจะกระท�ำการใดๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนคนใดคนหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ�ำนาจและ
เฉพาะแต่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายเป็นทั้ง “แหล่งที่มา”
(Source) และข้อจ�ำกัด (Limitation) ของอ�ำนาจการกระท�ำการต่างๆ ขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
กฎหมายมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทก็ยังมีหลายรูปแบบ ปัญหาที่จะต้องพิจารณากัน
ต่อไปจึงมีว่า กฎหมายที่ให้อ�ำนาจฝ่ายบริหารกระท�ำการหมายถึงกฎหมายรูปแบบใดบ้าง และกฎหมาย
ที่จ�ำกัดอ�ำนาจกระท�ำการของฝ่ายบริหาร ได้แก่ กฎหมายรูปแบบใด6
กฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจฝ่ายบริหารกระท�ำการต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของราษฎร โดยปรกติแล้วจะได้แก่ พระราชบัญญัติและพระราชก�ำหนด เป็นการตีความตามหลักการ
แบ่งแยกอ�ำนาจ (Separation of Powers) และหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผู้แทน
(Representative Democracy) อันเป็นหลักการที่เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย7
กล่าวโดยสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีหลักการพืน้ ฐาน คือ หลักนิตธิ รรม
กล่าวคือ ใช้กฎหมายเป็นหลักส�ำคัญในการก�ำหนดขอบเขตการใช้อำ� นาจรัฐ การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

3. มาตรการบังคับทางอาญา

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “มาตรการบังคับทางอาญา”
(Kriminalsanktion/criminal sanction) ในที่นี้หมายความถึงมาตรการบังคับต่างๆ ในกฎหมายอาญา
ที่จะใช้กับผู้กระท�ำความผิด อันได้แก่ โทษ วิธีการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการบังคับทางอาญาอื่น8
มาตรการบังคับทางอาญาอื่น ในกฎหมายอาญาไทย เช่น การยึดและท�ำลายวัตถุหรือส่วนของ
วัตถุทมี่ ขี อ้ ความหมิน่ ประมาท การโฆษณาค�ำพิพากษาในหนังสือพิมพ์โดยให้จำ� เลยเป็นผูช้ ำ� ระค่าโฆษณา9
6
7
8
9

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538. หน้า 58.
เรื่องเดียวกัน. หน้า 59-60.
คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551. หน้า 377.
มาตรา 332 ในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีค�ำพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง
(1) ให้ยึด และท�ำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท
(2) ให้โฆษณาค�ำพิพากษาทั้งหมด หรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยให้
จ�ำเลยเป็นผู้ช�ำระราคา

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

117

ธานี วรภัทร์

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางอาญานี้ไว้ว่า
“การป้องกันทั่วไป” (Generalprävention/general prevention) เป็นวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษประการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในทางกฎหมายอาญา กล่าวคือ เป็นการใช้โทษเพื่อการข่มขู่
ผู้อื่นมิให้กระท�ำความผิดในท�ำนองเดียวกันนั้น หรือเพื่อให้เป็นแบบอย่างซึ่งบังคับจิตใจบุคคลทั่วไปที่คิด
กระท�ำความผิดอย่างเดียวกันให้งดเว้นความคิดนั้นๆ เสีย10
“การป้องกันพิเศษ” (Spezialprävention/special prevention) ก็เป็นวัตถุประสงค์
อีกประการหนึ่งของกฎหมายอาญาที่จะป้องกันมิให้ผู้กระท�ำความผิดนั้นกระท�ำความผิดในลักษณะ
เดียวกันนั้นซ�้ำอีก11 ทั้งนี้โดยการลงโทษผู้นั้นหรือโดยการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้นั้น
“มาตรการบังคับ” ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายอาญาจะมี
การเรียนการสอนเป็นวิชาเลือกเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาว่าด้วยมาตรการบังคับในทางอาญา12
(Sanction/Strafrechtliche Sanktionen) แยกต่างหาก

4. ความหมายของโทษ
“โทษ” คือ เครื่องมือทางกฎหมาย เป็นวิธีการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับมนุษย์ด้วยกันที่
ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิดต่อระเบียบสังคม ที่มีฐานะเป็นกฎหมายอาญา อันเป็นการกระท�ำที่มีผลกระทบต่อ
คุณธรรมทางกฎหมายของบุคคล หรือคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม มีผลตอบสนองต่อเหยื่อ
ผู้ได้รับความเสียหาย คนในสังคม และรัฐ เพื่อให้มีผลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการด�ำรงชีวิต
ที่ปกติในสังคม
ดังนีโ้ ทษจึงต้องสร้างความเกรงกลัวและก่อผลร้ายทีผ่ กู้ ระท�ำได้รบั เนือ่ งจากผลร้ายทีเ่ ขาได้กอ่ ให้
เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปในทางทรัพย์สิน เสรีภาพ ชีวิตร่างกาย เป็นต้น เช่นนี้การใช้ “โทษ” จึงต้อง
ตอบสนองทางสังคม ว่าโทษจะน�ำมาใช้กบั บุคคลเมือ่ มีการกระท�ำตามผิดกฎหมาย โดยจะต้องถูกก�ำหนด
และใช้โดยผู้ที่มีอ�ำนาจ ที่แสดงถึงการต�ำหนิผู้กระท�ำผิด
โทษถูกก�ำหนดขึ้นโดยผู้ที่มีอ�ำนาจในการลงโทษ และท�ำให้ผู้ได้รับโทษได้รับผลร้าย ในทาง
กฎหมายอาญานั้น เนื้อความของกฎหมายจะก�ำหนดว่าอะไรบ้างเป็นโทษ ซึ่งนอกเหนือจากที่กฎหมาย
10
11
12

ดู หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา ภาค 1 หน้า 251 และอ้างใน คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2551. หน้า 377.
ดู หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา ภาค 1 หน้า 252 และอ้างใน คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2551. หน้า 377.
Bernd-Dieter Meier. Strafrechtliche Sanktionen. 3 Auflage Hannover, 2009. Pp.1-14.
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บัญญัตแิ ล้วก็จะไม่ใช่โทษ และรัฐเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นผูล้ งโทษตามกฎหมาย ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นไปตามวิธที กี่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้ด้วย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตรา 2 ความว่า
“มาตรา 2 บุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย” เช่นเดียวกับในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ว่าอ�ำนาจตามกฎหมายที่
ท� ำ ให้ รั ฐ สามารถที่ จ ะลงโทษจ� ำ คุ ก ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด ได้ นั้ น เริ่ ม มาจากประมวลกฎหมายอาญา13
มาตรา 114 บทบัญญัตินี้คือหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” (nullum crimen, nulla
poena sine lege) หรือหลักนี้ในทางวิชาการเรียกว่า “หลักไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” อันเป็น
“หลักประกันในกฎหมายอาญา” และเป็น “หลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญ”

5. เหตุผลในการใช้มาตรการบังคับในทางอาญา
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้านีซ้ งึ่ แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการทีต่ อ้ งมีมาตรการบังคับ
ในทางอาญา ในขณะเดียวกันการใช้มาตรการบังคับในทางอาญากับมนุษย์คนหนึ่งคนใด หรือหลายคน
ก็ตาม ก็ต้องค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญหลักๆ หลายเรื่องด้วยกันเพราะเขาเหล่านั้นก็มีความเป็น “มนุษย์”
เช่นเดียวกับทุกๆ คน กล่าวคือ การใช้มาตรการบังคับทางอาญาจะต้องมีความเป็นภาวะวิสัยในการใช้
มาตรการบังคับนั้นๆ ด้วย ดังนั้น “เหตุผลในการใช้มาตรการบังคับทางอาญา” จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและ
เป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็นภาวะวิสยั หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ การใช้มาตรการบังคับในทางอาญา
ต้องมีเหตุผลที่อธิบายได้ต่อสาธารณะนั้นเอง
นอกจากความเป็นเหตุและผลในการใช้มาตรการบังคับในทางอาญา มีผลต่อความเป็นภาวะวิสยั
ของการใช้มาตรการบังคับแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่อย่างมาก เพราะถ้าการใช้มาตรการบังคับ
เน้นหนักไปในทางแก้แค้น ทดแทน ชดเชย ซึง่ เป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ นึกคิดเป็นหลักหรือใช้โทษตามทีเ่ คย
ลงตามๆ กันมาจากค�ำพิพากษาที่มีมาก่อนๆ เหตุผลของการใช้มาตรการบังคับก็จะถูกลดลงจากเหตุผล
ในการลงโทษนั้นๆ ที่ควรจะเป็น
การใช้มาตรการบังคับชนิดใดก็ตามต้องมี “เหตุผล” เสมอว่า ท�ำไมจึงใช้มาตรการบังคับทางอาญา
ชนิดนั้นๆ ปริมาณเท่านั้นเท่านี้ แก่ผู้กระท�ำความผิดแต่ละราย เพราะอะไร เน้นว่า “แต่ละบุคคล”
เพราะตามธรรมชาติแล้วคนแต่ละคนมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการพิจารณา
13
14

Criminal Code (Strafgesetzbuch, StGB). As promulgated on 13 November 1998 Federal Law Gazette I,
p.945, p.3322.
Section 1 No punishment Without a Law.
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ธานี วรภัทร์

พฤติกรรมการกระท�ำความผิดแล้ว ยังต้องพิจารณาตัวผู้กระท�ำความผิดด้วย ตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาไทยฉบับปัจจุบันก็บัญญัติถึงเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 138 ความว่า
“มาตรา 138 พนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็นไปสอบสวนเพื่อทราบ
ความเป็นมาแห่งชีวติ และความประพฤติอนั เป็นอาจิณของผูต้ อ้ งหา แต่ตอ้ งแจ้งให้ผตู้ อ้ งหาทราบข้อความ
ทุกข้อที่ได้มา”
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อธิบายมาตรานีว้ า่ บทบัญญัตนิ แี้ สดงให้เห็นถึง “หลักตรวจสอบ”
ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาก็มีความส�ำคัญที่ชอบที่จะตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้
ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ หรือมิฉะนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการใช้ดุลพินิจในการก�ำหนดโทษ
ของศาล15 การมีข้อมูลบุคคลผู้กระท�ำความผิดจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่เป็นที่มาของเหตุผลในการเลือกใช้
มาตรการบังคับทางอาญา และก�ำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำความผิด ร่วมกับพฤติกรรมการกระท�ำ
ความผิดที่ได้กระท�ำขึ้น
การใช้มาตรการบังคับทางอาญาที่เป็นภาวะวิสัยต้องค�ำนึงถึงเหตุผลที่อธิบายได้ใน 3 มิติ
กล่าวคือ
1. เหตุผลในอดีต นั่นก็คือ ความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณ รูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิต (Life Style) ของผู้ถูกใช้มาตรการบังคับทางอาญา
2. เหตุผลปัจจุบัน คือ การกระท�ำทั้งหลายที่เป็นพฤติกรรมของการกระท�ำความผิด
3. เหตุผลในอนาคต คือ ภายหลังจากใช้มาตรการบังคับชนิดนั้น ปริมาณที่ใช้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กับผู้ถูกบังคับตามมาตรการและสังคมได้อะไร
ประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณาคือ การใช้มาตรการบังคับทางอาญาที่เหมาะสมกับพฤติกรรม
การกระท�ำของบุคคล
“หลั ก การพิ จ ารณาคดี แ ละบั ง คั บ โทษที่ เ หมาะสมกั บ บุ ค คล” (Individualization of
Punishment) เป็นสมการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของการก�ำหนดโทษที่จะใช้กับผู้กระท�ำความผิดกับ
ความผิดอาญาที่เกิดขึ้นที่ถูกต้องเหมาะสมกับคนๆ นั้น เป็นเรื่องที่แสดงและยืนยันว่าผู้กระท�ำความผิด
เป็น “ประธานของการบังคับโทษ” เพราะวัตถุของการถูกบังคับโทษคือ ตัวผูก้ ระท�ำความผิด ตัวผูก้ ระท�ำ
ความผิดมีความส�ำคัญต่อการป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำความผิดซ�ำ้ ขึน้ อีก กรณีจงึ เป็นเรือ่ งของการมุง่ ที่
จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวบุคคลผู้กระท�ำความผิดเป็นหลักการก�ำหนดโทษจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องรู้และ
เข้าใจผู้กระท�ำความผิดอย่างลึกซึ้ง
15

คณิต ณ นคร. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552
หน้า 115-116.
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6. ความสัมพันธ์ของหลักรัฐธรรมนูญกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถือหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ดังนี้
ถ้าไม่มีกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไม่มีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ
ถ้าด�ำเนินการไปแล้วอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมื่อกฎหมายก�ำหนดขอบเขตไว้เช่นใด
ฝ่ายปกครองก็ใช้กฎหมายไปตามขอบเขตนั้น จะใช้อ�ำนาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้
อ�ำนาจตามกฎหมายในการทีภ่ าครัฐจะเข้าไปด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจรัฐดังกล่าวจะใช้กบั บุคคลใดได้กต็ อ่
เมื่อบุคคลคนนั้นได้มีการกระท�ำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามที่กระท�ำผิด
กฎหมายนั่นเอง บทบัญญัติของกฎหมายที่รัฐได้ออกมาโดยอาศัยอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญก็จะมีผลให้
เจ้าพนักงานสามารถน�ำกฎหมายเรื่องต่างๆ ที่จัดไว้โดยเฉพาะมาด�ำเนินการกับบุคคลนั้นๆ ได้ทันที ทั้งนี้
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และเป็นการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมมิให้เกิดมีขึ้นใน
สังคม อันจะท�ำให้สังคมอยู่ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า อ�ำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานที่อาจกระทบกระทั่งต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นเมื่อมีการกระท�ำอันเป็น
การละเมิดต่อกฎหมาย
ในการใช้อ�ำนาจรัฐ ตามปกติเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานของรัฐ การบัญญัติกฎหมายให้อ�ำนาจ
เจ้าพนักงานของรัฐที่จะใช้อ�ำนาจรัฐได้นั้น เป็นไปทั้งเพื่อประโยชน์ของรัฐและเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล มีกรณีหลายกรณีและเป็นกรณีเป็นการเฉพาะเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจ
เจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในอันทีจ่ ะกระท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งการกระท�ำนั้นเป็นมาตรการสุดท้ายเพื่อให้ภารกิจของรัฐมีความสมบูรณ์ การใช้อ�ำนาจรัฐของ
เจ้าพนักงานของรัฐหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีต่างๆ ที่เป็นการเฉพาะเรื่อง แม้จะเป็น
“การกระท�ำที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ” (Tatbestandsmassigkeit) เช่น การประหารชีวิต
การจับ การประทุษร้ายบุคคลซึ่งจะถูกจับที่ขัดขวางการจับ การค้น การปฏิบัติการในการบังคับคดีแพ่ง
เป็นต้น แต่โดยที่กฎหมายบัญญัติให้อ�ำนาจไว้การกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จึงไม่เป็นการกระท�ำที่ “ผิดกฎหมาย” (rechtswidrig) เหตุต่างๆ ในกฎหมายที่ให้อ�ำนาจนั้น
จึ ง ต่ า งเป็ น “เหตุ ที่ ผู ้ ก ระท� ำ มี อ� ำ นาจกระท� ำ ได้ ” (Rechtfertigungsgrund/justification)
ตามความหมายของกฎหมายอาญา
ในการใช้อ�ำนาจรัฐของเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีต่างๆ ที่เป็น
การเฉพาะเรือ่ งนัน้ กฎหมายได้กำ� หนดเงือ่ นไขรายละเอียดเป็นการเฉพาะไว้ในแต่ละกฎหมาย ซึง่ แน่นอน
ว่าเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละกฎหมายมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในความแตกต่างกันนั้นก็มี
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หลักทัว่ ไปทีเ่ ป็นเงือ่ นไขของความชอบด้วยกฎหมายของการกระท�ำของเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมือนกันอยู่บางประการ หลักทั่วไปที่เหมือนกันมีอยู่ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) เรื่องเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่
(2) เรื่องเกี่ยวกับเขตอ�ำนาจ
(3) เรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขของการใช้อ�ำนาจรัฐ และ
(4) เรื่องเกี่ยวกับหลักความละมุนละม่อมและหลักความพอสมควรแก่เหตุในการใช้อ�ำนาจรัฐ
ในการที่จะใช้อ�ำนาจรัฐได้นั้น ในเบื้องแรกเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ที่จะกระท�ำการนั้นเงื่อนไข
ประการแรกนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นที่เข้าใจกันทั่วไป
เขตอ�ำนาจของเจ้าพนักงาน
ในการที่จะใช้อานาจรัฐนั้น เจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้อ�ำนาจรัฐ
ภายในเขตอ�ำนาจของตน
ค�ำว่า “เขตอ�ำนาจ” ในที่นี้หมายถึงท้องที่ที่เจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดผู้หนึ่ง มีอ�ำนาจใช้อ�ำนาจรัฐที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายได้
โดยทั่วไปกฎหมายที่บัญญัติให้อ�ำนาจเจ้าพนักงานของรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะใช้
อ�ำนาจรัฐอย่างใดอย่างหนึ่งได้ จะก�ำหนดเขตอ�ำนาจของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ก็มีเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภทหรือบางต�ำแหน่งที่ตาม
กฎหมายสามารถใช้อ�ำนาจรัฐได้ทั่วราชอาณาจักร เป็นต้นว่า เจ้าพนักงานต�ำรวจ
รูปแบบของการใช้อ�ำนาจรัฐ
เนือ่ งจากการใช้อำ� นาจรัฐกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการใช้อำ� นาจ
รัฐในทุกเรื่องจะก�ำหนดเงื่อนไขส�ำคัญในทางรูปแบบไว้ในกฎหมาย ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในทางรูปแบบนั้น ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ถูกกระทบ
กระเทือนจากการใช้อำ� นาจรัฐ บทบัญญัตใิ นทางรูปธรรม เช่น จะจับบุคคลได้จะต้องมีหมายจับของศาล16
หรือจะบังคับคดีได้จะต้องมีค�ำพิพากษาของศาล เป็นต้น
ในเรื่องรูปแบบนี้จัดว่าเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างหนึ่ง ข้อยกเว้นในเรื่องรูปแบบ
หากจะมีก็จะต้องบัญญัติไว้โดยชัดเจนในกฎหมาย
16

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78.
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หลักความละมุนละม่อมและหลักความพอสมควรแก่เหตุ
ในการใช้อ�ำนาจรัฐอันเป็นมาตรการเพื่อให้ภารกิจของรัฐมีความสมบูรณ์นั้น จักต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของ “หลักความละมุนละม่อม” (Grundsatz des schonendsten Eingriffs) กล่าวคือ
ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ�ำนาจรัฐกับบุคคลใด เจ้าพนักงานของรัฐ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ จักต้องกระท�ำให้กระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นน้อยที่สุด17 ทั้งนี้ เพื่อ
ความเสรีนิยมในการใช้อานาจรัฐ
นอกจากนีเ้ พือ่ ความเป็นเสรีนยิ มทีส่ มบูรณ์ในรัฐประชาธิปไตย การใช้อำ� นาจรัฐของเจ้าพนักงาน
ของรัฐหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ จักต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “หลักความพอสมควรแก่เหตุ”
(Verhaltnismassigkeitsgrundsatz) อีกด้วย กล่าวคือ การใช้อ�ำนาจรัฐต้องเป็นการกระท�ำที่ไม่เกิน
ความจ�ำเป็นตามพฤติการณ์แห่งเรื่อง18
อ�ำนาจเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามกฎหมายยาเสพติดเป็นอ�ำนาจที่มาจากรัฐธรรมนูญ
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันเป็นไปตามหลัก “นิติธรรม” ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ
พื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สิทธิเสรีภาพ ในชีวิตร่างกาย ในเคหสถาน ในความเป็นส่วนตัว
ในทรัพย์สิน ในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เป็นความจ�ำเป็นที่ภาครัฐต้องกระท�ำการอันกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อยังให้เกิดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เป็นปัญหาส�ำคัญ
และมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยในรายละเอียดจะมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบับ
เพื่อเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ อันเป็น “เหตุที่ผู้กระท�ำมีอ�ำนาจกระท�ำได้” รัฐธรรมนูญได้ก�ำหนด
หลักการและข้อยกเว้นไว้ในมาตรา 26 และ 29 ดังนี้
มาตรา 26 การใช้อ�ำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 29 การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งต้องไม่กระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้น
กฎหมายตามวรรคหนึง่ ให้ตราได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นและต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป โดยไม่เจาะจง
หรือมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และ
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ตรากฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ เฉพาะเพื่อการใด ให้ตรา
กฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้
17
18

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หน้า 191-193 และดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 88.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 86, 87 และดู คณิต ณ นคร กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. หน้า 344352.
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บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้น�ำมาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
ตามความในมาตรา 2 แสดงให้เห็นแนวทางของรัฐธรรมนูญดังนี้
หลักการ การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทีร่ ฐั ธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ องค์กรของ
รัฐทุกประเภท เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ�ำนาจบังคับตาม
กฎหมายหรือตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับใดๆ หรือการตีความกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน
จะต้องตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย แม้บคุ คลจะถึงแก่ความตายไปแล้วศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์พงึ ได้รบั ความเคารพ
เช่นกัน หลักประกันนี้เป็นไปตามหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.1948
ข้อยกเว้น เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งต้องไม่กระทบกระเทือน
สาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น มาตรา 29 มีเจตนารมณ์ก�ำหนดเงื่อนไขการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล เพือ่ เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ป้องกันมิให้รฐั ด�ำเนินการใดๆ เพือ่ จ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควรและกระทบสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ เงื่อนไขของ
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมี 5 ประการ ดังนี้
1) ต้องอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย และระบุบทบัญญัติกฎหมายที่ให้อ�ำนาจ
2) จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้เฉพาะเพื่อการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
3) จ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพได้เท่าที่จ�ำเป็น
4) จะกระทบสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพไม่ได้
5) มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป

7. มิติในการใช้มาตรการบังคับทางอาญา
การด�ำรงไว้ซงึ่ หลัก “นิตธิ รรม” ตามรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาถึงมิตติ า่ งๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย
เพราะนั่นหมายถึง การน�ำหลักนิติธรรมไปสู่พลเมืองหรือประชากรในรัฐแต่ละคนโดยผ่านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะในการใช้มาตรการบังคับทางอาญาจากหน่วยงานหรือเจ้าพนักงานของรัฐ
แยกเป็นมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) มิติทางนิติบัญญัติ โดยทั่วไปแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้มีอ�ำนาจก�ำหนด “ความผิดอาญา”
ว่าการกระท�ำลักษณะใดเป็นความผิดอาญาบ้าง และประกาศบังคับใช้ในรัฐนั้นๆ และจะก�ำหนดกรอบ
หรือขอบเขตของการลงโทษ เนื้อหาในส่วนบัญญัติส่วนใหญ่จะถูกก�ำหนดโดยผ่านกระบวนการทาง
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นิติบัญญัติซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่งของการใช้อ�ำนาจรัฐ การที่กฎหมายจะผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
จนประกาศใช้โดยเฉพาะกฎหมายอาญาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ โดยมีสาระส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
การออกแบบกฎหมาย (form of Law) ต้องออกแบบให้น�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
ของกฎหมายอาญา ตลอดทัง้ ต้องให้ความส�ำคัญกับระบบ (system) กล่าวคือ กระบวนการทางกฎหมาย
และต้องสอดคล้องต่อนิตวิ ธิ ี ตลอดทัง้ ทฤษฎีทางกฎหมายทีต่ กผลึกทางความคิดแล้วด้วย เพือ่ ประสิทธิภาพ
ของการน�ำไปใช้ได้จริงในสังคม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายใน
บางกรณี หรือโดยทั่วๆ ไป เมื่อใช้กฎหมายจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางสังคมที่สาคัญที่ช่วยให้บทบาทของ
ภาคนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถออกแบบกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย เพือ่ ให้ได้กฎหมายทีเ่ หมาะสมกับสังคมนัน้ ๆ
น�ำไปสู่การจัดการในเชิงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีให้กับคนที่กระท�ำผิดในสังคม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มิติทางนิติบัญญัตินั้นต้องท�ำงานโดยค�ำนึงถึงพฤติกรรมของคนในสังคม
นัน้ ๆ บริบทของสังคม การออกแบบกฎหมายจะต้องดูตวั ชีว้ ดั จากความสัมพันธ์ของกฎหมายกับพฤติกรรม
ของคนในสังคม หรือความสัมพันธ์ของหลักวิชาทางกฎหมายกับข้อมูลที่ได้เชิงประจักษ์ในสังคมนั้นๆ
การก�ำหนด “ความผิดอาญา” มีความส�ำคัญมาก เพราะมีผลกระทบต่อเนื้อตัวร่างกาย
สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ การก�ำหนดความผิดอาญาจึงต้องใช้เฉพาะกับการกระท�ำทีเ่ ป็นอาชญากรรม
เท่านัน้ กล่าวคือ ถ้าก�ำหนดความผิดอาญาเกินความจ�ำเป็น ก็จะมีผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล หลักนิตธิ รรม
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สังคม กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ตามมาอย่างที่หลายท่าน
อาจจะคาดไม่ถึง
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส นอกจากจะมีการจ�ำแนกความผิด
อาญาตามล�ำดับความหนักเบาของความผิดแล้ว ความผิดบางอย่างไม่ได้เป็นความผิดอาญาที่แท้จริง
ถูกแยกออกจากความผิดอาญา ก�ำหนดเป็นความผิดใหม่ เช่น การละเมิดสาธารณะ (Public Tort)
ความผิดในทางปกครอง (Administrative Misdemeanors) เป็นต้น
มิติทางนิติบัญญัติจึงมี “หลักการลดทอนการใช้มาตรการทางอาญา” (Decriminalization)
เป็นหลักการที่ลดการน�ำเอามาตรการทางอาญามาใช้ในเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น หรือการลดทอนความเป็น
อาชญากรรม ในการกระท�ำที่ถูกบัญญัติเป็นความผิดทางอาญาไว้ที่เกินสมควร (Over criminalization)
โดยใช้มาตรการอื่นๆ แทนในการระงับคดีนอกระบบยุติธรรมตามปกติ เช่น มาตรการทางปกครอง
มาตรการปรับทางปกครองมาแทนมาตรการบังคับทางอาญา
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นยังไม่มีการทบทวนการก�ำหนดความผิดอาญา หลักการลดทอน
การใช้มาตรการทางอาญา จึงยังไม่มีการน�ำมาใช้มากนัก แต่กลับน�ำเอามาตรการทางอาญามาใช้มากขึ้น
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ในประเทศไทยความผิดที่ควรลดทอนลง เช่น ความผิดลหุโทษ ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก ความผิด
เกี่ยวกับการพนันบางประเภท ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็ค ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางประเภท เช่น
เสพกระท่อมหรือกัญชาจ�ำนวนน้อยๆ พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอีก 353 ฉบับ ยังไม่มีการแก้ไข
การก�ำหนดความผิดอาญาที่สมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขที่ส�ำคัญคือ ข้อสันนิษฐาน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ความว่า
มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 1 เว้นแต่รัฐมนตรีจะอนุญาตเฉพาะในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
การผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึง่ ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณ
ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการผลิต น�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�ำหน่าย
(1) เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี มีปริมาณค�ำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่
ศูนย์จุดเจ็ดห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จ�ำนวนสิบห้าหน่วยการใช้ขึ้นไป
หรือมีน�้ำหนักสุทธิตั้งแต่สามร้อยมิลลิกรัมขึ้นไป
(2) แอมเฟตามี น หรื อ อนุ พั น ธ์ แ อมเฟตามี น มี ป ริ ม าณค� ำ นวณเป็ น สารบริ สุ ท ธิ์ ตั้ ง แต่
สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จ�ำนวนสิบห้าหน่วยการใช้
ขึ้นไป หรือมีน�้ำหนักสุทธิตั้งแต่หนึ่งจุดห้ากรัมขึ้นไป
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2) มีปริมาณค�ำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่สามกรัมขึ้นไป
มาตรา 15 วรรคสาม เป็นบทสันนิษฐานเด็ดขาดซึ่งจะน�ำสืบหักล้างไม่ได้ ผู้กระท�ำต้อง
รับโทษหนักขึ้น เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีในครองครองเพื่อเสพ ก็จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้จ�ำหน่ายโดย
ผลของกฎหมายทันที ซึ่งจะเปลี่ยนฐานะจากผู้เสพเป็นผู้ป่วย ต้องเข้าฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
กลายเป็นผูจ้ ำ� หน่าย ซึง่ ต้องถูกด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ เพราะผูท้ มี่ ยี าในครอบครอง
นั้น ผลของคดีมักถูกศาลพิพากษาลงโทษจ�ำคุก บทบัญญัติในลักษณะนี้นอกจากจะขัดต่อหลักตรวจสอบ
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ผู้เขียนยังเห็นว่าขัดต่อหลักนิติธรรม อันเป็นหลักรัฐธรรมนูญ
ด้วย
ในเรือ่ งของการใช้มาตรการบังคับทางอาญานัน้ ประเทศไทยเรามีนโยบายมุง่ เน้นการลงโทษ
จ�ำคุกมาเป็นเวลานานแล้ว ในประมวลกฎหมายอาญากว่าร้อยละ 90 ของการกระท�ำผิดต่างๆ ต้อง
ระวางโทษจ�ำคุก ไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ให้อ�ำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจลงโทษชนิดอื่นๆ แทนได้
ที่บัญญัติไว้บางเรื่องก็มีอุปสรรคในการบังคับใช้ ในกระบวนการยุติธรรมเมื่อเริ่มคดี จุดจบสุดท้าย
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ปลายทางก็คือ โทษจ�ำคุก ต้องไปสู่เรือนจ�ำ เป็นส่วนใหญ่
ในประเทศญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอังกฤษ ต่างลดการใช้โทษจ�ำคุก เพราะมี
ผลเสียมากกว่าผลดีต่อตัวผู้กระท�ำความผิด และรัฐต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง กอปรกับยังให้ผลร้ายต่อ
สังคมมากถ้าไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดได้
2) มิติของการใช้อ�ำนาจตุลาการ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้ที่เป็นประธานของ
การด�ำเนินคดีได้แก่ เจ้าพนักงานต�ำรวจ พนักงานอัยการ ศาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อ�ำนาจ
ตุลาการคือ การใช้อำ� นาจร่วมกันในการตรวจสอบค้นหาความจริงให้ปรากฏในความผิดหรือความบริสทุ ธิ์
ของสมาชิกในสังคมทีอ่ ยูใ่ นฐานะ “ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย” การใช้อำ� นาจตุลาการจึงต้องใช้ตงั้ แต่ชนั้ สอบสวน
ฟ้องร้อง และชั้นพิจารณาพิพากษา กล่าวคือ
1. การใช้อ�ำนาจตุลาการในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง คือ การกลั่นกรองคดีหรือการพิสูจน์
ความจริงในชั้นสอบสวนฟ้องร้องซึ่งเป็นขั้นตอนที่ในประเทศญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อังกฤษ
ให้ความส�ำคัญมาก ในชั้นนี้กลไก (mechanism) ในกระบวนการยุติธรรม จะมีรูปแบบ (form of
Criminal Justice) เป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้ความผิดอาญาทีร่ ฐั ก�ำหนดมีผลบังคับใช้ได้จริง เป็นกระบวน
การพิสูจน์ความจริงแท้ให้ปรากฏในเบื้องต้น ในชั้นนี้มีหลักการที่ส�ำคัญคือหลัก “อ�ำนาจสอบสวน
ฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” กล่าวคือ ให้องค์กรหรือหน่วยในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่สองหน่วยขึ้น
ไปร่วมมือกันสอบสวน ทั้งนี้เพื่อให้การแสวงหาพยานหลักฐานมีความเป็นภาวะวิสัย เกิดการคัดกรอง
ข้อเท็จจริงการกระท�ำความผิดของบุคคล หรือใช้ดุลพินิจตัดคดีความออกไปได้ทันทีถ้าคดีไม่มีมูล
ไม่ครบองค์ประกอบความผิด หรือกรณียังเป็นที่สงสัยตามหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio
pro reo) ถ้าการสอบสวนเบื้องต้นพบเหตุแห่งการตัดคดีก็จะจ�ำหน่ายออกจากกระบวนการยุติธรรมได้
ทันที ในทางปฏิบัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของหลายๆ ประเทศ จึงให้อัยการเข้ามาท�ำหน้าที่
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ซึ่งโดยระบบแล้วท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล (Accountability)
ในการสอบสวน ท�ำให้เกิดความโปร่งใส มีความเสรีประชาธิปไตย พลเมืองได้รบั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
โดยไม่ถูกน�ำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่จ�ำเป็น กอปรกับเป็นการลดการทุจริตใน
กระบวนการยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานได้ด้วย
		 การตรวจสอบค้นหาความจริงแท้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในทุกขั้นตอนให้
ความส�ำคัญกับ “ผู้ต้องหา” และ “จ�ำเลย” โดยยกฐานะเป็น “ประธานของการด�ำเนินคดี” อันเป็นไป
ตาม “หลักการด�ำเนินคดีและบังคับโทษเป็นรายบุคคล” (Individualization of Punishment)
ทีก่ ระท�ำการตรวจสอบค้นหาความจริงจากฐานของข้อมูลบุคคล ไม่วา่ ในชัน้ สอบสวนฟ้องร้อง ชัน้ พิจารณา
พิพากษา และเป็นฐานข้อมูลในชั้นบังคับโทษ (เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) ซึ่งมี 2 ส่วน คือ
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		 (1) ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดของบุคคลนั้น และ
		 (2) ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็น
อาจิณของผู้ต้องหา
		 ทั้ง 2 ข้อ จะเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญในการพิจารณาวินิจฉัยตัดคดีออกจากระบบ ตั้งแต่
ปฏิเสธไม่รบั คดีในชัน้ สอบสวนเมือ่ พบว่า คดีไม่มมี ลู ไม่ครบองค์ประกอบความผิด หรือกรณียงั เป็นทีส่ งสัย
ตามหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo) หรือใช้ในการไกล่เกลี่ย ยอมความ ถ้ารูปคดี
สามารถด�ำเนินการได้ การสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการ การใช้มาตรการวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลนี้ยังมีผลต่อการใช้มาตรการบังคับทางอาญาต่างๆ ในชั้นนี้
จะใช้เพือ่ เป็นพืน้ ฐานข้อมูลในการพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆ และการก�ำหนดเงือ่ นไขส�ำหรับ
บุคคลนัน้ ๆ อันอาจน�ำไปสูก่ ารท�ำแผนบังคับโทษรายบุคคล (Execution Plan) เพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำ
ผิดอย่างยั่งยืน (Rehabilitation) ด้วย
2. การใช้อ�ำนาจตุลาการในชั้นพิจารณาพิพากษาคดี ความถูกต้องของการพิสูจน์ความจริง
แท้ให้ปรากฏจนสิน้ สงสัยเป็นสาระส�ำคัญของขัน้ ตอนนี้ ความจริงแท้จงึ เป็นวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ที่ เ ป็ น หลั ก ประกั น พื้ น ฐานของความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ทุ ก คน ในความผิ ด หรื อ ความบริ สุ ท ธิ์ ข องคน
การตรวจสอบความจริงในชั้นศาลมี 2 ขั้นตอน
		 (1) การตรวจสอบความจริงก่อนการประทับฟ้อง เป็นการตรวจสอบความจริงก่อนการ
ประทับฟ้องที่เป็นการลดปริมาณคดี เช่น การไต่สวนมูลฟ้อง เป็นต้น
		 (2) การตรวจสอบความจริงชั้นพิจารณาพิพากษา การพิจารณาคดีที่มีประสิทธิภาพ
สถิติยกฟ้องคดีจะต�่ำ
		 บทบาทของศาลในการพิจารณาพิพากษานั้น ในเรื่องภารกิจและบทบาทของศาลชั้นต้น
และศาลสูง ศาลชั้นต้นเป็น “ศาลพิจารณา” (Trial Court) ต้องมีการฟังพยาน แต่สาหรับในประเทศไทย
กฎหมายยังบัญญัติให้ศาลพิจารณาคือศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา การที่ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
อ่านส�ำนวนแล้วพิพากษาในข้อเท็จจริงจึงไม่ถูกต้องในระบบ Civil Law “ศาลพิจารณา” (Trial Court)
มักมี 2 ชั้น คือศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ศาลยิ่งมีองค์คณะมาก ข้อเท็จจริงย่อมยุติ ศาลสูงสุดจึงต้อง
เป็น “ศาลทบทวน” (Review Court)
		 นโยบายในการอุทธรณ์ฎีกา ท�ำเพื่อเป็นการเพิ่มหลักประกันของค�ำพิพากษา ศาลฎีกา
ต้องท�ำหน้าที่เป็น “ศาลทบทวน” (Review Court) การฎีกาเป็นข้อเรียกร้องบรรทัดฐานของกฎหมาย
		 ในชั้นนี้ค�ำพิพากษาจึงเป็นผลของการตรวจสอบความจริงแท้ว่าบุคคลนั้นผิดหรือ
บริสุทธิ์ ซึ่งในศาสตร์ว่าด้วยมาตรการบังคับในทางอาญา ค�ำพิพากษาจะมีผลสัมพันธ์ใน 3 มิติ ได้แก่
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อดีต ปัจจุบัน และอนาคต กล่าวคือ ผู้พิพากษาคดีต้องเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และเข้าใจใน
		 1) ประวัติบุคคลที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
		 2) ข้อเท็จจริงพฤติกรรมการกระท�ำความผิดของบุคคลนั้น และ
		 3) อนาคตของคนๆ นั้นหลังจากผ่านพ้นการบังคับใช้มาตรการบังคับทางอาญาแล้วว่า
เขามีความสามารถในการด�ำรงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการกระท�ำความผิดและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมระดับใด
		 ในทางวิชาการ “ค�ำพิพากษาของศาล” จึงเป็นหัวใจส�ำคัญและมีผลต่อความรับผิดชอบ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ปกป้องคุ้มครองสังคม และแก้ไขพัฒนาผู้กระท�ำผิด
		 การตรวจสอบค้นหาความจริงในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ไม่วา่ ในชัน้ เจ้าพนักงาน
หรือในชั้นพิจารณาพิพากษา จึงเป็นการใช้อ�ำนาจตุลาการในการหาความจริงเพื่อทราบถึงความบริสุทธิ์
หรือความผิดของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย บนความเป็นจริง ความส�ำคัญจึงอยู่ที่บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ต้องร่วมมือกันด�ำเนินการให้บรรลุภารกิจของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและใช้อ�ำนาจรัฐ
ดังกล่าวนี้ด้วยความบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากอคติและการทุจริต นอกจากนั้นยังต้องให้ความส�ำคัญกับ
ระบบของกระบวนการ มาตรการและกลไกต่างๆ ที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้ โดยใช้อย่างเต็มศักยภาพ
อย่างมีภาวะวิสัย เพื่อตรวจสอบค้นหาความจริง คัดกรองคดี ตัดคดีหรือผันคดีออกจากระบบในกรณีที่
ไม่มีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าสู่ขั้นของการพิจารณาพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศไทยนับว่าทันสมัย แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ใช้มาตรการและกลไกต่างๆ ได้ไม่เต็มที่ เช่น ในเรือ่ งของวิธี
การเพื่อความปลอดภัย การไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ เป็นต้น
3) มิ ติ ข องการบั ง คั บ โทษ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญานั้ น จะขาดส่ ว นสุ ด ท้ า ยของ
กระบวนการคือ “การบังคับโทษ” ไม่ได้ เพราะเป็นส่วนของการใช้มาตรการบังคับต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ขั้นตอนไหนของกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เพื่อยังให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของ
กฎหมายอาญาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับโทษทางเสรีภาพ โทษเกี่ยวกับทรัพย์สิน การก�ำหนด
เงื่อนไขต่างๆ ให้ผู้กระท�ำผิดปฏิบัติ การควบคุมการบังคับท�ำทางสังคม ฯลฯ เมื่อขั้นตอนการพิสูจน์
ความจริงตั้งแต่ชั้นเจ้าพนักงาน และในชั้นพิจารณาพิพากษาพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของจ�ำเลยแล้ว
ถ้าผิดการบังคับโทษก็จะเป็นขัน้ ตอนต่อมา การบังคับโทษจึงเหมือนเครือ่ งกรองน�ำ้ หรือโรงงานซ่อมมนุษย์
ในสังคมคนใดทีส่ กปรกหรือบกพร่องด้านใดก็แก้ไขให้เขาเป็นคนปกติทอี่ ยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ได้ งานบังคับโทษ
จึงเป็นงานที่ยากมากและมีความท้าทายในทางปฏิบัติสูง
“กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ” หมายความถึง กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับโทษ
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และการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่จ�ำกัดเสรีภาพ ซึ่งเป็นค�ำแปลจากชื่อกฎหมายโดยตรง
StVollzG19
“การบังคับโทษ” คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางกฎหมายว่าด้วยการด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามค�ำพิพากษาของศาล อันเกี่ยวข้องด้วยการจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลไว้ในเรือนจ�ำ20
“การบังคับโทษ” คือ การจ�ำกัดเสรีภาพจากการกระท�ำความผิดอาญา โดยทัว่ ไปเป็นทีเ่ ข้าใจ
ได้ว่า การบังคับโทษ คือ วิธีการและขั้นตอนของการจ�ำกัดเสรีภาพจากการกระท�ำความผิดอาญา
และการเข้าสู่รูปแบบของการบังคับโทษตามค�ำพิพากษาของศาล ตลอดจนถึงการปล่อยตัวผู้ต้องขัง
หลังพ้นก�ำหนดโทษ การบังคับโทษเป็นการบรรยายให้เห็นถึงขัน้ ตอนทีเ่ ป็นไปตามความจริงของการปฏิบตั ิ
ตามค�ำพิพากษาของศาล
สภาพของศาสตร์ในการบังคับโทษมีลักษณะที่เป็นสหศาสตร์ เนื่องจากการบังคับโทษจะ
ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษหรือไม่ ต้องใช้ความรู้ในหลายแขนงมาประกอบกัน
การบังคับโทษจ�ำคุกและกฎหมายบังคับโทษจ�ำคุกมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีเหตุมีผลของวิชาการและ
ทางปฏิบตั ทิ มี่ รี ะบบและระเบียบทีเ่ ป็นวิทยาศาสตร์ มีหลักการแนวคิดทฤษฏีทเี่ ป็นนามธรรมและสิง่ ทีเ่ ป็น
รูปธรรม คือกฎหมายที่สอดคล้องกับสมการทางความคิดทั้งหลายที่เกี่ยวกับการบังคับโทษจ�ำคุก อันน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกัน และผลของการด�ำเนินการอันเป็นปรากฏการณ์หรือปฏิกิริยาที่ปรากฏ
ภายหลังด�ำเนินการบังคับโทษจ�ำคุกผ่านพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้ว ต้องสามารถประเมินผลได้ตามตัวชี้
วัดที่อาจก�ำหนดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น การบังคับโทษจ�ำคุก มิได้หมายความว่าการเอาคนไปขังเพื่อจ�ำกัด
เสรีภาพของเขาเท่านั้น แต่จะต้องมีการปรับพฤตินิสัย โดยการสร้างจิตสานึกให้รู้สึกและรับรู้ได้ในความ
ถูกความผิดให้เกิดขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังผู้นั้นมีการด�ำรงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท�ำความผิด
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม
ดั ง สภาพที่ ป รากฏโดยทั่ ว ไปในหลายๆ ประเทศ เช่ น สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ เป็นต้น ในส่วนของกฎหมายจะเป็นส่วนส�ำคัญที่เป็นแกนน�ำในการบังคับ
โทษจ�ำคุก ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายบังคับโทษจ�ำคุกที่
ดีจะต้องมีบทบัญญัติที่สามารถถ่ายทอดหลักการแนวคิดทฤษฎีอันเป็นวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ
ออกมาเป็นภาษาอักษรและสือ่ สารถึงผูป้ ฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องแท้จริงเข้าใจตรงกันทุกฝ่าย จะเห็นได้วา่ การ
บังคับโทษนัน้ มีผลกระทบต่อผูถ้ กู บังคับโทษมากนัน่ เอง การทีจ่ ะท�ำให้เกิดผลดังทีก่ ล่าวมาได้อย่างแท้จริง
19
20

Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und
Sicherung.
Götz Dieter, Haensch Günther, Wellmann Hans: Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (พจนานุกรม
Langenscheidt) 2006.
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หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา

กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ต้องอาศัยศาสตร์อื่นๆ ด้วย
เช่น จิตวิทยา สังคมศาสตร์ แพทย์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารจัดการ ฯลฯ ดังนี้ การบังคับโทษ
นอกจากการเป็นศาสตร์อย่างหนึง่ แล้ว ยังเป็นศาสตร์ทมี่ ลี กั ษณะเป็น สหศาสตร์ดว้ ย (Interdisciplinary)
4) มิตขิ องการบริหารกระบวนการยุตธิ รรม เรือ่ งของการบริหารกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
โดยเฉพาะในเรือ่ งของการบริหารการจัดการหรือการใช้โทษ ประเทศไทยไม่คอ่ ยมีการพูดถึงหรือน�ำมาใช้
มากนัก ในขณะที่หลายประเทศได้มีการน�ำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น การบริหารการใช้โทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะช่วยผ่อนปรนหรือ
คลายตัวของการใช้กฎหมายในส่วนของบทบัญญัติ และการใช้โทษได้มาก กับทั้งยังช่วยสร้างสมดุล
ทีเ่ หมาะสมให้เกิดกับสังคม ในการใช้กระบวนการยุตธิ รรม และการใช้โทษในทางอาญาให้มปี ระสิทธิภาพ
ดีได้ ในสภาพภายใต้ “หลักนิติธรรม” (Rule of Law) ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ระบบ (System) และกลไก (Mechanism) ในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คือ การตรวจสอบค้นหาความจริง ตามหลักที่ว่า “หลักตรวจสอบ” กระบวนการที่ใช้ต้องสามารถ
ตรวจสอบค้นหาความจริงแท้ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ พิสจู น์ความจริงแท้ให้ปรากฏอย่างสิน้ สงสัยว่าบุคคลคนหนึง่ นัน้
เป็นผู้กระท�ำผิดตามกฎหมายอาญาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ การพิสูจน์ความจริงแท้ให้ปรากฏจึงด�ำเนินการใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมคือ ตั้งแต่ชั้นเจ้าพนักงาน หรือชั้นสอบสวนฟ้องร้อง ซึ่งจะมีผลเป็น
การตัดคดีออกจากระบบ หรือผันคดีออกจากระบบได้ รวมตลอดทั้งใช้มาตรการใดๆ ตามกฎหมาย
โดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งคดีนั้นเข้าสู่ชั้นพิจารณาพิพากษา ซึ่งในประเทศไทยยังไม่สามารถน�ำมาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส�ำหรับในชั้นพิจารณาพิพากษาการตรวจสอบความจริงเป็นภารกิจหลัก และเป็นหน้าที่
ที่ต้องแสดงผลการพิสูจน์ความจริงนั้นๆ ให้ประจักษ์
การบริหารคดีในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง
สามารถใช้กลไกการตรวจสอบค้นหาความจริงในเบือ้ งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในชัน้ สอบสวน
เขาใช้หลักการที่ว่า “อ�ำนาจสอบสวนฟ้องร้องเป็นอ�ำนาจเดียวกัน” คือ ให้องค์กรหรือหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมมือกันสอบสวน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคัดกรอง
การกระท�ำความผิดของบุคคล หรือ การตัดคดีความออกไปได้ทันทีถ้าคดีไม่มีมูล ไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิด หรือกรณียังเป็นที่สงสัยตามหลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย (in dubio pro reo) ถ้าการ
สอบสวนเบือ้ งต้นพบเหตุ แห่งการตัดคดีกจ็ ะจ�ำหน่ายออกจากกระบวนการยุตธิ รรมได้ทนั ที เป็นกระบวน
การผันคดี (Diversion) อันเป็นการลดขาเข้าส�ำหรับคดีทไี่ ม่จำ� เป็นออกไปจากระบบ ในทางปฏิบตั ปิ ระเทศ
ต่างๆ จึงให้อยั การเข้ามาท�ำหน้าทีส่ อบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ซึง่ โดยระบบแล้วท�ำให้เกิดการตรวจ
สอบถ่วงดุล (Accountability) ในการสอบสวน ท�ำให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นเสรีประชาธิปไตย
พลเมืองได้รบั การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพโดยไม่ถกู น�ำตัวเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยไม่จำ� เป็น
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ธานี วรภัทร์

กอปรกับเป็นการลดการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ดี อันเป็นปัญหาส�ำคัญ
ด้วย นอกจากนัน้ การตรวจสอบค้นหาความจริงแท้ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในทุกขัน้ ตอนจะให้
ความส� ำ คั ญ กั บ “หลั ก การด� ำ เนิ น คดี แ ละบั ง คั บ โทษเป็ น รายบุ ค คล” (Individualization of
Punishment)
กลไกที่ส�ำคัญเหล่านี้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น และอังกฤษ ใช้เป็นหลักใน
การบริหารคดีในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดและประเทศเหล่านี้จะได้ผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน
ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ค้นหาความจริงแท้ และส่งผลต่อการกรองคดี ผันคดี หรือตัดคดีที่ไม่จ�ำเป็น ที่ไม่สมควรออกไปจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ท�ำให้ลดปริมาณคดี ลดปริมาณผู้ต้องขัง ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และลดโอกาสการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างดี และยังเป็นส่วนส�ำคัญใน
การรักษาไว้ซึ่งหลัก “นิติธรรม” ด้วย
ส�ำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย ปัญหาพื้นฐาน คือ ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ เป็นผล
ท�ำให้เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และปัญหาประสิทธิภาพของการบังคับโทษเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมชั่วของผู้กระท�ำความผิดไม่สามารถท�ำได้ตามมา สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งจะมาจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่สามารถคัดกรองคนผิดที่เหมาะสมกับการลงโทษจ�ำคุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประเทศไทยใช้โทษจ�ำคุกโดยปราศจากหลักวิชาบังคับโทษทีเ่ หมาะสมและมีความเป็น
ภาวะวิสัย เรือนจ�ำหรือคุกก็จะมีผู้ต้องขังมากเกินก�ำลังที่จะรับได้ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ
ไทยปัจจุบัน สามารถแสดงให้ปรากฏตามแผนผังดังนี้ คือ
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แผนผัแผนผั
งแสดงกระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญาของไทยปั
จจุบันจจุบัน
งแสดงกระบวนการยุ
ติธรรมทางอาญาของไทยปั
ถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำผิด

ต�ำรวจ

อัยการ

ศาล

ราชทัณฑ์

ปล่อยตัว

จากแผนผังงจะเห็
จะเห็นนได้ได้วว่า่ากระบวนการยุ
กระบวนการยุตติธิธรรมทางอาญาของไทย
รรมทางอาญาของไทย การด
การด�าเนิ
ำเนินการยังเป็นการด
การ าเนินงาน
จากแผนผั
นงานเป็นไปในระบบสายพาน
ยต่อกันเหมื
เป็นอนสายพานที
ทอดๆ เหมือ่ลนสายพานที
เลียงสิแ่งนวทางและนโยบายที
ของภายใต้
เป็ด�นำเนิ
ไปในระบบสายพาน
ส่งถ่ายต่อกันส่เป็งถ่นาทอดๆ
าเลียงสิ่งของ่ล�ำภายใต้
่
นในกระบวนการยุ
ธรรมเดียวกัน ดขาดทิ
ศทางและแนวคิ
บัติ กรใคร
ต่แนวทางและนโยบายที
างกัน ในกระบวนการยุ่ตต่าิธงกัรรมเดี
ย วกัน ขาดทิศติทางและแนวคิ
ในการปฏิ
บัติร่ว มกันดในการปฏิ
ลั กษณะอาณาจั
ร่วมกันกรมั
ลักนษณะอาณาจั
กรใครอาณาจั
กรมั่กนับหน่
ผลที
่สุดภาระปั
หาไปตกอยู่กับอหน่ราชทั
วยงานสุ
ายของ
อาณาจั
ผลที่สุดภาระปั
ญหาไปตกอยู
วยงานสุ
ดท้าญยของสายพานคื
ณฑ์ดท้ปรากฏการณ์
หรือ
สายพานคื
ณฑ์ ปรากฏการณ์
รืองปฏิ
าทีา่เกิดไม่ขึ้นมตามมาคื
อ ปริมาณผู้ต่ด้อีในส่
งขังวล้นแรกๆ
นเรือนจ�ของสายพาน
ำ
ปฏิ
กิริยาที่เกิอดขึราชทั
้นตามมาคื
อ ปริมาณผู้ต้หองขั
ล้นกเรืิรอิยนจ
ีช่องทางระบายออกที
มีช่องทางระบายออกที
่ดีในส่าวนต่
นแรกๆ
ส่ไม่
งผลเป็
นปัญหาลุกโซ่ต่อมาในด้
างๆ ของสายพาน ส่งผลเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อมาในด้านต่างๆ
ในทางระบบและกลไกกระบวนการยุติธรรมเป็นการบูรนาการกฎหมายในส่วนต่างๆ ทางานร่วมกัน
ธรรมนูญ ปีมีทวี่ 16
มที่ 48ๆ เดื
อนกันยายนห-ารที
ธันวาคม
2557ก็จะเป็นจุด
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อย่
างเป็นระบบภายใต้ภารกิจเดียวกัน ถ้ าวารสารศาลรั
เปลี่ยนมุมฐมองใหม่
ิธีคเล่ิดใหม่
ในการบริ
่ถูกต้พ.ศ.
องได้
เปลี่ยนที่สาคัญและเป็นการเริ่มแก้ปัญหาที่ถูกทาง กล่าวคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้อง

จากแผนผังจะเห็นได้ว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย การดาเนินการยังเป็นการดาเนินง
เป็นไปในระบบสายพาน ส่งถ่ายต่อกันเป็นทอดๆ เหมือนสายพานที่ลาเลียงสิ่งของ ภายใต้แนวทางและนโยบาย
หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา
ต่างกัน ในกระบวนการยุ ติธ รรมเดีย วกัน ขาดทิศทางและแนวคิดในการปฏิบัติร่ว มกัน ลั กษณะอาณาจักรใ
อาณาจักรมัน ผลที่สุดภาระปัญหาไปตกอยู่กับหน่วยงานสุดท้ายของสายพานคือ ราชทัณฑ์ ปรากฏการณ์ห
ในทางระบบและกลไกกระบวนการยุติธรรมเป็นการบูรณาการกฎหมายในส่วนต่างๆ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นตามมาคือ ปริมาณผู้ต้องขังล้นเรือนจา ไม่มีช่องทางระบายออกที่ดีในส่วนแรกๆ ของสายพ
ท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบภายใต้ภารกิจเดียวกัน ถ้าเปลี่ยนมุมมองใหม่ มีวิธีคิดใหม่ๆ ในการบริหาร
ส่งผลเป็นปัญหาลุกโซ่ต่อมาในด้านต่างๆ
ที่ถูกต้องได้ ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญและเป็นการเริ่มแก้ปัญหาที่ถูกทาง กล่าวคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ในทางระบบและกลไกกระบวนการยุติธรรมเป็นการบูรนาการกฎหมายในส่วนต่างๆ ทางานร่วมก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องคิดหรือมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ
อย่างเป็
จเดียวกัน ถ้้งาสามเรื
เปลี่ยนมุ
มีวิธีคิดใหม่ๆ ในการบริ
หารที่ถูกต้ธอี งได้ ก็จะเป็น
ที่มีความสั
มพันนระบบภายใต้
ธ์กันของภารกิภจารกิ
ของกฎหมายทั
่อง มได้มองใหม่
แก่ กฎหมายอาญาสารบั
ญญัติ กฎหมายวิ
เปลี่ยนที่สาคัญและเป็
นการเริ่มแก้งคัปบัญโทษ
หาที่ถจะต้
ูกทาง
กล่คาวามส�
วคือ ำผูคั้ทญี่เกีของหน่
่ยวข้องกัวยงานของตนเองและ
บกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต
พิจารณาความอาญา
และกฎหมายบั
องให้
คิดหรือน่ มีเท่วาิสๆัยทักันศน์ต้หอรืงร่อวมุมมื
มมองกระบวนการยุ
ติธรรมอย่
งเป็นระบบที
่มีคทวามสั
มพังนสุธ์ดกประสิ
ันของภารกิ
หน่วยงานอื
อกันบริหารกระบวนการยุ
ตธิ ารรมให้
เกิดประสิ
ธิภาพสู
ทธิภาพจของกฎหมาย
สามเรื่อง ได้แก่ติธกฎหมายอาญาสารบั
ารณาความอาญา
และกฎหมายบั
ของกระบวนการยุ
รรมทางอาญาต้องวัญดญัทีต่ผิ ู้ใกฎหมายวิ
ช้บริการ ธรูีพปิจแบบดู
ได้จากประเทศญี
่ปุ่น สหพังนคัธ์บโทษ จะต้อง
ความส
าคัญของหน่
วยงานอื่นเท่าๆ กัน ต้องร่วมมือกันบริหารกระบวนการยุติธรรมให้เ
สาธารณรั
ฐเยอรมนี
และอัวยงานของตนเองและหน่
งกฤษ เป็นต้น
ประสิทอย่
ธิภาพสู
งสุดดี ประสิ
ภาพของกระบวนการยุติธตรรมทางอาญาต้
องวัดที่ผการแก้
ู้ใช้บริกปารัญรูหาของ
ปแบบดูได้จากประเท
างไรก็
เมื่อพิทจธิารณาจากกระบวนการยุ
ิธรรมทางอาญาไทย
ญี่ปุ่นณสหพั
าธารณรั
ฐเยอรมนี
กฤษ เป็นต้น ติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะที่เป็นต้นทาง
งานราชทั
ฑ์นั้นนต้ธ์อสงอาศั
ยความร่
วมมือและอั
กันทั้งงกระบวนการยุ
อย่าณงไรก็
เมื่อพิจารณาจากกระบวนการยุ
ิธรรมทางอาญาไทย
การแก้
ปัญหาของงานราชทัณฑ์น
ก่อนถูกส่งมายังราชทั
ฑ์ มีดรี ะบบในการคิ
ด คือ ลดคนเข้าคุกตเพิ
่มคนออกจากคุก โดยใช้
มาตรการทาง
งอาศัยความร่วมมืงดัองกันีน้ ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะที่เป็นต้ นทางก่อนถูกส่งมายังราชทัณฑ์
อาญาต้อปรากฏตามแผนผั
ระบบในการคิด คือ ลดคนเข้าคุก เพิ่มคนออกจากคุก โดยใช้มาตรการทางอาญา ปรากฏตามแผนผังดังนี้
ลดเข้า 

เรือนจา

 เพิ่มออก

จากหลักคิดดังกล่าวเมื่อนามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรมของไทย ทั้งระบบให้มีลักษะที่เป
จากหลั
กคินดดัเป็งกล่
าวเมื่อศน�ทางเดี
ำมาประยุ
ใช้กนับรูปกระบวนการยุ
ติธรรมของไทย
ทั้งระบบให้
การทางานร่
วมกั
นไปในทิ
ยวกักนต์เป็
แบบของกระบวนการยุ
ติธรรมใหม่
(fromมี of Crimin
ลักษณะที
่เป็น)การท�
งานร่วนมกั
เป็นไปในทิศทางเดี
น เป็อนเบีรูป่ยแบบของกระบวนการยุ
Justice
มีช่อำงทางอั
เป็นนมาตรการในการผั
นคดียวกั
ออกหรื
งเบนโทษจาคุก ดังนี้ คือติธรรมใหม่
(from of Criminal Justice) มีช่องทางอันเป็นมาตรการในการผันคดีออกหรือเบี่ยงเบนโทษจ�ำคุก
(1) ชั้น สอบสวนฟ้องร้ อง ให้ การสอบสวนฟ้องร้องเป็นอานาจเดียวกัน โดยให้อัยการและตาร
ดังนี้ คือ
ทางานร่วมกัน ในชั้นนี้จะช่วยกรองคดีในเบื้องต้นได้ทันทีและสามารถตัดคดี หรือผันคดีออกตามมาตรการต่า
ชั้นสอบสวนฟ้
องร้ารวจสามารถใช้
อง ให้การสอบสวนฟ้
องร้อ่เงเป็
นาจเดียบวกัคดีนได้โดยให้
อัยการและ
ได้รวมเร็(1)วมาก
อัยการและต
มาตรการที
ป็นนเงือ�่อำนไขระงั
เช่น การไกล่
เกลี่ยเพื่อให้เกิดก
ต�ำรวจท�ำงานร่วมกัน ในชั้นนี้จะช่วยกรองคดีในเบื้องต้นได้ทันทีและสามารถตัดคดี หรือผันคดีออก
ตามมาตรการต่างๆ ได้รวดเร็วมาก อัยการและต�ำรวจสามารถใช้มาตรการที่เป็นเงื่อนไขระงับคดีได้
เช่น การไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดการยอมความในความผิดอันยอมความได้ การถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง
การสัง่ ฟ้องสัง่ ไม่ฟอ้ งของอัยการ การชะลอการฟ้อง ตลอดทัง้ พิจารณาในทันทีได้วา่ จะเอาตัวบุคคลนัน้ ไว้
ในอ�ำนาจรัฐโดยการขังระหว่างพิจารณาหรือไม่ มีความจ�ำเป็นต้องเอาตัวผู้ต้องหาขังไว้หรือไม่มาตรการ
ส่วนนี้จะช่วยลดปริมาณผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาลงได้ การพิจารณาที่จะใช้มาตรการตามวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

133

ธานี วรภัทร์

(2) ชั้นพิจารณาพิพากษา ศาลควรจะต้องไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ที่
จ�ำเป็นด้วย เพื่อเป็นการกลั่นกรองตรวจสอบเบื้องต้นก่อนรับคดีเข้าสู่การพิจารณา กอปรกับในการ
พิจารณาคดีให้ศาลท�ำหน้าที่สืบพยานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 229 ความว่า
		 “มาตรา 229 ศาลเป็นผู้สืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได้ แล้วแต่เห็นควรตาม
ลักษณะของพยาน”
		 ปัจจุบันศาลไทยมิได้สืบพยานเอง แต่ให้ภาระการสืบพยานตกอยู่กับอัยการและ
ทนายความเป็นหลักซึ่งท�ำให้คดีล่าช้า กรณีจะท�ำให้คดีเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพิสูจน์ความผิด
หรือบริสุทธิ์ก็จะมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น
		 นอกจากนั้นการจัดระบบการพิจารณาตามชั้นของศาลเป็นศาลพิจารณา (Trial of
Court) และศาลทบทวน (Review Court) ของไทยก็ยังไม่มีความเป็นสากล กล่าวคือ ยังสามารถให้
ศาลทบทวนพิจารณาพิพากษาในข้อเท็จจริงได้อยู่ คดีจึงค้างในศาลสูงของไทยมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี
		 ในชั้ น นี้ บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการลดปริ ม าณผู ้ ต ้ อ งขั ง โดยค� ำ พิ พ ากษาของศาล ได้ แ ก่
มาตรการรอการลงโทษ การใช้โทษทางเลือกมากขึ้น ฯลฯ
(3) ชั้นบังคับโทษจ�ำคุก เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน สามารถใช้มาตรการลดปริมาณผู้ต้องขังได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาตรการพักการลงโทษ-ลดวันต้องโทษ มาตรการอภัยโทษ และมาตรการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบว่า จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย
ขาดการบริหารข้อมูลระหว่างกันในทุกองค์กรเพื่อการจัดสรรโทษให้เหมาะกับการกระท�ำความผิด
ของคน ขาดการจ�ำแนกบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทาง โดยต้องค�ำนึงถึงภูมิหลังหรือ
พฤติกรรมของผู้กระท�ำความผิด เป็นผู้ร้ายหรือคนที่พลั้งพลาด เป็นผู้ที่พอจะแก้ไขหรือผู้ที่ถล�ำลึกลงไป
เกินกว่าจะแก้ไข เป็นผู้ที่ชั่วร้ายในสันดานมีความโหดร้ายทารุณ หรือท�ำไปโดยอารมณ์ชั่ววูบ การปฏิบัติ
ต่อบุคคลเหล่านี้ต้องแตกต่างกัน คนที่เป็นผู้ร้ายเป็นอาชญากรโดยสันดาน พวกค้ายาเสพติดหรือ
พวกท�ำผิด โดยมีความโหดร้ายทารุณต้องลงโทษให้หนักหรือกันออกจากสังคมให้นานเท่าที่จะท�ำได้
หากถึงขั้นประหารชีวิตก็ควรต้องประหารชีวิต แต่ส�ำหรับพวกที่ท�ำโดยพลั้งพลาด อารมณ์ชั่ววูบ ต้องให้
โอกาสในการกลับตัวและลงโทษไปตามความหนักเบาของคดี ถ้าจะเปรียบคนที่ท�ำผิดกับบัว 3 ระดับ21
ก็อาจแยกได้ดังนี้คือ
		 1. เป็นผู้ที่กระท�ำผิดโดยพลั้งพลาดในคดีเล็กน้อย พวกนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการจ�ำคุกก็
สามารถกลับตัวได้ ควรอบรมแก้ไขเขาในชุมชน ให้โอกาสเขากลับตัว และใช้ทรัพยากรชุมชนมาช่วย
21

นัทธี จิตสว่าง. หลักทัณฑวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ:มูลนิธิพิบูลย์สงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ (ม.ป.พ.) หน้า 198-200.
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หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา

		 2. พวกที่ต้องการระยะเวลาในการอบรมแก้ไขฟื้นฟูบ�ำบัดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะ19
กลับตัวได้และอาจจะกลับตัวไม่ได้ พวกนี้เป็นพวกที่ขาดอะไรหลายๆ อย่างในสังคมและต้องการฟื้นฟู
		
พวกที
ระท�ำผิ้งพลาดในคดี
ดโดยสันดาน
จ�ำต้อง บ
1. เป็3.นผูเป็
้ที่กนระท
าผิด่กโดยพลั
เล็กพวกอาชญากรอาชี
น้อย พวกนี้ไม่จาเป็นพต้อยากต่
งใช้วิธอีกการกลั
ารจาคุกบก็ตัสวามารถกลั
22
ตักัวนได้ออกจากสั
ควรอบรมแก้
ไขเขาในชุ
มชน ให้โอกาสเขากลั
บตัว และใช้ทรัพยากรชุมชนมาช่วย
งคมเป็
นระยะเวลานาน
2. พวกที่ต้องการระยะเวลาในการอบรมแก้ไขฟื้นฟูบาบัดระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะกลับตัวได้และ
อาจจะกลับตัวไม่ได้ พวกนี้เป็บุนคพวกที
อย่ยาบได้
งในสัตงามแผนผั
คมและต้องงการฟื
คลทั้ง่ขาดอะไรหลายๆ
3 ประเภทนี้เปรี
ดังนี้ คื้นอฟู
3. เป็นพวกที่กระทาผิดโดยสันดาน พวกอาชญากรอาชีพ ยากต่อการกลับตัว จาต้องกันออกจากสังคม
เป็นระยะเวลานาน22
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เรือนจ�ำ
ท�ำผิดโดยพลั้งพลาด
บุคคลทั้ง 3 ประเภทนี้เปรียบได้ตามแผนผังดังนี้ คือ


ไม่มีภูมิหลังเป็นผู้ร้าย
 พอแก้ไขได้
อาชญากร
อาชีพ ยากต่อการแก้ไข ต้องลงโทษให้หนัก

		 จากแผนผังข้างต้น แสดงถึงการทีจ่ ะลงโทษหรือปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีก่ ระท�ำผิดทัง้ 3 ประเภท
นี้อย่างไร และจะแยกแยะผู้กระท�ำผิดว่าเป็นประเภทไหนนั้น ต้องพิจารณาจากภูมิหลังของผู้กระท�ำผิด
งข้างต้น แสดงถึ
งการที่จะลงโทษหรื
อปฏิบ้งัตพฤติ
ิต่อบุกครรมและสาเหตุ
คลที่กระทาผิดทั้งของการกระท�
3 ประเภทนี้อำย่ผิาดงไร
แต่ละราย จากแผนผั
พิจารณาจากประวั
ติและสภาพแวดล้
อม รวมทั
และจะแยกแยะผู
ระทำาผิผิดดว่ในประเทศญี
าเป็นประเภทไหนนั
้น ต้องพินธ์จสารณาจากภู
ิหลังของผู
้กระทาผิดแต่ลางๆ
ะราย
การปฏิบัติต่อผู้ก้กระท�
่ปุ่น และสหพั
าธารณรัฐมเยอรมนี
และประเทศต่
นั้นพิหัจนารณา
มา
จากประวั
อม รวมทักรรมของผู
้งพฤติกรรมและสาเหตุ
บัติต่อ้กผูระท�
้กระท
ดใน
ให้ความส�ตำิแคัละสภาพแวดล้
ญต่อภูมิหลังและพฤติ
้กระท�ำความผิขดองการกระท
มากขึ้น เมืาผิ
่อน�ดำภูการปฏิ
มิหลังของผู
ำผิาผิ
ดมา
ประเทศญี
่ปุ่ น และสหพัน ธ์ำสหนดโทษร่
าธารณรัฐ เยอรมนี
และประเทศต่
า งๆ นั้น หัำแล้
น มาให้
ค วามส าคั
ญ ต่อ ภูมิ ห ลัค่ งวร
และ
พิจารณาประกอบในการก�
วมกับความรุ
นแรงของการกระท�
ว อาจแยกพิ
จารณาโทษที
พฤติ
ระทาความผิ
้น เมื่อนาภูมิหงลันีง้ ของผู
ได้รับกรรมของผู
ตามมิติท้ั้งกสองด้
านได้ ดัดงมากขึ
แสดงตามตารางดั
คือ ้กระทาผิดมาพิจารณาประกอบในการกาหนดโทษ
ร่วมกับความรุนแรงของการกระทาแล้ว อาจแยกพิจารณาโทษที่ควรได้รับตามมิติทั้งสองด้านได้ ดังแสดงตาม
ตารางดังนี้ คือ
ตารางแสดงมิติในการก�ำหนดโทษ
ตารางแสดงมิติในการกาหนดโทษ
ภูมิหลังของผู้กระทาผิด
ทาผิดครั้งแรก
ทาผิดซ้าซาก
ความรุนแรงของการ
มาก
ควรรับโทษสูง
ควรรับโทษสูง
กระทา
(ควรมีการลดโทษ)
(ไม่ควรลดโทษ)
น้อย
ควรรับโทษต่า
ควรรับโทษสูง
(ไม่ใช้เรือนจา)
(ไม่ควรลดโทษ)

รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ออกแนวทางในการกาหนดโทษในคดีอาญาขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการลงโทษผู้กระทาผิด ซึ่งได้มีการคานึงถึงปัจจัยที่สาคัญสองมิติ คือ ระดับความรุนแรงของการกระทาความผิด
22

เรื่องเดียวกัน.

22
วารสารศาลรั
ธรรมนู
เรื่อฐงเดี
ยวกัน.ญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

135

ธานี วรภัทร์

รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ได้ออกแนวทางในการก�ำหนดโทษในคดีอาญาขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการลงโทษผู้กระท�ำผิด ซึ่งได้มีการค�ำนึงถึงปัจจัยที่ส�ำคัญสองมิติ คือ ระดับความรุนแรงของ
การกระท�ำความผิดกับภูมิหลัง หรือประวัติอาชญากรของผู้กระท�ำความผิดประกอบกัน23 จากข้อมูล
ทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยก�ำหนดสมการ (Function) ในการที่จะน�ำผู้กระท�ำความผิด
คัดเลือกเพื่อน�ำผู้กระท�ำความผิดเข้ารับโทษจ�ำคุกได้ ดังแสดงตามแผนผังดังนี้ คือ
เรือนจ�ำ = ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด - มาตรการก่อนฟ้อง - มาตรการระหว่างฟ้อง – มาตรการหลังฟ้อง
จากสมการ (Function) ดังกล่าว อธิบายได้วา่ ถ้ากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญามีประสิทธิภาพ
คนที่กระท�ำความผิดจริงๆ และจ�ำเป็นที่ต้องเข้าคุกเพื่อบังคับโทษเท่านั้นที่ต้องถูกบังคับโทษจ�ำคุก
เพราะกระบวนพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรการการผันคดีออกจาก
กระบวนการยุติธรรม (Diversion) ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว จะท�ำให้คนที่จ�ำเป็นต้องเข้าไปในคุกจริงๆ
มีเหลือจ�ำนวนน้อย ซึง่ จะเป็นผลโดยตรงทีเ่ ป็นภาวะวิสยั ทีท่ ำ� ให้พอเหมาะกับปริมาณเจ้าหน้าทีแ่ ละพืน้ ที่
ของเรือนจ�ำต่างๆ ท�ำให้สามารถใช้หลักการบังคับโทษจ�ำคุกเพือ่ แก้ไขพฤติกรรมได้อย่างจริงจัง การแก้ไข
ผู้กระท�ำผิดก็จะมีประสิทธิภาพมากและมีประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง ดังตัวอย่างของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้
วิธีนี้ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว
สรุปกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันจะยังให้จดั ส่งผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ หมาะสมกับ
การบังคับโทษจ�ำคุกจริงๆ เท่านั้น เข้าสู่เรือนจ�ำ ได้ดังนี้ คือ
1. การท�ำงานในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษาและในชั้นบังคับโทษ ต้องการ
อาศัยความร่วมมือในทางนโยบาย ในทางการบริหาร และการร่วมกันมากในการท�ำงาน และด�ำเนินการ
บนพื้นฐานของข้อมูลบุคคล ตามหลัก Individualization of Punishment
2. ชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษาจะต้องสามารถจ�ำแนกคนที่กระท�ำความผิด
ได้ บนพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับข้อแรก
3. ต้องน�ำมาตรการในการกรองคดี ตัดคดีที่ไม่จ�ำเป็นหรือการผันคดีออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม (Diversion) มาใช้กับกระบวนการยุติธรรม ชั้นสอบสวนฟ้องร้องและชั้นพิจารณาพิพากษา
4. การลงโทษจ�ำคุกต้องให้เหตุผลได้วา่ การจ�ำคุกจะสามารถแก้ไขอะไรหรือเป็นประโยชน์อะไร
กับผู้ท�ำผิดได้บ้าง เพราะคุกเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้แก้ไขปัญหาสังคม ถ้าไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็
ไม่ควรน�ำคนมาเข้าคุก เพราะมันไม่ได้ท�ำให้คนดีขึ้น
23

เรื่องเดียวกัน. หน้า 200.
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หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับทางอาญา

8. สรุป
หลักนิติธรรมกับการใช้มาตรการบังคับในทางอาญากับคนทุกคนในรัฐ เพื่อเป็นการธ�ำรงไว้ซึ่ง
หลักรัฐธรรมนูญสูงสุดดังกล่าว กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการก�ำหนดความผิดทางอาญา
จึงเป็นส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดมีขึ้นได้จริงในสังคมนั้นๆ การให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดความผิดอาญา
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ไม่วา่ ในชัน้ สอบสวนฟ้องร้อง ชัน้ พิจารณาพิพากษา ชัน้ บังคับโทษ
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท�ำหน้าที่จะต้องเอาใจใส่
ด�ำเนินการและร่วมกันสร้างความเป็นภาวะวิสยั ให้เกิดขึน้ อย่างแท้จริงในสังคม อันจะยังให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในสังคมต่อไป
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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง
(Legal Problems on Prosecution Suspension)
ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล*

บทคัดย่อ:
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาบัญญัติให้อ�ำนาจแก่พนักงานอัยการใน
การออกค�ำสั่งชะลอการฟ้องส�ำหรับคดีอาญาบางประเภท ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าควรมีค�ำสั่ง
ชะลอการฟ้ อ ง พนั ก งานอั ย การอาจก� ำ หนดให้ ผู ้ ต ้ อ งหาอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของพนั ก งานคุ ม
ประพฤติได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว พนักงานอัยการมีอ�ำนาจออก
ค�ำสัง่ ฟ้องผูต้ อ้ งหาได้ หากผูต้ อ้ งหาปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว พนักงานอัยการมีอำ� นาจออกค�ำสัง่ ยุตกิ าร
ด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้ ตามร่างกฎหมายดังกล่าวพนักงานอัยการสามารถใช้ดุลพินิจในการออกค�ำสั่ง
ชะลอการฟ้องได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากศาลก่อน กฎหมายชะลอการฟ้องของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาก�ำหนดหลักการในกรณีทั่วไปให้พนักงานอัยการต้องขอ
ความเห็นชอบจากศาลก่อน หากมีการปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้พนักงานอัยการขอความเห็นชอบ
จากศาลก่อนในการชะลอการฟ้องในลักษณะท�ำนองเดียวกับกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา จะท�ำให้มกี ระบวนการตรวจสอบในการใช้อำ� นาจ
ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: ชะลอการฟ้อง, กฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
Prosecution Suspension, Law, Bill on Diversionary Measures to be used as Alternatives
to Criminal Case Prosecution B.E. ….

* รองประธานศาลฎีกา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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บทที่ 1 : บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา โดยร่างกฎหมาย
ดั ง กล่ า วให้ อ� ำ นาจพนั ก งานอั ย การในการมี ค� ำ สั่ ง ชะลอการฟ้ อ งส� ำ หรั บ คดี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว
คดีความผิดที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี หรือคดีความผิดที่กระท�ำโดยประมาท1 ในกรณีที่
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเห็นควรสัง่ ฟัอง และพนักงานอัยการเห็นควรมีคำ� สัง่ ชะลอการฟ้อง
ผูต้ อ้ งหาทีถ่ กู ขังอยูจ่ ะได้รบั การปล่อยตัว พนักงานอัยการมีอำ� นาจก�ำหนดให้ผตู้ อ้ งหาอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ความประพฤติ ข องพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามระยะเวลาและเงื่ อ นไขที่ พ นั ก งานอั ย การก� ำ หนด 2
หากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการมีอ�ำนาจที่จะฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลได้
หากผู้ต้องหาปฏิบัติตามค�ำสั่งของพนักงานอัยการจนครบถ้วน พนักงานอัยการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งยุติ
การด�ำเนินคดี เป็นเหตุให้สิทธิในการน�ำคดีอาญามาฟ้องระงับลง ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งชะลอ
การฟ้องผู้เสียหายจะฟ้องคดีด้วยตนเองไม่ได้ 3
ตามร่างกฎหมายดังกล่าว ให้อำ� นาจพนักงานอัยการในการมีคำ� สัง่ ชะลอการฟ้องคดีอาญาประเภท
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดโดยไม่ตอ้ งขอความเห็นชอบจากศาลก่อน มีปญ
ั หาว่า การทีร่ า่ งกฎหมาย ฉบับดังกล่าว
ให้อ�ำนาจพนักงานอัยการมีค�ำสั่งชะลอการฟ้องได้โดยไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกก่อนท�ำให้
ขาดกระบวนการไปตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐซึ่งเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
2. ศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... กับกฎหมาย
ชะลอการฟ้องของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นเกี่ยวกับ
การตรวจสอบดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการมีค�ำสั่งชะลอการฟ้อง

1

มาตรา 41 ของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
มาตรา 43 ของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
3 มาตรา 49 ของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
2
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงปัญหาของร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
2. เพื่อทราบถึงหลักการส�ำคัญของกฎหมายชะลอการฟ้องของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา
3. เพื่อทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
พ.ศ. ....

บทที่ 2 : กฎหมายชะลอการฟ้องของต่างประเทศ
2.1 กฎหมายชะลอการฟ้องของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี4
เมือ่ พนักงานอัยการมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าผูต้ อ้ งหากระท�ำผิดกฎหมาย พนักงานอัยการต้องยืน่
ฟ้องต่อศาลเสมอ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักความชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย
รวมถึงหลักความเสมอภาค และเมื่อยื่นฟ้องแล้วจะถอนฟ้องไม่ได้ ดังบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความความอาญามาตรา 152 ว่า
“(1) การฟ้องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ
		 (2) เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น พนักงานอัยการต้องฟ้องคดีทุกคดีซึ่งศาล
สามารถลงโทษได้ และเป็นคดีซึ่งอาจฟ้องได้หากมีพยานหลักฐานเพียงพอ”
การชะลอการฟ้องในประเทศสพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเริม่ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1974 ซึง่ เป็นหนึง่
ในข้อยกเว้นของหลักการด�ำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย เนื่องจากผู้กระท�ำความผิดนั้นมีความน่าต�ำหนิ
ไม่มากนัก และเพื่อเป็นการเร่งรัดกระบวนพิจารณาและเป็นการลดภาระของกระบวนการยุติธรรมใน
รูปแบบของการท�ำให้การกระท�ำไม่เป็นความผิดอาญา (Entkriminalisierungafunktion) ดังบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 a ว่า
“มาตรา 153 a การชะลอการฟ้องชั่วคราว ; การระงับคดีชั่วคราว
(1) โดยความยินยอมของศาลทีม่ เี ขตอ�ำนาจและของผูต้ อ้ งหา พนักงานอัยการสามารถชะลอ
การฟ้องในความผิดอาญาทั่วไปไว้ชั่วคราว และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะก�ำหนดเงื่อนไขที่จะต้อง
ปฏิบัติแก่ผู้ต้องหา เงื่อนไขดังกล่าวต้องมีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาเทียบกับประโยชน์สาธารณะที่จะ
ได้ หากมีการด�ำเนินคดีอาญา และไม่ขดั ต่อสภาพความรุนแรงของการกระท�ำผิดหรือความน่าต�ำหนิหรือ
ความชั่วของผู้ต้องหา
4

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม 6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. หน้า 154-159.
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ความผิด

การก�ำหนดเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติแก่ผู้ต้องหามิได้หลายกรณี รวมถึง
1. การกระท�ำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำ

2. บริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลหรือรัฐ
3. กระท�ำการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
4. จ่ายค่าเลี้ยงดูในจ�ำนวนตามที่ก�ำหนด
5. ทุม่ เทอย่างจริงจังในอันทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ สียหายได้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมก่อนการกระท�ำความ
ผิดด้วยการชดใช้ความเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ หรือมุ่งหวังที่จะกระท�ำการดังกล่าวหรือ
6. ด�ำเนินการตาม.... กฎหมายจราจร
ถ้าผู้ต้องหาได้กระท�ำการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วพนักงานอัยการไม่อาจด�ำเนิน
การฟ้องร้องผู้ต้องหาได้ ถ้าผู้ต้องหาไม่กระท�ำการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าสิ่งต่างๆ
ที่ผู้ต้องหาได้กระท�ำไปเป็นอันไร้ผล
(2) ถ้าได้ยนื่ ฟ้องแล้ว โดยความยินยอมของพนักงานอัยการและจ�ำเลย ศาลสามารถยุตกิ าร
ด�ำเนินกระบวนพิจารณาไว้เป็นการชั่วคราว และสามารถที่จะก�ำหนดเงื่อนไขให้จ�ำเลยปฏิบัติ
(3) ในระหว่างเวลาที่ก�ำหนดไว้เพื่อให้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขให้อายุความสะดุดหยุดลง”
หลักในการชะลอการฟ้องของพนักงานอัยการในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสรุป
ได้ดังนี้
1. ต้องเป็นความผิดอาญาที่มีโทษเบาหรือโทษปานกลาง
2. พนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีความน่าต�ำหนิได้ของผู้ต้องหามีน้อย หรือ
ต้องไม่ขัดต่อสภาพความรุนแรงของการกระท�ำความผิดหรือความน่าต�ำหนิของผู้ต้องหา
3. พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ
4. พนักงานอัยการต้องก�ำหนดเงือ่ นไขให้ผตู้ อ้ งหาปฏิบตั ไิ ด้ตามทีก่ ฎหมายระบุเท่านัน้ และ
เงื่อนไขนั้นเหมาะสมกับผู้ต้องหา
5. ต้องขอความเห็นชอบจากศาลที่มีเขตอ�ำนาจในการพิจารณาคดีนั้นก่อน เว้นแต่เป็น
คดีอาญาในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งไม่เกินอัตราโทษขั้นต�่ำตามมาตรา 153 (1)
6. การด�ำเนินคดีจะถูกชะลอไว้ชั่วคราว ในระหว่างนั้นผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
พนักงานอัยการก�ำหนด หากไม่ปฏิบัติตามพนักงานอัยการจะด�ำเนินคดีอาญาต่อไป แต่หากผู้ต้องหา
ปฏิบัติตาม พนักงานอัยการต้องออกค�ำสั่งไม่ด�ำเนินคดีอาญาโดยเด็ดขาด ถือเป็นเงื่อนไขการระงับ
คดีเหตุหนึ่ง
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7. การชะลอการฟ้องกระท�ำได้ก่อนหรือหลังฟ้องคดี หากเป็นการชะลอการฟ้องภายหลัง
จากยื่นฟ้องไปแล้ว ศาลต้องระงับการด�ำเนินคดีไว้ชั่วคราว โดยความยินยอมของพนักงานอัยการและ
จ�ำเลย ซึง่ ศาลต้องมีคำ� สัง่ ก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ไว้อย่างชัดแจ้ง และค�ำสัง่ ดังกล่าวของศาลนีไ้ ม่อาจโต้แย้งได้
โดยทั่วไปคดีที่เข้าสู่กระบวนการชะลอการฟ้องในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็น
คดีที่มีอัตราโทษต�่ำและเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรง เช่น คดีที่ไม่มีอัตราโทษจ�ำคุกขั้นต�่ำที่ให้จ�ำคุก 1 ปีขึ้นไปและ
เป็นคดีทมี่ แี นวโน้มทีศ่ าลจะลงโทษปรับ คดีความผิดฐานหมิน่ ประมาท และความผิดตามกฎหมายจราจร
เป็นต้น
2.2 กฎหมายชะลอการฟ้องของประเทศสหรัฐอเมริกา5
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพนักงานอัยการมีอำ� นาจแต่ผเู้ ดียวในการฟ้องคดีอาญา ทางทฤษฎี
ใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) เพราะมีตัวบทกฎหมายหลายฉบับที่ระบุ
บังคับให้ตอ้ งฟ้องคดีทมี่ มี ลู ต่อศาล แต่ในทางปฏิบตั พิ นักงานอัยการใช้หลักการฟ้องคดีอาญาตามดุลพินจิ
(Opportunity Principle) โดยพนักงานอัยการใช้ดุลพินิจไม่ฟ้องคดีที่มีมูลอย่างกว้างขวาง
พนักงานอัยการของประเทศสหรัฐอเมริกามีอำ� นาจในการชะลอการฟ้องโดยถือตามแนวทาง
ที่คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจด�ำเนินการของฝ่ายบริหาร
โดยพนักงานอัยการร่วมกับหน่วยงานสืบเสาะ (Pretrial Service Offices) หรือหน่วยงานคุมประพฤติ
(Probation Offices) ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานสืบเสาะ
ผู้ที่จะได้รับการชะลอการฟ้องได้ จะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดในคดีทแี่ นวปฏิบตั ขิ องกระทรวงยุตธิ รรมระบุไว้โดยเฉพาะ
ว่าจะต้องสั่งให้ทางการของแต่ละมลรัฐด�ำเนินการฟ้องคดี
2. บุคคลที่เคยต้องโทษทางอาญามาแล้วตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
3. ผู้ติดยาเสพติด
4. เจ้าพนักงานของรัฐ หรืออดีตเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดเกี่ยวกับการ
ฝ่าฝืนความไว้ใจของสาธารณชน หรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติหรือ
เกี่ยวกับการต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการน�ำกระบวนการชะลอการฟ้องไปใช้กบั คดีทมี่ อี ตั ราโทษไม่สงู
เช่น คดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี คดีความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
(Domestic Violence) คดีขบั รถในขณะทีเ่ มาสุรา เป็นต้น ในการใช้กระบวนการดังกล่าว พนักงานอัยการ
ต้องขอความเห็นชอบจากศาลก่อน
5

ส�ำนักงานศาลยุติธรรม 6 ปีสถาบันรพีพัฒนศักดิ์. หน้า 159-162
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บทที่ 3 : กฎหมายชะลอการฟ้องของประเทศไทย
ปัจจุบนั นีย้ งั ไม่มกี ฎหมายชะลอการฟ้องทีใ่ ช้บงั คับในประเทศไทย ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงอ�ำนาจของ
พนักงานอัยการที่มีอยู่ตามกฎหมายปัจจุบัน และอ�ำนาจของพนักงานอัยการตามร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา
3.1 อ�ำนาจของพนักงานอัยการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยในปัจจุบัน
เมื่อมีการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นและผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงาน
สอบสวนจะท�ำการสอบสวนแล้ว ท�ำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่งพร้อมส�ำนวนไปยังพนักงาน
อัยการ6 พนักงานอัยการมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้
(1) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้ออกค�ำสั่งไม่ฟ้อง แต่ถ้าไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้สั่ง
ฟ้องและแจ้งให้พนักงานสอบสวนส่งผู้ต้องหามาเพื่อฟ้องต่อไป
(2) ในกรณีมคี วามเห็นควรสัง่ ฟ้อง ให้ออกค�ำสัง่ ฟ้องและฟ้องผูต้ อ้ งหาต่อศาล ถ้าไม่เห็นชอบ
ด้วยก็ให้สั่งไม่ฟ้อง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดข้างต้น พนักงานอัยการมีอ�ำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการสอบสวน เพิ่มเติม หรือส่งพยาน
คนใดมาให้ซักถามเพื่อสั่งต่อไป
(ข) วินิจฉัยว่าควรปล่อยผู้ต้องหา ปล่อยชั่วคราว ควบคุมไว้ หรือขอให้ศาลขัง แล้วแต่กรณี
และจัดการหรือสั่งการให้เป็นไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึง่ ผูต้ ายถูกเจ้าพนักงานซึง่ อ้างว่าปฏิบตั ริ าชการตามหน้าทีฆ่ า่ ตาย หรือตาย
ในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึง่ อ้างว่าปฏิบตั ริ าชการตามหน้าที่ อัยการสูงสุดหรือผูร้ กั ษา
การแทนเท่านั้นมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง
3.2 อ�ำนาจของพนักงานอัยการในการมีค�ำสั่งชะลอการฟ้องและค�ำสั่งยุติการด�ำเนินคดี
ตามร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา7
เมื่อพนักงานอัยการได้รับความเห็นพร้อมส�ำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวน
และเห็นควรสั่งฟ้อง แต่เป็นกรณีที่อาจมีค�ำสั่งชะลอการฟ้องได้ อันได้แก่ ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว
คดีความผิดที่มีอัตราโทษจ�ำคุกอย่างสูงไม่เกินห้าปี หรือคดีความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท ตาม
มาตรา 41 พนักงานอัยการมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่เห็นสมควร ดังนี้
6
7

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา มาตรา 42
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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง

(1) สั่งให้พนักงานคุมประพฤติท�ำการสืบเสาะประวัติของผู้ต้องหา พร้อมท�ำความเห็นใน
การชะลอการฟ้องเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) จัดให้มกี ระบวนการเพือ่ ให้เกิดความสมานฉันท์ ซึง่ รวมถึงการให้ผตู้ อ้ งหาเยียวยาความ
เสียหายแก่ผู้เสียหาย โดยค�ำนึงถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
(3) มีคำ� สัง่ ให้ผตู้ อ้ งหา ผูเ้ สียหาย หรือบุคคลใดมาให้ถอ้ ยค�ำหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานใด
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
(4) เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้ก�ำหนดไว้
หากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าการชะลอการฟ้องเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา
ผู้เสียหายและสังคม ให้พนักงานอัยการมีค�ำสั่งชะลอการฟ้องและส่งค�ำสั่งดังกล่าวนี้ไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่ชักช้า แต่หากพนักงานอัยการเห็นว่าไม่ควรชะลอการฟ้อง
ให้พนักงานอัยการมีค�ำสั่งไม่ชะลอการฟ้องและด�ำเนินคดีต่อไป ค�ำสั่งดังกล่าวนี้เป็นที่สุด
กรณีที่พนักงานอัยการมีค�ำสั่งให้ชะลอการฟ้อง พนักงานอัยการอาจก�ำหนดให้ผู้ต้องหาอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาการคุมความประพฤติของพนักงานคุมประพฤติได้ตามที่เห็นสมควรตาม
มาตรา 43 เมื่อผู้ต้องหาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขอื่นที่พนักงานอัยการก�ำหนด
ไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรา 43 ให้พนักงานอัยการมีคำ� สัง่ ยุตกิ ารด�ำเนินคดี8 ท�ำให้สทิ ธิในการน�ำคดีอาญา
มาฟ้องเป็นอันระงับตามมาตรา 52 แต่หากผูต้ อ้ งหาจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว ให้พนักงานอัยการ
มีค�ำสั่งด�ำเนินคดีต่อไปตามมาตรา 50

บทที่ 4: บทวิเคราะห์
กฎหมายชะอการฟ้องของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นกฎหมายที่ใช้กับคดีอาญาที่มีโทษสถานเบา กล่าวคือ ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้กับ
คดีที่ไม่มีอัตราโทษขั้นต�่ำให้จ�ำคุก 1 ปีขึ้นไปและเป็นคดีที่มีแนวโน้มที่ศาลจะลงโทษปรับ ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท และความผิดตามกฎหมายจราจร และในประเทศสหรัฐอเมริกาน�ำกระบวนการดังกล่าว
ไปใช้กับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
และคดีขับรถในขณะที่เมาสุรา เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทของคดีที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
แทนการฟ้องคดีอาญาที่ครอบคลุมถึงคดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี จะเห็นได้ว่ายัง
มีขอ้ แตกต่างอยูบ่ า้ งในประเด็นนีผ้ วู้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีการประชุมปรึกษากันในระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
8

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา มาตรา 51
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ทุกฝ่ายรวมถึงส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม
และสภาทนายความ เพื่อพิจารณาก�ำหนดประเภทคดีให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่หลักการและในแง่
ของการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการใน
การมีคำ� สัง่ ชะลอการฟ้องของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้วา่
ทั้งสองประเทศดังกล่าวให้พนักงานอัยการขอความเห็นชอบจากศาลซึ่งเป็นองค์กรภายนอกก่อนที่จะใช้
กระบวนการชะลอการฟ้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาก�ำหนดให้พนักงานอัยการมีอ�ำนาจ
ออกค�ำสั่งชะลอการฟ้องได้เองโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกแต่อย่างใด ในประเด็นนี้
ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีกระบวนการในการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจของพนักงานอัยการในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการตรวจสอบที่ใช้ในต่างประเทศ เช่น
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา

บทที่ 5 : บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาฉบับนี้
ก�ำหนดประเภทของคดีทจี่ ะเข้าสูก่ ระบวนการชะลอการฟ้องไว้แตกต่างจากกฎหมายของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยทัว่ ไปใช้กบั คดี
ที่ไม่มีอัตราโทษขั้นต�่ำให้จ�ำคุก 1 ปีขึ้นไปและเป็นคดีที่มีแนวโน้มที่ศาลจะลงโทษปรับ ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท และความผิดตามกฎหมายจราจร และในประเทศสหรัฐอเมริกาน�ำกระบวนการดังกล่าว
ไปใช้กับคดีที่มีอัตราโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว
และคดีขับรถในขณะที่เมาสุรา เมื่อเปรียบเทียบกับประเภทของคดีที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทน
การฟ้องคดีอาญาที่ครอบคลุมถึงคดีความผิดที่มีอัตราโทษอย่างสูงจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี ควรมีการทบทวน
หลักการเกี่ยวกับประเภทของคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการชะลอการฟ้อง เพื่อให้คดีที่เข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวไม่มีปัญหาข้อโต้แย้งทั้งในแง่ของหลักการและในแง่ของการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการมีค�ำสั่งชะลอการฟ้องของประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ สองประเทศดังกล่าวให้พนักงานอัยการขอความ
เห็นชอบจากศาลซึง่ เป็นองค์กรภายนอกก่อนทีจ่ ะใช้กระบวนการชะลอการฟ้อง ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นหลักประกัน
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดี
อาญาก�ำหนดให้พนักงานอัยการมีอ�ำนาจออกค�ำสั่งชะลอการฟ้องได้เอง โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจาก
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ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการชะลอการฟ้อง

องค์กรภายนอกแต่อย่างใด ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว
ให้มกี ระบวนการในการตรวจสอบการใช้ดลุ ยพินจิ ของพนักงานอัยการในลักษณะเดียวกันกับกระบวนการ
ตรวจสอบที่ใช้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา
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หลักนิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Rule of Law in International Relations)
พีรศักย จันทวรินทร์*

บทคัดย่อ
ความส�ำคัญของหลักนิติธรรมนอกจากเป็นหลักการที่จ�ำเป็นในการเมืองการปกครองระดับ
ประเทศและในสังคมประชาธิปไตยแล้ว ยังเป็นหลักที่พึงยึดถือปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ด้วย เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกติกาสากลที่เชื่อถือได้ มีความเสมอภาค
และเที่ยงธรรม อันจะอ�ำนวยให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพในโลก ตลอดจนเกื้อกูลต่อการมีสิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคอันสมควรของมนุษยชาติ ในการนี้ กลไกหลักในการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ คือ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของ ประเทศมหาอ�ำนาจ และไม่ได้ด�ำเนินการในบางกรณีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างเหมาะสม
ส่วนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค�ำตัดสินในบางกรณี แต่ก็ได้รับการยอมรับว่า
เป็นตุลาการโลกที่ให้ความเที่ยงธรรม
ในการสร้างความเชื่อถือและด�ำรงหลักนิติธรรมระหว่างประเทศจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ปรับปรุงองค์ประกอบ อ�ำนาจหน้าที่ บทบาท และแนวปฏิบตั ขิ องกลไกระงับกรณีพพิ าทระหว่างประเทศ
ให้ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในส่ ว นของคณะมนตรี ค วามมั่ น คง
แห่งสหประชาชาติ และการพัฒนาระบบกฎหมายและนักกฎหมายระหว่างประเทศ

Abstract
The importance of the rule of the law does not only apply to politics and
democracy at national level but is essential to practice in international relations as well
in order to ensure that relations between states are conducted along proper international
norms and standards, the practice of which will also promote the protection and
* เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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promotion of fundamental rights, freedom and equality of humanity. In this regard, there
is criticism over some works of international dispute settlement mechanism, namely the
United Nations Security Council, as double standard and using of extraordinary powers
for extraordinary purposes. However, even the International Court of Justice has also
been criticized over some of its judgements, the Court is widely praised for its fair works.
The effort to improve and reform the work of international related mechanism
is therefore important to rebuild trust to international justice system. Among the others,
the reform of the Security Council on its composition, mandate and roles is priority.
International laws and lawyers are also required adequate development in response to
changes in the nowadays world.
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หลักนิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Rule of Law in International Relations)
ในปัจจุบันมีการให้ความส�ำคัญเรื่องหลักนิติธรรมในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทางสังคมมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความส�ำคัญกับกติกาและการปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักนิติธรรมเป็นหลักการส�ำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมซึ่งประกอบ
ด้วยผู้คนที่มีหลากหลายลักษณะ หลากหลายผลประโยชน์ หลากหลายความคิดเห็น และหลากหลาย
การปฏิบตั ิ ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และกติกาในการยึดถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน ทัง้ ในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย
และแนวปฏิบตั ปิ ระเพณี และจ�ำเป็นต้องมีการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เหล่านัน้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน มิฉะนัน้ แล้วก็จะเกิดความไม่เชือ่ ถือในกฎเกณฑ์และเกิดความระส�ำ่ ระสายในหลายรูปแบบ ท�ำให้สงั คม
อ่อนแอ ขาดเสถียรภาพ ไม่มีความสงบสุข
หลักนิติธรรมมักถูกหยิบยกในเรื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของภาครัฐในระดับประเทศ โดยถือว่ารัฐ
พึงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยเป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่าง
องค์กรทางการเมือง โดยมีองค์กรศาลต่าง ๆ เป็นองค์กรวินิจฉัยที่ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เมื่อมองในบริบทที่กว้างออกไปในระดับโลก ก็ยังมี
มิติความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ กับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และกับประชาคมโลกที่มีความ
เกี่ยวพันกับแต่ละรัฐด้วย ซึ่งก็จะต้องมีกติกาและกฎเกณฑ์ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันใน
ท�ำนองเดียวกันกับการปฏิบัติภายในประเทศ โดยค�ำนึงว่ารัฐทั้งหลายมีความแตกต่างกันทางอุดมการณ์
ผลประโยชน์ และมีก�ำลังอ�ำนาจที่แตกต่างกัน รวมทั้งจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดมาตรฐานสากลที่แต่ละรัฐ
พึงปฏิบตั กิ บั ประชาชนของตนตามทีเ่ หมาะทีค่ วร อีกทัง้ ต้องมีกลไกและสถาบันระหว่างประเทศทีท่ ำ� หน้าที่
ก�ำกับเรื่องกฎหมายและกติกาด้วย ด้วยเหตุนี้หลักนิติธรรมจึงมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความสงบสุขในประชาคมโลก และเพื่อคุ้มครอง
สิทธิพื้นฐานของมวลมนุษยชาติที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก
รายงานชิ้ น นี้ จึ ง มุ ่ ง ส� ำ รวจหลั ก นิ ติ ธ รรมในมิ ติ ต ่ า งประเทศ โดยจะส� ำ รวจความหมายของ
หลักนิตธิ รรมเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการศึกษา แล้วศึกษากลไกและองค์กรระหว่างประเทศทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการมีบทบาทและการก�ำกับด้านหลักนิติธรรม ได้แก่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และพิจารณาบทบาทด้านนิติธรรมของกลไกเหล่านั้นในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทางศาล ตลอดจนประสบการณ์การเข้าร่วม
ของไทยในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ และการเสนอข้อคิดเห็นต่อการด�ำรงหลักนิติธรรม
ระหว่างประเทศ
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ความหมายของหลักนิติธรรม
หลักนิตธิ รรม หมายถึงการปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการใด ๆ โดยค�ำนึงถึงหลักกฎหมาย มีความยุตธิ รรม
มีความ เสมอภาคและมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมทางกฎหมาย
จุดเริ่มต้นของหลักนิติธรรมจะต้องมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเจตนารมณ์
เพื่อใช้บังคับเป็นการทั่วไปเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม ผดุงไว้เพื่อความยุติธรรมอย่างถ้วนหน้า
มีความเป็นสากล ไม่เลือกปฏิบัติ โดยการบัญญัติกฎหมายจะต้องด�ำเนินการโดยสถาบันที่มีอ�ำนาจเป็น
ตัวแทนของประชาชน
ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีกระบวนการที่มีความชอบธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
มีกลไกถ่วงดุลป้องกันมิให้มีการลุแก่อ�ำนาจ โดยผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้น�ำกฎหมายไปใช้ก็จะต้องมี
ความรู้ในกฎหมายนั้น ๆ อย่างแท้จริง มีความกระจ่างในเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีความเป็นกลาง
และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของหลักนิตธิ รรม คือ ความคาดหมายได้ของการกระท�ำของรัฐ ความชัดเจน
ของกฎหมาย ความมั่นคงของกฎหมาย ความเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปของกฎหมาย ความเป็นอิสระของศาล
การเคารพในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ นาย Lon L. Fuller นักนิติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน เห็นว่ากฎหมายที่จะท�ำให้หลักนิติธรรม
ปรากฏเป็นจริงได้นั้นต้องมีลักษณะส�ำคัญ คือ
1) จะต้องบังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2) จะต้องได้รับการประกาศใช้อย่างเปิดเผย
3) จะต้องได้รับการตราขึ้นให้มีผลบังคับไปในอนาคต ไม่ใช่เพื่อใช้บังคับย้อนหลัง
4) จะต้องมีข้อความที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการบังคับใช้ที่ไม่เป็นธรรม
5) จะต้องไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกันเอง
6) จะต้องไม่เรียกร้องให้บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้
7) ต้องมีความมั่นคงตามสมควร แต่เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
8) จะต้องใช้บังคับให้สอดคล้องต้องกันตามเนื้อหาของกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้ว
ศาสตราจารย์ ดร. ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิตและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ กล่าวไว้ว่า
“หลักนิติธรรม” หรือ Rule of Law เป็นหลักที่แตกต่างจาก “หลักนิติกลวิธี” หรือ Rule by Law
โดย นิตกิ ลวิธเี ป็นการใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือของกลุม่ บุคคลทีก่ มุ อ�ำนาจรัฐ โดยเป็นลักษณะของการใช้
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

151

พีรศักย จันทวรินทร์

อ�ำนาจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตลอดจนการเอาความประสงค์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคคลมาบัญญัติ
เป็นกฎหมายอย่างไม่ชอบธรรม ไม่สนองตอบผลประโยชน์ของส่วนรวม และขัดต่อหลักประชาธิปไตย

กลไกนิติธรรมระหว่างประเทศ
โดยทีห่ ลักนิตธิ รรมเป็นหลักเกีย่ วกับการปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการด้านกฎหมายอย่างยุตธิ รรม ดังนัน้
ในกรอบระหว่างประเทศจึงมีตัวบทกฎหมายและองค์กรบังคับใช้กฎหมายในท�ำนองเดียวกับการปฏิบัติ
ภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
1) ตัวบทกฎหมาย ได้แก่ สนธิสญ
ั ญา อนุสญ
ั ญา ความตกลง กติกา และกฎหมายระหว่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ที่บรรดารัฐทั้งหลายได้ร่วมกันจัดท�ำหรือบัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและใช้บังคับ
แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีบทลงโทษ
กติกาหรือข้อก�ำหนดระหว่างประเทศที่จะใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติไม่จ�ำเป็นต้องเป็นในรูปของ
กฎหมายเสมอไป แต่อาจเป็นหลักการทีเ่ ห็นชอบร่วมกัน ซึง่ หากมีผลู้ ะเมิด ก็สามารถให้ดำ� เนินการบังคับ
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นหลักการก็ได้ อาทิ หลักการสันติภาพของสหประชาชาติทคี่ ณะมนตรีความมัน่ คง
แห่งสหประชาชาติยึดถือและจะด�ำเนินการอย่างเหมาะสมในอันที่จะรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลก
รวมทั้งการใช้ก�ำลังบังคับต่อรัฐที่ละเมิด
การยกร่างและจัดท�ำกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้เป็นการด�ำเนินการโดยสภานิติบัญญัติ
เหมือนกับในระดับประเทศ แต่ด�ำเนินการโดยที่ประชุมร่วมของผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
แล้วเสนอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ จากนั้นก็ให้รัฐสมาชิกลงนามเข้าเป็นภาคี หรือนัยหนึ่ง
คือการยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ๆ แล้วต้องยืนยันการเข้าร่วมโดยการให้สัตยาบันด้วย
หมายถึง การให้องค์กรนิติบัญญัติภายในประเทศให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่วม แล้วแจ้งยืนยันให้
รัฐอื่น ๆ รับทราบ จึงจะมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ โดยเป็นการแสดงว่ารัฐนั้น ๆ ได้ยอมรับข้อบทของ
ความตกลงอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การเข้าเป็นภาคีมิได้จ�ำกัดเฉพาะรัฐที่เข้าร่วมจัดท�ำความตกลง
เท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้รัฐอื่น ๆ สามารถเข้าเป็นภาคีเพิ่มเติมได้โดยการภาคยานุวัติลงนามเข้าร่วมและ
ให้สัตยาบันในท�ำนองเดียวกัน
นอกจากนี้ ความตกลงบางฉบับที่มีลักษณะสากลเป็นพิเศษยังถูกใช้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติของ
ประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐภาคีของความตกลงนั้นหรือไม่ เช่น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความ
สัมพันธ์ทางการทูตและการกงสุลทีถ่ กู ยึดถือเป็นแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะผู้แทนทางการทูตทั่วโลก
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ความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะจัดท�ำภายใต้กลไกของสหประชาชาติ โดยปัจจุบัน
มีตราสาร (Multilateral Instruments) และความตกลงที่ฝากเก็บไว้กับส�ำนักงาน UN Treaty
Collection ในนามของเลขาธิการสหประชาชาติจำ� นวนกว่า 550 ฉบับ และมีความตกลงระหว่างประเทศ
อีกส่วนหนึ่งที่จัดท�ำขึ้นนอกกรอบสหประชาชาติระหว่างรัฐที่มีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกันใน
ประเด็นเฉพาะและใช้บังคับระหว่างรัฐที่เข้าเป็นภาคี อาทิ ความตกลงต่อต้านการก่อการร้าย
2) องค์กรบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ องค์กรก�ำกับ ตีความ พิพากษา หรือด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามกติกาหรือตัวบทกฎหมายนั้น ๆ โดยส่วนหนึ่งเป็นองค์กรในรูปแบบคณะกรรมาธิการ ได้แก่
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) ซึ่งจะพิจารณาออกข้อมติและ
ด�ำเนินการต่อสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการ
กฎหมาย (International Law Commission) ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมด้านกฎหมาย คณะกรรมาธิการ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UN Commission on International Trade Law) ที่เน้นเรื่อง
กฎหมายการค้า และมีคณะกรรมการที่หกของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN Sixth Committee)
ที่จะพิจารณาประเด็นด้านกฎหมาย โดยมีผู้แทนเข้าร่วมทั้งจากคณะผู้แทนถาวรประจ�ำสหประชาชาติ
ของประเทศต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากเมืองหลวง เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่งเป็นองค์กรในรูปแบบศาล ได้แก่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ศาลโลก
ซึ่งจะพิจารณาคดีและพิพากษาในท�ำนองเดียวกับศาลยุติธรรมในประเทศ
นอกจากนี้ มีหน่วยงานของสหประชาชาติที่ก�ำกับดูแลและส่งเสริมด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ UN Office of Legal Affairs ซึ่งมีหน่วยงานระดับกองที่ดูแลเรื่องกฎหมายทะเลกับ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
สิทธิมนุษยชน
หลักการ แนวปฏิบัติ และความตกลงระหว่างประเทศที่มีความส�ำคัญและเกี่ยวโยงกับ
หลักนิติธรรมเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของรัฐต่อพลเมือง
และการประกันสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน โดยเน้นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ในสิทธิเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายหญิง และชนชาติทั้งใหญ่น้อย และการเคารพในหลักการแห่งความเสมอภาคโดยไม่มีความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา โดยสหประชาชาติได้จัดท�ำ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน” ขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและการก�ำกับดูแลในเรื่องนี้ โดยมีหลักการส�ำคัญ ๆ
ได้แก่
- มนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรี เท่าเทียมกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับ
การประสิทธิ์ประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง
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- บุคคลมีสิทธิในการด�ำเนินชีวิต ในเสรีธรรม และในความมั่นคงแห่งร่างกาย
- บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรืออยู่ในภาระจายอมใด ๆ มิได้ การเป็นทาสและการค้า
ทาสจะมีไม่ได้ในทุกรูปแบบ
- บุ ค คลใดจะถู ก ทรมาน หรื อ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ หรื อ ถู ก ลงทั ณ ฑ์ อ ย่ า งทารุ ณ โหดร้ า ย
ไร้มนุษยธรรมหรือเหยียดหยามเกียรติมิได้
- ทุ ก คนต่ า งเสมอกั น ในกฎหมายและชอบที่ จ ะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองตามกฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ
- บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการมิได้
ในการนี้ สหประชาชาติได้จัดท�ำพิธีสารและความตกลงเพื่อให้รัฐต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีใน
การส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ในส่วนแรกเป็นการก�ำหนดหลักการห้ามละเมิดสิทธิ
เสรีภาพส่วนบุคคล ได้แก่ การเกณฑ์แรงงาน การถูกน�ำมาเป็นทาส การถูกทรมาน จะกระท�ำมิได้ และ
ส่วนที่สองเป็นการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตนเองของชุมชน เช่น การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น โดยให้พลเมืองทั้งปวงมีสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงในการด�ำรงชีวิตของตน ชุมชนมีสิทธิ
ในการเลือกที่จะพัฒนาชุมชนเองตามวิถีทางวัฒนธรรมที่ชุมชนเห็นพ้องกัน
2) สิทธิทางการเมือง (Political Rights) หมายถึง สิทธิในการเลือกตั้ง การรวมตัวเป็น
พรรคการเมือง รวมถึงเสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ชมรม สหภาพ สหกรณ์ หรือรูปแบบอื่น
โดยไม่จำ� เป็นต้องมีกฎหมายรองรับความเป็นกลุ่มนั้น ๆ เพื่อให้พลเมืองสามารถแสดงความคิดเห็นทาง
การเมืองได้อย่างเสรี
3) สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ ความเสมอภาคของบุคคลในการได้รับ
การท�ำงานโดยเป็นงานที่ตนเลือกเองอย่างเสรี โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันรับรองสิทธิของทุกคน
ในมาตรฐานค่าครองชีพที่เพียงพอส�ำหรับตนเองและครอบครัว ค่าจ้างที่เป็นธรรม รายได้เท่ากัน
ส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่ากัน โดยเฉพาะผู้หญิงต้องได้รับค่าจ้างที่ไม่ด้อยกว่าชายในลักษณะงานที่
คล้ายกัน และห้ามระบบผูกขาดทางการค้า เป็นต้น
4) สิทธิทางสังคม (Social Rights) หมายถึงการรับรองสิทธิของครอบครัว ความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคล ครอบครัว การที่มารดาได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลบุตรที่ยัง
เป็นเด็กอ่อน การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิเลือกโรงเรียนส�ำหรับเด็ก
การได้รับการประกันสังคมและสวัสดิการสังคม เป็นต้น
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5) สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) หมายถึง สิทธิในการด�ำเนินชีวิตตามลักษณะ
วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา เพศ การได้รับความคุ้มครองประโยชน์ทางด้านศีลธรรมและวัตถุ อันเป็น
ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี ซึ่งตนเองเป็นเจ้าของ เป็นต้น

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
กฎบัตรสหประชาชาติกาหนดให้รัฐสมาชิกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติในอันที่จะ
ไม่ท�ำให้เป็นอันตรายต่อสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความยุติธรรม โดยสามารถใช้วิธีการ
ทางการทูต หรือด�ำเนินการโดยกลไกที่ประชุมหารือระหว่างประเทศ หรือโดยทางศาล ได้แก่
1) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยวิธีทางการทูต
- การเจรจา โดยเป็นการหารือทางออกโดยตรงระหว่างคู่กรณี
- การไกล่เกลี่ย มีฝ่ายที่สามเข้ามาเอื้ออ�ำนวยให้คู่กรณีเจรจากัน โดยอาจเป็นบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคล หรือรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
- การไต่สวน มักด�ำเนินการโดยทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยมีการสอบสวน
หาข้อเท็จจริงแล้วชี้ผิดชี้ถูก
- การประนีประนอม เป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยฝ่ายที่สามแล้วจัดท�ำรายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะในการระงับข้อพิพาทเพื่อให้คู่กรณีพิจารณาด�ำเนินการตาม แต่ไม่มีลักษณะเป็นการ
บังคับในเชิงกฎหมาย
2) การระงั บ ข้ อ พิ พ าทระหว่ า งประเทศโดยองค์ ก ารระหว่ า งประเทศผ่ า นกลไกหลั ก คื อ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือเลขาธิการสหประชาชาติ
3) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยทางศาล
- การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
- การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทางศาล
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐซึง่ จะต้องใช้การพิจารณาตัดสินตามตัวบทกฎหมายอย่างเทีย่ งธรรม
พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศให้ด�ำเนินต่อไปได้ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ
1) การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ได้แก่ การพิจารณาตัดสินข้อพิพาทระหว่างรัฐ
โดยบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลหรือศาลที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐคู่พิพาทเลือกแต่งตั้ง
ให้ท�ำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
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วิธีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการมีมาตั้งแต่สมัยนครรัฐกรีกโบราณ ต่อมาในการ
หาทางออกของคดีหนึ่ง เรียกว่า คดีอลาบามาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษ รัฐบาลทั้งสองได้จัดท�ำ
สนธิสญ
ั ญาวอชิงตันทีต่ กลงให้เสนอข้อพิพาทแก่อนุญาโตตุลาการ ซึง่ นับเป็นครัง้ แรกทีม่ กี ารท�ำสนธิสญ
ั ญา
ก�ำหนดให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ หลังจากนั้นได้มีการประชุมตกลงจัดท�ำอนุสัญญากรุงเฮกขึ้นในปี 2442
(ค.ศ. 1899) เพื่อจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการที่เป็นองค์กรถาวร ชื่อ ศาลอนุญาโตตุลาการประจ�ำ
วิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการ จะต้องมีการจัดท�ำความตกลง
ยอมรับระหว่างกันเป็นเบือ้ งต้นก่อน โดยเมือ่ เกิดกรณีพพิ าท รัฐคูพ่ พิ าทได้ทำ� ข้อตกลงยอมมอบข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาด ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียว หรือองค์กรเฉพาะกิจ หรือศาลซึ่งมีอยู่ก่อนหน้า
ที่รัฐจะพิพาทกัน ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งหากสนธิสัญญามีข้อบกพร่อง
ท�ำให้เป็นโมฆะ ก็จะท�ำให้กระบวนพิจารณาตลอดจนถึงค�ำตัดสินเป็นโมฆะด้วย
องค์กรที่ท�ำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการนั้นจะต้องเป็นอิสระจากรัฐคู่พิพาท โดยในส่วนของ
กฎหมายที่อนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสินข้อพิพาทนั้นมักอ้างอิงหลักเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศ
แต่รัฐคู่พิพาทอาจตกลงให้ใช้กฎเกณฑ์ใดเป็นหลักในการตัดสินข้อพิพาทก็ได้
ค�ำตัดสินของอนุญาโตตุลาการก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รัฐคู่พิพาทและถือเป็นที่สุด แต่มี
ข้อยกเว้น 3 กรณี คือ
- ค�ำตัดสินเป็นโมฆะ เนื่องจากมีข้อบกพร่อง เช่น อนุญาโตตุลาการกระท�ำการเกินอ�ำนาจ
- มีการค้นพบข้อเท็จจริงในคดีขนึ้ ใหม่ โดยมีความส�ำคัญถึงขนาดอาจท�ำให้มกี ารตัดสินชีข้ าด
เป็นอย่างอื่นได้
- รัฐคู่พิพาทขัดแย้งกันในความหมายที่แท้จริงของค�ำตัดสิน และอาจขอให้มีการตีความ
ค�ำตัดสินชี้ขาดได้
2) การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ ได้แก่ กรณีทขี่ อ้ พิพาทระหว่างประเทศ
ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากศาลซึ่งมีเขตอ�ำนาจระหว่างประเทศ โดยค�ำพิพากษาของศาลยึดหลัก
กฎหมายและก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รัฐคู่พิพาท
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice - ICJ) หรือ ศาลโลก (World
Court) เป็นศาลซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติ เมื่อปี 2489 ให้ท�ำหน้าที่สืบเนื่องต่อจากศาลสถิต
ยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Permanent Court of Justice - IPCJ) ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2463
และยุ ติ บ ทบาทไปพร้ อ มกั บ สั น นิ บ าตชาติ ศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศอยู ่ ใ นความควบคุ ม ของ
สหประชาชาติ และมีทที่ ำ� การหรือบัลลังก์ทวี่ งั สันติภาพ (Peace Palace) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
แต่จะออกนั่งบัลลังก์พิจารณาที่อื่นก็ได้
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นิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู ้ พิ พ ากษาศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศมี 15 คน มาจากการเลื อ กตั้ ง ของสมั ช ชาใหญ่
สหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคง โดยการเสนอชื่อในนามของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
มิใช่ได้รับเลือกมาจากรัฐบาลของรัฐใดรัฐหนึ่ง และในจ�ำนวนนี้จะมีผู้พิพากษาซึ่งเป็นคนชาติของ
รัฐใดรัฐหนึ่งเกินหนึ่งคนมิได้ ผู้พิพากษาที่ได้รับเลือกมักเป็นผู้พิพากษาที่เป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรมสูง
ซึ่งอาจจะมาจากตุลาการระดับสูงสุดในแต่ละประเทศ หรืออาจเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศที่มี
ความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในองค์การ เช่น ศาสตราจารย์อาวุโสด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ผู้พิพากษาอยู่ในต�ำแหน่งวาระ 9 ปี และสามารถสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้อีก ทั้งนี้
ก�ำหนดให้มีการหมุนเวียนเลือกตั้งผู้พิพากษาคนใหม่จานวน 1 ใน 3 (หรือ 5 คน) ทุก ๆ 3 ปี
การพิจารณาพิพากษาคดีต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 9 คนนั่งบัลลังก์จึงจะเป็นองค์คณะ
แต่กเ็ ปิดโอกาสให้ศาลสามารถออกระเบียบในการพิจารณาเพิม่ เติม โดยในคดีทเี่ ห็นควรให้ดำ� เนินการไป
ได้โดยเร็วก็อาจจัดองค์คณะให้เล็กลง 5 หรือ 3 นาย ในคดีบางประเภท เช่น คดีแรงงาน หรือคดีเกี่ยวกับ
การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
นอกจากนี้ มีผู้พิพากษาเฉพาะคดีที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้พิจารณาร่วมกับผู้พิพากษาประจ�ำใน
กรณีพิพาทเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยจะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อคดีที่พิพาทนั้นยุติลง
ค�ำพิพากษาของศาลถือตามเสียงข้างมากขององค์คณะทีน่ งั่ พิจารณาคดี ค�ำพิพากษาเป็นพันธกรณี
ที่คู่ความต้องปฏิบัติตามและถือว่าเป็นค�ำตัดสินที่ถึงที่สุด โดยไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ อย่างไรก็ดี คู่พิพาทก็
สามารถทีจ่ ะขอให้ศาลทบทวนค�ำพิพากษาได้หากมีการค้นพบข้อเท็จจริงอันเป็นปัจจัยตัดสินในภายหลัง
และเป็นข้อเท็จจริงซึง่ ในขณะทีม่ คี ำ� พิพากษานัน้ ทัง้ ศาลและคูพ่ พิ าทฝ่ายทีข่ อให้มกี ารทบทวนค�ำพิพากษา
ไม่รู้ว่ามีอยู่ โดยความไม่รู้เช่นว่านั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอ�ำนาจพิจารณาตัดสินคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศสอง
ประเทศขึ้นไป (Contentious Case) เช่น ข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขต การละเมิดอ�ำนาจอธิปไตย
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็น ผู้ฟ้องแทน ฯลฯ ทั้งนี้
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องยินยอมรับอ�ำนาจศาลให้เป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินก่อนศาลจึงจะมีอำ� นาจพิจารณา
ตัดสินคดีนั้นได้
อ�ำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะพิจารณาพิพากษาคดีข้อพิพาทระหว่างรัฐเท่านั้น
โดยรัฐที่มิได้เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติสามารถจะมาเป็นคู่ความได้ถ้าหากปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดส�ำหรับการเข้าเป็นภาคีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอ�ำนาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศ (Advisory Opinion) โดยก�ำหนดไว้เพียง 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่
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สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร้องขอ กรณีที่องค์กร
ภายใต้สหประชาชาติหรือองค์การช�ำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติร้องขอโดยได้รับการอนุมัติ
จากสมัชชาใหญ่ และกรณีที่มีการให้อ�ำนาจวินิจฉัยปัญหาไว้โดยสนธิสัญญา
หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการตัดสินกรณีพิพาทจะพิจารณาจาก
- สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งกฎเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับโดยชัดแจ้งจากรัฐคู่พิพาท
- จารีตประเพณีระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกฎหมาย
- หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งอารยะประเทศรับรอง
- ค�ำพิพากษาของศาลและค�ำสอนของผู้เผยแพร่ที่มีคุณวุฒิ
ถึงแม้ค�ำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และความเห็นแนะน�ำของศาลจะมีบทบาท
อย่างมากในการพัฒนาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศใน
ฐานะที่เป็นองค์กรตุลาการในการระหว่างประเทศก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควร โดยมีการน�ำข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจ�ำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่มีการ
จัดตั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศขึ้น
สาเหตุที่ท�ำให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีบทบาทจ�ำกัดทั้ง ๆ ที่มีข้อพิพาทระหว่างประเทศ
เกิดขึ้นมากมาย ก็เนื่องจากข้อพิพาทระหว่างประเทศจ�ำนวนไม่น้อยเป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะทาง
การเมือง ซึง่ ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศไม่มเี ขตอ�ำนาจทีจ่ ะวินจิ ฉัยคดีได้ ในกรณีเช่นนัน้ คูพ่ พิ าทจะหา
วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม หรือวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติ
อื่นใด
สาเหตุประการที่สอง เนื่องมาจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะมีเขตอ�ำนาจเหนือข้อพิพาท
ระหว่างรัฐก็ต่อเมื่อรัฐคู่พิพาทยินยอมที่จะเสนอข้อพิพาทให้ศาลพิจารณาและชี้ขาด ซึ่งในบรรดารัฐภาคี
แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มีจานวนเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ยอมรับเขตอ�ำนาจของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีประเทศที่ยอมรับอ�ำนาจศาลโลกเพียงจานวน 62 ประเทศ
จากจ�ำนวนรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ 193 ประเทศ และในบรรดารัฐที่ยอมรับเขตอ�ำนาจศาลต่างก็
ก�ำหนดข้อสงวนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ไว้ดว้ ย ท�ำให้ขอ้ พิพาททีจ่ ะน�ำขึน้ สูศ่ าลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
มีจ�ำนวนยิ่งน้อยลงไปอีก
นอกจากนี้ การที่มีรัฐหลายรัฐไม่ยินดีที่จะน�ำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ ก็เนื่องมาจากบางรัฐเพิ่งได้รับเอกราช อาจไม่ต้องการผูกมัดกับพันธกรณีซึ่งฝ่ายตน
มิได้มีส่วนร่วมในการตกลงด้วย หรือรัฐอาจไม่ต้องการเป็นคดีความในลักษณะของโจทก์หรือจ�ำเลย
หรือรัฐอาจไม่แน่ใจในค�ำพิพากษาของศาลว่าจะออกมาในลักษณะใด เพราะข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
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ที่รัฐคู่พิพาทกล่าวอ้างอาจจะขัดแย้งและแตกต่างกันไป ตลอดทั้งการที่ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศเปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาของศาลท�ำความเห็นแยกต่างหากได้ ซึ่งหลายกรณีเป็นลักษณะของ
ความเห็นแย้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความเห็นที่แตกต่างกันในการท�ำค�ำพิพากษาของศาล ท�ำให้
ไม่เชื่อว่าค�ำพิพากษาจะถูกต้องและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง
จนถึงปัจจุบนั มีการเสนอคดีเข้าสูก่ ารพิจารณาของศาลโลกจ�ำนวนกว่า 150 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับปัญหาเขตแดน ปัญหาอธิปไตยเหนือดินแดน ปัญหาน่านน�้ำ ปัญหาการแทรกแซงกิจการ
ภายในจากประเทศอื่น และปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูต เป็นต้น คดีส�ำคัญ ได้แก่ คดีช่องแคบ Cor
Fou ระหว่างอังกฤษกับแอลบาเนีย คดีการจับปลาในน่านน�้ำนอร์เวย์ระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย์ และ
คดีพิพาทเกาะ Pedra Branca ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ โดยประเทศไทยเคยน�ำคดีขึ้นสู่ศาลโลก
เพียงครั้งเดียว คือ คดีปราสาทพระวิหาร ซึ่งศาลตัดสินเมื่อปี 2505 ให้ไทยแพ้คดีต่อกัมพูชา
ค�ำพิพากษาและการให้ความเห็นของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างมาก
ในการเป็นแนวปฏิบัติในประเด็นปัญหาระหว่างรัฐ และต่อพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
แต่อ�ำนาจศาลขึ้นอยู่กับความยินยอมของรัฐสมาชิก โดยรัฐส่วนใหญ่ยังคงหวงแหนอ�ำนาจอธิปไตย
ของตน และจะไม่น�ำคดีไปสู่ศาลเว้นแต่เชื่อว่าฝ่ายตนมีหนทางชนะ ทั้งนี้ การบังคับตามค�ำพิพากษา
ยังเป็นปัญหาส�ำคัญ โดยรัฐคู่กรณีเพิกเฉยหรือด�ำเนินการอย่างชักช้า
นอกเหนือจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้ว ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศาลระหว่างประเทศ
อีกหลายศาลเพื่อพิจารณาคดีและกรณีความขัดแย้งในเรื่องเฉพาะด้านหรือเฉพาะภูมิภาค ได้แก่
International Criminal Court, International Tribunal for the Law of the Sea ทีเ่ มือง Hamburg,
European Court of Justice, European Court of Human Rights, Inter-American Court of
Human Rights และกระบวนการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงขององค์การค้าโลก (WTO)
เป็นต้น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Natons Security Council) ประกอบด้วย
สมาชิกถาวร (Permanent Members) 5 ประเทศ คือ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา และสมาชิกไม่ถาวร (Non-permanent Members) 10 ประเทศ ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง 2 ปี และไม่ ส ามารถลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ซ�้ ำ ได้ ใ นทั น ที เ มื่ อ หมดวาระ
โดยประเทศไทยเคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง วาระปี 2528 - 2529
การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงฯ แบ่งตามกลุ่มภูมิภาค 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มแอฟริกา กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (GRULAC) กลุ่มยุโรป
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ตะวันออก (EES) และ กลุ่มยุโรปตะวันตกและประเทศอื่น (WEOG) โดยกลุ่มเอเชียฯ ได้รับการจัดสรร
ที่นั่ง 2 ที่ กลุ่มแอฟริกา 3 ที่ กลุ่ม GRULAC 2 ที่ กลุ่มยุโรปตะวันออก 1 ที่ และกลุ่ม WEOG 2 ที่
การเลือกตั้งสมาชิกไม่ถาวรจะมีขึ้นในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations
General Assembly – UNGA) ซึ่งมีการประชุมหลัก ๆ ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปี
โดยประเทศที่จะได้รับการเลือกตั้งจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เข้าร่วม
การประชุมสมัชชาใหญ่ โดยเป็นการลงคะแนนลับ แล้วสมาชิกทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ ใหม่จะเข้ารับต�ำแหน่ง
ในวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป
ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ มีคะแนนเสียง 1 คะแนนเท่ากัน โดย ค�ำวินิจฉัยของ
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ในทุกเรื่องจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบของสมาชิกอย่างน้อย 9 ประเทศ
รวมทัง้ คะแนนเสียงเห็นพ้องของประเทศสมาชิกถาวรทัง้ 5 ประเทศ ซึง่ หมายถึงไม่มกี ารใช้ “สิทธิยบั ยัง้ ”
(veto) จากสมาชิกถาวรประเทศใดประเทศหนึ่ง
การด�ำเนินการของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ในทางปฏิบัติจึงเป็นการใช้อ�ำนาจและการต่อรอง
ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ โดยสมาชิกไม่ถาวรจะไม่ให้ความเห็นชอบต่อการด�ำเนินการใด ๆ ที่ฝ่ายตน
หรือพันธมิตรของตนเสียประโยชน์อย่างมีนัยส�ำคัญ โดยในส่วนของสมาชิกไม่ถาวรซึ่งเป็นประเทศ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ก็จะแสดงท่าทีในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างจ�ำกัด เนื่องจากเกรงใจประเทศ
มหาอ�ำนาจที่เป็นพันธมิตรฝ่ายตน ในขณะที่ดุลอ�ำนาจทางการเมืองและการทหารในปัจจุบันท�ำให้
สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอ�ำนาจหลักเพียงประเทศเดียว จึงมีแนวโน้มที่จะแสดงบทบาทใน
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ในหนทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนฝ่ายเดียว
ปัญหาในการด�ำเนินงานเหล่านี้จึงท�ำให้มีความพยายามที่จะปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงฯ
โดยมีข้อเสนอจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกถาวรให้ขยายสมาชิกภาพให้มากขึ้น และการจ�ำกัดการใช้
สิทธิยับยั้ง อย่างไรก็ดี ข้อเสนอในการปฏิรูปก็มีหลายรูปแบบที่ขัดแย้งกันเองระหว่างประเทศที่มีผล
ประโยชน์ขดั กัน โดยเฉพาะประเทศมหาอ�ำนาจใหม่หรือประเทศขนาดใหญ่ ได้แก่ เยอรมนี ญีป่ นุ่ บราซิล
และอินเดีย ซึ่งแต่ละประเทศก็แสวงหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนข้อเสนอฝ่ายตนจากประเทศที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน แต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ว่าควรเพิ่มกี่ประเทศ มีสัดส่วนของแต่ละภูมิภาค
อย่างไร วาระการด�ำรงต�ำแหน่งควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จึงท�ำให้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรแม้จะมี
ความพยายามผลักดันเรื่องนี้กันมาแล้วหลายปี
กฎบัตรสหประชาชาติ หมวดที่ 6 ว่าด้วยการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะยึดถึอหลักการที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธี อย่างไรก็ดี หากเห็นว่ามี
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ความจ�ำเป็นก็อาจมีขอ้ มติให้ใช้มาตรการแทรกแซงด้วยก�ำลังทหาร อาทิ การใช้กำ� ลังทหารสหประชาชาติ
ในสงครามเกาหลี ซึ่งในครั้งนั้นสหภาพโซเวียตคว่าบาตรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เพื่อเป็นการประท้วงที่มีการรับรองให้รัฐบาลก๊กมินตั๋ง/สาธารณรัฐจีน ซึ่งลี้ภัยไปยังเกาะไต้หวัน
หลังปราชัยสงครามกลางเมืองจีน เป็นผู้แทนของจีน เมื่อขาดเสียงไม่เห็นพ้องจากสหภาพโซเวียต ซึ่งมี
อ�ำนาจยับยั้งข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ จึงผ่านข้อมติที่อนุญาตให้แทรกแซงทางทหารในเกาหลี
บทบัญญัติในกฎบัตรสหประชาชาติที่ใช้เป็นแนวทางในการระงับข้อพิพาท ได้แก่
ข้อ 33
1) ผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากด�ำเนินอยู่ต่อไปน่าจะเป็นอันตรายแก่การธ�ำรงไว้
ซึ่ ง สั น ติ ภ าพและความมั่ น คงระหว่ า งประเทศ ก่ อ นอื่ น จะต้ อ งแสวงหาทางแก้ ไขโดยการเจรจา
การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การอาศัยทบวง
การตัวแทนส่วนภูมิภาคหรือข้อตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธี อื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก
2) เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงฯ จะต้องเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาท
ของตนโดยวิธีเช่นว่านั้น
ข้อ 34
คณะมนตรีความมั่นคงฯ อาจสืบสวนกรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจน�ำไปสู่การ
กระทบกระทั่งระหว่างประเทศ หรือก่อให้เกิดกรณีพิพาท เพื่อก�ำหนดลงไปว่าการด�ำเนินอยู่ต่อไปของ
กรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น ๆ น่าจะเป็นอันตรายแก่การธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศหรือไม่
ข้อ 35
1) สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติอาจน�ำกรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ อันมีลักษณะ
ตามที่กล่าวถึงใน ข้อ 34 มาเสนอคณะมนตรีความมั่นคงฯ หรือสมัชชาสหประชาชาติได้
2) รัฐที่มิได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติอาจน�ำกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งตนเป็นฝ่ายหนึ่งในกรณี
พิพาทมาเสนอคณะมนตรีความมั่นคงฯ หรือสมัชชาฯ ได้ ถ้ารัฐนั้นยอมรับล่วงหน้าซึ่งข้อผูกพันเกี่ยวกับ
การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระงับกรณีพิพาท
3) การด�ำเนินการพิจารณาของสมัชชาฯ ในเรื่องที่เสนอขึ้นมาตามข้อนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งบทบัญญัติของ ข้อ 11 และ 12
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ข้อ 36
1) คณะมนตรีความมั่นคงฯ อาจแนะน�ำวิธีด�ำเนินการ หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมได้
ไม่วา่ ในระยะใด ๆ แห่งการพิพาทอันมีลกั ษณะตามทีก่ ล่าวถึงใน ข้อ 33 หรือแห่งสถานการณ์อนั มีลกั ษณะ
ท�ำนองเดียวกันนั้น
2) คณะมนตรีความมั่นคงฯ ควรพิจารณาวิธีด�ำเนินการใด ๆ เพื่อระงับกรณีพิพาทซึ่งคู่พิพาทได้
รับปฏิบัติแล้ว
3) ในการท�ำค�ำแนะน�ำตามข้อนี้ คณะมนตรีความมั่นคงฯ ควรพิจารณาด้วยว่า กรณีพิพาทใน
ทางกฎหมายนั้นตามหลักทั่วไป ควรให้คู่พิพาทเสนอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญของศาลนั้น
ข้อ 37
1) หากผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทอันมีลักษณะตามที่กล่าวถึงในข้อ 33 ไม่สามารถระงับกรณี
พิพาทได้โดยวิธีระบุไว้ในข้อนั้นแล้ว ให้เสนอเรื่องนั้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงฯ
2) ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงฯ เห็นว่า โดยพฤติการณ์การด�ำเนินต่อไปแห่งกรณีพิพาทน่าจะ
เป็นอันตรายต่อการธ�ำรงไว้ซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงระหว่างประเทศแล้ว ก็ให้วนิ จิ ฉัยว่าจะด�ำเนินการ
ตามข้อ 36 หรือจะแนะน�ำข้อก�ำหนดในการระงับกรณีพิพาทที่อาจพิจารณาเห็นเหมาะสม
ข้อ 38
คณะมนตรีความมัน่ คงฯ อาจท�ำค�ำแนะน�ำแก่คพู่ พิ าทด้วยความมุง่ หมายในการระงับกรณีพพิ าท
โดยสันติ หากคู่พิพาทร้องขอเช่นนั้น

บทบาทของกลไกหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ
การพิจารณาการด�ำเนินงานของกลไกหลักนิติธรรมระหว่างประเทศแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหลายองค์กร และเกี่ยวข้องทั้งประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แต่เรื่องหลัก
ที่มีความส�ำคัญและสาธารณชนให้ความสนใจ คือ การระงับกรณีพิพาทในประเด็นการเมือง ซึ่งอยู่
ภายใต้การด�ำเนินงานของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในฐานะสถาบันศาล และคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรแห่งพลังอ�ำนาจพหุนิยมของโลก ซึ่งมีประเด็นที่พิจารณา ดังนี้
1. บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก)
การด�ำเนินงานของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศเป็นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์คอ่ นข้างน้อย เนือ่ งจาก
เป็นธรรมเนียมทัว่ ไปทีจ่ ะไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์การด�ำเนินงานของศาล และศาลโลกเป็นกลไกทีน่ านาประเทศ
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นิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ให้ความเชื่อถือเนื่องจากประกอบด้วยผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญสูง เป็นที่เคารพนับถือในแวดวง
ตุลาการของโลก เป็นที่เชื่อมั่นในความสุจริต เป็นกลาง และเที่ยงธรรม อย่างไรก็ดี แม้ว่าผู้พิพากษามี
คุณสมบัติสูง แต่ก็ผ่านการเลือกตั้งที่ต้องต่อรองผลประโยชน์ระหว่างประเทศ จึงเป็นไปได้ที่ผู้พิพากษา
จะเป็นตัวแทนของค่านิยมหรืออุดมการณ์แบบใดแบบหนึ่ง อันจะมีผลต่อมุมมอง ข้อคิดพิจารณา และ
การวินิจฉัยตัดสินคดีได้ อีกทั้งค�ำตัดสินของศาลย่อมท�ำให้มีรัฐที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ซึ่งจะ
สร้างความพอใจและไม่พอใจ และย่อมท�ำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การพิจารณาและค�ำตัดสินของ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอยู่บ้าง
ค�ำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เป็นที่ถกเถียงวิพากณ์วิจารณ์กัน ได้แก่
กรณีค�ำตัดสินเมื่อปี 2553 ว่ารัฐบาลเซอร์เบีย หรือยูโกสลาเวียในอดีต ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
สังหารหมู่ 8,000 คนที่ Sebrenica ในปี 2538 โดยเห็นว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการด�ำเนินการโดย
ฝ่ายรัฐบาลและรัฐบาลไม่ได้รับรู้ ซึ่งขัดกับความเห็นของฝ่ายที่เห็นว่าค�ำตัดสินในท�ำนองนี้เป็นการ
ท�ำให้ผทู้ กี่ อ่ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติพน้ ผิด และการทีศ่ าลโลกให้ความเห็นว่าการประกาศเอกราช
ของโคโซโวในปี 2551 สามารถกระท�ำได้ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการประกาศเอกราช
ของโคโซโวกับฝ่ายที่เห็นว่าเป็นการยอมรับการแบ่งแยกดินแดนโดยการใช้ก�ำลังและโดยการสนับสนุน
จากรัฐภายนอก อันจะกระทบต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐต่างๆ โดยเฉพาะรัฐทีม่ ปี ญ
ั หา
ความขัดแย้งทางเชือ้ ชาติและศาสนาภายในประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยทีก่ งั วลว่าการยอมรับการประกาศ
เอกราชของโคโซโวจะเป็นกรณีตัวอย่างต่อปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งประเทศไทย
ก็ไม่ได้รับรองการประกาศเอกราชของโคโซโวในทันที แม้ว่าภายหลังจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปและ
ท�ำให้ไทยต้องยอมรับความเป็นจริงที่จะต้องรับรองเอกราชของโคโซโวต่อไป
ในบางกรณี ศาลโลกได้มีค�ำตัดสินที่ท้าทายต่อการใช้อ�ำนาจของประเทศมหาอ�ำนาจ อาทิ
การมีค�ำตัดสินในปี 2527 ว่าการที่สหรัฐฯ ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏ Contras ในการบ่อนท�ำลาย
รัฐบาลนิการากัวและในการวางทุ่นระเบิดปิดล้อมอ่าวนิค�ำรากัวเป็นการกระท�ำที่ละเมิดอธิปไตย
ของรัฐเอกราช และให้จ่ายเงินชดเชยให้แก่นิค�ำรากัว แต่สหรัฐฯ ก็ใช้อิทธิพลและอ�ำนาจในคณะมนตรี
ความมั่นคงฯ ที่จะระงับค�ำพิพากษาและไม่ได้จ่ายเงินชดเชยแต่อย่างใด
อีกกรณีหนึ่ง คือ การให้ความเห็นว่าการที่อิสราเอลสร้างกาแพงกั้นฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำ
จอร์แดนมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคง และให้รื้อถอน ซึ่งฝ่ายปาเลสไตน์ก็ยินดีกับค�ำพิพากษา
เพราะเห็นว่าอิสราเอล กระท�ำการดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมืองที่จะปรับเปลี่ยนเส้นเขตแดน
ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อย่างถาวร แต่กระนัน้ ก็ตาม อิสราเอลก็เพิกเฉยต่อความเห็นของศาลโลก
และอาศัยความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ในการยับยั้งข้อมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคณะมนตรีความมั่นคงฯ
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ส่วนคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจและศาลโลกมีค�ำตัดสินเมื่อปี 2551
ได้แก่ ข้อพิพาทเกี่ยวกับเกาะ Pedra Branca ที่อยู่ในน่านน�้ำเชื่อมต่อมาเลเซียกับสิงคโปร์ โดยคู่กรณีได้
เสนอแผนที่กว่า 100 ฉบับเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของฝ่ายตน ซึ่งศาลได้พิจารณาให้ความเชื่อถือ
แผนที่เพียง 6 ฉบับของฝ่ายมาเลเซียที่แสดงว่าเกาะดังกล่าวอยู่ในเขตน่านน�้ำของสิงคโปร์ แล้วตัดสินให้
สิงคโปร์ชนะคดี
ในภาพรวม นับว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นกลไกตุลาการระหว่างประเทศที่ให้
ความเทีย่ งธรรมในการพิจารณาและพิพากษาคดีความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ดี โดยค�ำวิพากษ์ วิจารณ์
ต่อค�ำตัดสินของศาลโลกไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าศาลโลกได้ละเลยต่อหลักนิติธรรมในการวินิจฉัยคดี
หากแต่เป็นความเห็นทีแ่ ตกต่างกันในเรือ่ งการตีความตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ มีรายละเอียดปลีกย่อย
ในหลายประเด็น และเป็นมุมมองบนพื้นฐานของแนวคิดทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
2. บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
การด�ำเนินงานของคณะมนตรีความมั่นคงฯ มีความส�ำคัญต่อการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศ เพราะเป็นเวทีตัวแทนของประเทศในประชาคมโลกในกรอบสหประชาชาติ และสามารถ
ด�ำเนินการได้โดยรวดเร็ว ต่างจากการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่มีกระบวนการที่
ใช้ เวลานาน โดยขึ้ น อยู ่ กั บ ลั ก ษณะของข้ อ พิ พ าทด้ ว ยว่ า เหมาะสมที่ จ ะด� ำ เนิ น การในกรอบใด
แต่กระนั้นก็ตาม โดยที่กลไกดังกล่าวเป็นเสมือนหนึ่งเวทีพิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐด้วย จึงพบเห็น
การออกข้อมติ หรือระงับข้อมติที่ขัดต่อความเห็นของสาธารณชนอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่
เกี่ยวกับการด�ำเนินการของสหรัฐฯ ที่เป็นประเทศมหาอ�ำนาจหลักของโลก และเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลที่
เป็นพันธมิตรส�ำคัญของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ท�ำให้เกิดข้อกังขาต่อการด�ำเนินงานของคณะมนตรี
ความมัน่ คงฯ ว่าเป็นไปตามหลักนิตธิ รรมเพียงใด และถูกใช้เป็นเครือ่ งมือของประเทศมหาอ�ำนาจเท่านัน้
แม้ว่าสหรัฐฯ จะให้เหตุผลอย่างไม่เป็นทางการว่าไม่สามารถปล่อยให้มีการด�ำเนินการที่ขัดหรือฝืนต่อ
ความเป็นจริงในทางการเมืองได้
กรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาก คือ การที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าอิรักสะสมอาวุธ
นิวเคลียร์ แล้วพยายามผลักดันให้คณะมนตรีความมั่นคงฯ ออกข้อมติอนุมัติให้ใช้ก�ำลังแทรกแซงอิรัก
แต่ไม่ส�ำเร็จ จึงใช้ข้ออ้างดังกล่าวในการด�ำเนินการเอง โดยจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร Coalition of the
Willing มีอังกฤษเป็นพันธมิตรหลัก แล้วใช้ก�ำลังบุกอิรักจนสามารถจับกุมประธานาธิบดี ซัดดัม ฮุสเซน
ได้ แล้ ว เปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลอิ รั ก ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การรุ ก รานประเทศอธิ ป ไตย
โดยสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถตรวจพบอาวุธนิวเคลียร์ตามที่กล่าวอ้าง ท�ำให้มองกันว่าสหรัฐฯ ด�ำเนินการเพื่อ
ผลประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นส�ำคัญในการที่จะท�ำลายความเข้มแข็งของอิรัก และท�ำให้อิรักไม่เป็นภัย
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คุกคามต่อสหรัฐฯ อีกต่อไป ทั้งการคุกคามโดยตรง คุกคามอิสราเอล หรือการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย
การด�ำเนินงานของสหรัฐฯ ในกรณีอิรักท�ำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ค�ำนึงถึง
หลักนิติธรรมระหว่างประเทศ ไม่ได้อิงกฎหมายและแนวปฏิบัติอันควรระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
หากแต่เพิกเฉยต่อการหาความชอบธรรมทางกฎหมายแล้วมุ่งด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตน
เป็นส�ำคัญ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ จะใช้กรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อ
สามารถสนองตอบผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ได้ แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้น สหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะก้าวข้าม
หลักกฎหมายโดยไม่ลังเล ซึ่งการที่สหรัฐฯ สามารถด�ำเนินการเช่นนี้ได้ก็เพราะตระหนักว่าประเทศตน
เป็นประเทศมหาอ�ำนาจเดี่ยวของโลกอยู่ในปัจจุบัน ไม่มีประเทศอื่นใดที่สามารถค้านอ�ำนาจสหรัฐฯ ได้
และฝ่ายตนได้สร้างกระแสโน้มน้าวให้ประชาคมโลกเห็นภัยคุกคามของฝ่ายบริหารในอิรักแล้ว แม้ว่าจะ
ไม่เป็นจริงตามข้อกล่าวหาทั้งหมด อีกทั้งสหรัฐฯ ตระหนักดีว่ากลไกระหว่างประเทศอ่อนแอ ไม่สามารถ
ทัดทานฝ่ายที่มีอ�ำนาจอย่างแท้จริงได้
จากกรณีนี้ ได้มีเสียงเรียกร้องให้ปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
คณะมนตรีความมั่นคงฯ ในอันที่จะมีอ�ำนาจทัดทานการใช้อ�ำนาจโดยพลการของรัฐใด ๆ แต่ก็ไม่อาจ
หลีกเลีย่ งความเป็นจริงได้วา่ ฝ่ายทีม่ อี ำ� นาจเป็นฝ่ายทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถชีน้ ำ� คณะมนตรีความมัน่ คงฯ
ได้ โดยกระแสทักท้วงคัดค้านก็จะเป็นเพียงค�ำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ดี ก็นบั เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายทีน่ านาประเทศจะแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะสร้างความเชือ่ ถือต่อองค์กรดูแล
สันติภาพของโลก เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าจะมีการใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาและด�ำเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประเทศไทยกับกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเคยน�ำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพียงคดีเดียว คือ
คดีปราสาทพระวิหาร ซึ่งไทยแพ้คดี แล้วยังเป็นปมปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่จนถึง
ปัจจุบัน โดยนอกจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับค�ำพิพากษาแล้ว ยังมีการน�ำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทาง
การเมืองภายในของทั้งสองฝ่าย จนปัญหาบานปลายและต้องยื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความค�ำพิพากษาอีก
ครั้งหนึ่งในปี 2555 - 2556
คดี ป ราสาทพระวิ ห ารเป็ น ความขั ด แย้ ง เรื่ อ งเขตแดนระหว่ า งราชอาณาจั ก รกั ม พู ช ากั บ
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2501 จากปัญหาการอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาทพระวิหาร
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยด้านอ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัด
พระวิ ห าร โดยเกิ ด จากการที่ ทั้ ง ไทยและกั ม พู ช าถื อ แผนที่ ป ั ก ปั น เขตแดนตามแนวสั น ปั น น�้ ำ ของ
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เทือกเขาพนมดงรักคนละฉบับ ท�ำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของ
ตัวปราสาท เหตุการณ์ได้บานปลายหาข้อยุติไม่ได้จนมีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งฝ่ายกัมพูชา
และฝ่ายไทยจึงได้ยินยอมให้มีการพิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี 2502
คดีนี้ศาลโลกได้ตัดสินในเดือนมิถุนายน 2505 ให้ตัวปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาด้วย
คะแนนเสียง 9 ต่อ 3 ท่ามกลางความไม่พอใจของฝ่ายไทย ซึ่งเห็นว่าศาลโลกตัดสินคดีอย่างไม่ยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม การตัดสินคดีครั้งนั้นไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องอาณาเขตทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาใน
บริเวณดังกล่าวให้หมดไป และยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2505 หลังจากศาลโลกตัดสินแล้ว 20 กว่าวัน รัฐบาลไทยโดยนายถนัด
คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ได้มีหนังสือไปยัง นายอูถั่น เลขาธิการ
สหประชาชาติ เพือ่ ประท้วงว่าค�ำพิพากษาขัดต่อกฎหมายและความยุตธิ รรม และสงวนสิทธิทปี่ ระเทศไทย
จะเรียกร้องปราสาทพระวิหารกลับคืนในอนาคต อย่างไรก็ดี ต่อมาฝ่ายไทยก็ไม่ได้ยื่นขอให้ศาลทบทวน
ค�ำตัดสินหรือยื่นข้อเท็จจริงใหม่ประการใดจนพ้นระยะเวลา 10 ปีของข้อก�ำหนดในเรื่องนี้
ในการวิพากษ์วิจารณ์ค�ำพิพากษาในกรณีนี้ ฝ่ายไทยเห็นว่าศาลไม่ได้ค�ำนึงข้อเท็จจริงว่าตัว
ปราสาทอยู่ในเขตแดนของไทยในทางภูมิประเทศ แต่ไทยตกเป็นเหยื่อของการเอารัดเอาเปรียบของ
ฝรั่งเศสในฐานะรัฐผู้อารักขากัมพูชาที่ได้จัดท�ำแผนที่ให้ฝ่ายกัมพูชาได้ประโยชน์ และอาศัยความไม่รู้
และละเลยของฝ่ายไทยในการท�ำให้ไทยยอมรับแผนที่โดยปริยายมาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้คัดค้าน
ซึ่งหมายถึงการยอมรับให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตแดนของกัมพูชา และท�ำให้ไทยแพ้คดีภายใต้หลัก
กฎหมายปิดปาก ซึง่ แม้วา่ ในกรณีนศี้ าลโลกได้พจิ ารณาบนพืน้ ฐานของสนธิสญ
ั ญาและ แผนทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
แต่ฝ่ายไทยก็กังขาในความเที่ยงธรรมและในการใช้หลักนิติธรรมของศาล
จนในช่วงปี 2550 – 2554 เกิดปัญหาความขัดแย้งกรณีปราสาทพระวิหาร รอบใหม่เมื่อ
ฝ่ายกัมพูชามีความประสงค์ยื่นจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แล้วมีประเด็นเกี่ยวกับการ
ก�ำหนดพื้นที่พัฒนาโดยรอบปราสาท ซึ่งรวมถึงพื้นที่ในขตประเทศไทยด้วย ท�ำให้หลายฝ่ายในไทย
เกรงว่าจะท�ำให้ไทยต้องเสียดินแดน แล้วเหตุการณ์ได้บานปลายเป็นความวุ่นวายทางการเมืองในไทย
พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาหลายครั้ง ท�ำให้ในเดือนเมษายน
2554 ฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องต่อศาลโลกให้ตีความค�ำพิพากษาคดีนี้ใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่อง
ขอบเขตของปราสาท และขอให้ศาลออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้ไทยถอนก�ำลังออกจากพื้นที่
ซึง่ ศาลโลกได้ออกมาตรการชัว่ คราว 4 ข้อ ให้ไทยและกัมพูชาถอนก�ำลังออกจากพืน้ ทีพ่ พิ าท และยินยอม
ให้ผู้สังเกตการณ์ของอาเซียนเข้าส�ำรวจพื้นที่ และห้ามไทยและกัมพูชามิให้ด�ำเนินการใด ๆ ที่ท�ำให้
ข้อพิพาทเลวร้ายลง
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ในการต่อสู้คดี ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ยื่นเอกสารต่อศาลโลกและได้แถลงด้วยวาจาต่อศาลเมื่อ
เดือนเมษายน 2556 โดยในวันสุดท้าย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในฐานะหัวหน้า
คณะต่อสู้คดีของฝ่ายไทย ได้แถลงปิดคดีว่าไทยและกัมพูชามีอดีตในการถูกล่าอาณานิคมเหมือนกัน
และมีอนาคตร่วมกันว่าจะเป็นพี่น้องในชุมชนอาเซียนภายใต้หลักนิติธรรม ดังนั้นค�ำพิพากษาปี 2505
ต้องไม่ถูกบิดเบือน เพราะมีแต่หลักนิติธรรมเท่านั้นที่จะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน โดยค�ำแถลง มีนัยขอให้
ค�ำนึงถึงความเป็นจริงที่ฝ่ายไทยถูกช่วงชิงประโยชน์ไปในช่วงล่าอาณานิคม และไม่ควรให้ไทยต้องเสีย
เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมมากไปกว่านี้ และเพือ่ ทีศ่ าลจะมีคำ� ตัดสินทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวยต่อการมีความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองต่อไป

การด�ำรงหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าหลักนิติธรรมไม่เพียงแต่ใช้ในระดับรัฐ หรือภายในประเทศเท่านั้น แต่มีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกัน เนื่องจากในความสัมพันธ์ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป
ไม่ว่าระดับบุคคลถึงระดับกลุ่ม หรือระดับเล็กถึงระดับใหญ่ จ�ำเป็นต้องมีกติกาหรือแนวปฏิบัติของ
ความสัมพันธ์ทยี่ อมรับซึง่ กันและกัน และมีการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์นนั้ อย่างชอบธรรมและเสมอภาค มิฉะนัน้
แล้วก็จะเกิดการไม่ยอมรับ คัดค้าน ระส�ำ่ ระสาย และสัง่ สมปัญหาต่อไปไม่สนิ้ สุด ซึง่ ในความสัมพันธ์ระดับ
รัฐจะท�ำให้ปัญหายุ่งยากยิ่งขึ้นเพราะมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องท�ำให้เป็นที่เข้าใจ
ยอมรับของมวลชนจ�ำนวนมาก
ในการนี้ การส่งเสริมหลักนิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่ต้อง
ด�ำเนินการทั้งในระดับรัฐ ระดับประชาคม ระดับองค์กรระหว่างประเทศ ระดับสหประชาชาติ และ
ทุกกลไกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ โดยอาจมีข้อพิจารณา ดังนี้
1) การส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับ
ในกติกา กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่พึงปฏิบัติในทางสากล ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและ
ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงว่าการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมจ�ำเป็นต้องมีกรอบกฎหมายที่จะ
ใช้ในการอ้างอิง ดังนั้นหากมีฝ่ายใดหรือรัฐใดไม่ยอมรับกฎหมายใด ๆ ก็จะท�ำให้หลักเกณฑ์กลางที่จะน�ำ
มาใช้เทียบเคียงในการพิจารณาคดีความ
การยอมรับเกณฑ์ปฏิบัติในทางสากล นอกจากจะใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐแล้ว
ยังเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐต่อประชาชนในประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพาะใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยหลักนิติธรรมในการด�ำเนินการเช่นกัน
2) การพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ โดยปรับปรุงจัดท�ำให้มีความทันสมัยต่อพัฒนาการ
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ของโลก โดยยึดหลักนิติธรรม ได้แก่ การตราความตกลง กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมโลกยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามความตกลงและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการด�ำเนินความสัมพันธ์ภายใต้กรอบกฎหมาย มิใช่ตามอ�ำเภอใจของรัฐใดหรือบุคคลใด ซึ่งในส่วนนี้
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission) ส�ำนักงานกฎหมาย
(Legal Counsel) และสถาบันฝึกอบรมของสหประชาชาติ รับผิดชอบด�ำเนินการอยู่ โดยมีแผนงาน
และโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายของแต่ละประเทศ และโดยร่วมมือกับสถาบันศึกษาและ
สถาบันด้านกฎหมายในประเทศเหล่านั้นด้วย
3) การพัฒนาสถาบันตุลาการระหว่างประเทศ เพื่อให้รองรับต่อประเด็นปัญหาและประเด็น
พิพาทที่เกิดขึ้นในโลก โดยมีกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่รองรับ และมีบุคลากรและ
ผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ปฏิบัติงาน อาทิ การจัดตั้ง International Criminal
Court ซึ่งว่าความเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะ และจะให้ความเป็นธรรม
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติที่เลวร้ายได้มากขึ้น โดยต่อไปอาจมีการพิจารณาจัดตั้ง
ศาลเฉพาะเรื่องเพิ่มขึ้นตามที่เห็นเหมาะสม
4) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพหุภาคี ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับโลก และในกรอบ
สหประชาชาติ เพื่อให้เป็นกลไกรักษากติกาและแนวปฏิบัติอันดีระหว่างประเทศ โดยกลไกที่เข้มแข็งจะ
ช่วยทัดทานการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายของรัฐได้ทางหนึ่ง ในขณะที่สามารถมีบทบาทในการเจรจา
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างรัฐได้ โดยค�ำนึงว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ผลดีทางหนึ่งคือ
การป้องกันไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายนั้น ๆ โดยให้รัฐและบุคคลตระหนักถึงความส�ำคัญของมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์สากล และค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมโลก
5) การปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคง เพื่อให้องค์กรพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลก
แสดงบทบาทอย่างเหมาะสมและได้รบั การยอมรับจากประเทศต่าง ๆ อย่างแท้จริง ไม่ให้ใช้การแทรกแซง
อย่างเกินเหตุ หรือแทรกแซงด้วยเหตุผลพิเศษเฉพาะ ซึ่งในเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากในการผลักดัน
ความมุ่งหมายที่ดีและเรื่องทางทฤษฎีให้มีผลจริงในทางปฏิบัติ โดยค�ำนึงถึงความเป็นจริงในโลกที่
ประเทศใหญ่มิอิทธิพลและก�ำลังอ�ำนาจมากกว่าประเทศเล็ก และสหรัฐฯ เป็นประเทศมหาอ�ำนาจเดี่ยว
ในโลกปัจจุบัน แต่ก็เป็นเรื่องที่นานาชาติจ�ำเป็นต้องด�ำเนินความพยายามต่อไปที่จะให้คณะมนตรี
ความมั่นคงฯ มีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ที่สมดุล แสดงบทบาท และออกข้อมติหรือระงับข้อมติ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือปฏิบัติตาม โดยควรมีแนวปฏิบัติในการด�ำเนินมาตรการ
ตามระดับความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ ทีช่ ดั เจน มีกระบวนการหารืออย่างเพียงพอ และให้มกี ารทบทวน
การด�ำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงมาตรการและการด�ำเนินงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
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6) ส่งเสริมการใช้หลักนิติธรรมในการแก้ไขสถานการณ์และข้อพิพาท รวมทั้งการที่กองก�ำลัง
นานาชาติเข้าไปแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบางประเทศภายใต้หลักการความรับผิดชอบที่จะ
ให้การคุ้มครอง (responsibility to protect) ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นต่อหลักการที่จะไม่ให้มีการพ้นผิด
(impunity) ทั้งในส่วนของผู้ที่ละเมิดในรัฐนั้น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของกลไกระหว่างประเทศได้รับความเชื่อถือ ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันความขัดแย้งและการสร้าง
สันติภาพภายหลังความขัดแย้งภายในดินแดนนั้น ๆ ทางหนึ่ง
7) การเผยแพร่ขอ้ มูลและส่งเสริมหลักนิตธิ รรมในระดับประชาชน เพือ่ ให้พลเมืองของรัฐทัง้ หลาย
มีความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการยุตธิ รรมระหว่างประเทศ และยึดถือในหลักนิตธิ รรม ซึง่ จะเป็นการสร้าง
พลังทัดทานภายในรัฐนั้น ๆ เองหากผู้น�ำประเทศหรือรัฐบาลกระท�ำการที่ละเมิด หลักนิติธรรมระหว่าง
ประเทศ พร้อมกับจะช่วยสร้างสังคมทีม่ เี หตุผลทีจ่ ะยอมรับการพิจารณาคดีทเี่ ป็นไปอย่างเทีย่ งธรรมแล้ว
โดยไม่ใช้ความรูส้ กึ ชาตินยิ มหรืออารมณ์ดำ� เนินการคัดค้านอย่างไร้เหตุผล ในขณะทีก่ ไ็ ม่ปลุกเร้าความยินดี
จนเกินควรในรัฐที่เป็นฝ่ายชนะคดีใด ๆ เพราะจะกระตุ้นความไม่พอใจและความคับแค้นให้มีมากยิ่งขึ้น
ในอีกรัฐหนึ่ง และจะท�ำให้ข้อพิพาทไม่เป็นที่สิ้นสุด
8) การส่งเสริมนักกฎหมายระหว่างประเทศของไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
เตรียมบุคลากรด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ และพัฒนาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการเข้าร่วมกรอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
และการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งในการเป็นตัวแทนของรัฐในการต่อสู้คดีในศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ และในกรณีพิพาทกับรัฐอื่นในเวทีใด ๆ ซึ่งควรมีนักกฎหมาย หรือนักเจรจาที่มี
ความสามารถสูงปฏิบัติหน้าที่สืบต่อกันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยมีบุคลากร
ของไทยเองที่จะปกป้องหลักนิติธรรมด้วย
โดยสรุป การส่งเสริมหลักนิติธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่รัฐทั้งหลาย
และกลไกระหว่างประเทศในทุกระดับพึงร่วมมือกันด�ำเนินการ เพื่อสร้างสังคมโลกที่เป็นธรรมมากกว่าที่
เป็นอยู่ และอ�ำนวยให้เกิดสันติภาพและความปรองดองเกิดขึ้นในโลกสืบไป
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ตามหลักนิติธรรม” ทั้งนี้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานแห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีม่ คี วามเป็นธรรม สามารถอธิบายและให้เหตุผลได้
และจะใช้อ�ำนาจโดยปราศจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้
วุ ฒิ ส ภาในฐานะองค์ ก รผู ้ ใช้ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละในฐานะสภาที่ ส องมี ห น้ า ที่ ก ลั่ น กรอง
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องตรง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ ซึ่งเมื่อร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมายแล้ว กฎหมายเหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญให้ฝ่ายบริหารและองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐที่
เกี่ยวข้องได้ใช้บริหารและปกครองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามหลักนิติธรรม
ต่อไป

บทบาทของวุฒิสภากับการกลั่นกรองกฎหมายตามหลักนิติธรรม
1. บทน�ำ
งานตรากฎหมายถือเป็นภารกิจหลักของฝ่ายนิติบัญญัติอันประกอบไปด้วย องค์กรที่ใช้อ�ำนาจ
นิติบัญญัติตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการตราร่างพระราชบัญญัติให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งวุฒิสภานับเป็นองค์กรหลักที่
จะท�ำหน้าที่ในการกลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรมาสามวาระแล้ว
เพือ่ ให้รา่ งกฎหมายทีจ่ ะมีผลใช้บงั คับกับประชาชนทัว่ ไปเป็นกฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ทั้งนี้ กระบวนการตรากฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
* รองเลขาธิการวุุฒิสภา, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

171

วราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์

รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง บั ญ ญั ติว่ า
“การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก นิ ติ ธ รรม” นั้ น นั บ ว่ า เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ ไทยที่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ค� ำ ว่ า
“หลั ก นิ ติ ธ รรม (The Rule of Law)” 1 ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง นี้ ผู ้ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งการให้
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่ มี ค วามเป็ น ธรรม สามารถอธิ บ ายและให้ เ หตุ ผ ลได้ และจะใช้ อ� ำ นาจโดยปราศจากบทบั ญ ญั ติ
แห่งกฎหมายรองรับนั้นไม่ได้ 2
บทบาทของวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมายนั้นนับว่ามีความส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากงานการ
ตรากฎหมายหรื อ การนิ ติ บั ญ ญั ติ นั้ น ถื อ เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และมี ผ ลร้ า ยแรงลึ ก ซึ้ ง
มหาศาลต่อชีวิตและสังคมมนุษย์ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “การค้นพบการนิติบัญญัติของมนุษย์มีผลรุนแรง
มหาศาลยิ่งกว่าการค้นพบไฟและดินปืนเสียอีก”

2. สารัตถะของ “หลักนิติธรรม”
เมื่อพิจารณาถึง “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” จะเห็นได้ว่า หลักการนี้พยายามที่จะ
เรียกร้องให้บรรดาการกระท�ำทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย จะต้องไม่กระท�ำการก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามอ�ำเภอใจ ซึ่งหากปรากฏว่า
รัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระท�ำการขัดต่อกฎหมาย การกระท�ำดังกล่าวย่อมถูกฟ้องร้องไปยังศาลได้ 3
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรมเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะ
ต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ 4 สาระส�ำคัญของ
หลักนิติธรรม ได้แก่

1
2

3
4

“หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” เป็นหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายอังกฤษ โดยมีแนวความคิดที่ว่า “มนุษย์ไม่ควร
ต้องถูกปกครองโดยมนุษย์ แต่จะถูกปกครองโดยกฎหมาย”
คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550).
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. จัดท�ำโดย ส�ำนักกรรมาธิการ 3 ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร. หน้า 2-3.
ตามแนวคิดของอัลเบิร์ต เวนน์ ไดซี่ย์ (Albert Venn Dicey) นักกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ ได้มุ่งเน้นหลักนิติธรรม
ไปที่ความผูกพันต่อกฎหมายของฝ่ายบริหาร
ก�ำชัย จงจักรพันธ์, “หลักนิติธรรม ความหมาย สาระส�ำคัญ และผลของการฝ่าฝืน” สืบค้นจาก http://www.lrct.
go.th/?p=5716 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556.

172

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทบาทของวุฒิสภากับการกลั่นกรองกฎหมายตามหลักนิติธรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ
กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ
กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป
เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อ�ำนาจได้ภายใต้การให้อ�ำนาจโดยกฎหมาย
ห้ามยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระท�ำในอนาคต

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า หลักนิติธรรมมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญคือ5 การถือความสูงสุดของ
กฎหมาย หลักความเสมอภาคกันทางกฎหมาย และเป็นหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นและพัฒนาการมาจาก
ค�ำพิพากษาตัดสินของศาลทีด่ ำ� เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นระยะเวลายาวนานตลอดมาจนสามารถสร้างหลัก
กฎหมายที่เรียกว่า “Common Law”
อย่างไรก็ตาม แม้หลักนิตธิ รรมทีม่ พี ฒ
ั นาการมาจากประเทศในกลุม่ Common Law โดยเฉพาะ
ในระบบอังกฤษที่ยอมรับหลักรัฐสภาเป็นผู้ทรงอ�ำนาจสูงสุดแล้ว นั่นหมายความว่า รัฐสภาอังกฤษ
สามารถที่จะตรากฎหมายให้มีเนื้อหาสาระอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้น หลักการดังกล่าวจึงไม่มีการเรียกร้อง
ให้ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องผูกพันตนต่อกฎเกณฑ์อื่นใด แต่ลักษณะของกฎหมายที่จะช่วยสร้างให้เกิด
การปกครองตามหลักนิติธรรมปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นต้องมีลักษณะที่ส�ำคัญ6 คือ
1. กฎหมายจะต้องบังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกคน ไม่เว้นแม้แต่องค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กฎหมายจะต้องได้รับการประกาศใช้อย่างเปิดเผย
3. กฎหมายจะต้องได้รับการตราขึ้นให้มีผลบังคับไปในอนาคต ไม่ใช่การตราขึ้นเพื่อใช้บังคับ
ย้อนหลังไปในอดีต
4. กฎหมายจะต้องได้รับการตราขึ้นโดยมีข้อความที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการบังคับที่
ไม่เป็นธรรม
5. กฎหมายต้องไม่มีข้อความที่ขัดแย้งกันเอง
6. กฎหมายจะต้องไม่เรียกร้องให้บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้
7. กฎหมายต้องมีความมั่นคงตามสมควร แต่ก็จะต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
5
6

อักขราทร จุฬารัตน, “บทบาทใหม่ศาลปกครองไทย” ใน นิติรัฐในสังคมไทย, (สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย,
2552), หน้า 40-43.
วรเจตน์ ภาคีรัตน์. ค�ำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2555.
น.175-176.
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8. กฎหมายที่ได้รับการประกาศใช้แล้วจะต้องได้รับการบังคับให้สอดคล้องกัน กล่าวคือ
ต้องบังคับการให้เป็นไปตามเนื้อหาของกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้น�ำหลักการดังกล่าวมาบัญญัติไว้ใน
มาตรา 3 วรรคสอง ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม” นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องรัฐสภา
ในฐานะองค์กรผูใ้ ช้อำ� นาจ นิตบิ ญ
ั ญัตติ อ้ งอยูบ่ นพืน้ ฐานของบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ และบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มีความเป็นธรรม

3. ภารกิจขององค์กรกลั่นกรองกฎหมาย : วุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก�ำหนดให้วุฒิสภามีอ�ำนาจหน้าที่ 7 ดังนี้
(1) ด้านงานนิติบัญญัติ
1. กลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งวุฒิสภาต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ส่วนร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน8
2. พิจารณาอนุมัติพระราชก�ำหนด ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชก�ำหนดแล้ว
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�ำหนดนัน้ ต่อรัฐสภาเพือ่ พิจารณาโดยไม่ชกั ช้า ทัง้ นี้ หากสภาผูแ้ ทนราษฎร
ไม่อนุมัติพระราชก�ำหนดนั้นก็ตกไปโดยไม่ต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณา แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแล้ว
ส่งให้วุฒิสภาพิจารณา วุฒิสภาไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันการอนุมัติอีกครั้ง
หากสภาผู้แทนราษฎรมีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก�ำหนดมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 9
3. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภามีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมใน 2 ส่วน10 ดังนี้
7
8
9
10

ปัทมา สูบกาปัง. รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552), น. 29-36.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 146 มาตรา 147 และ มาตรา 168
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 184 และมาตรา 186
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291
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บทบาทของวุฒิสภากับการกลั่นกรองกฎหมายตามหลักนิติธรรม

		 3.1 สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
		 3.2 รัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมรัฐสภาโดยพิจารณา
เป็น 3 วาระ คือ
			 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา
			 วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงล�ำดับมาตรา ซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย ซึ่งมติเห็นชอบต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมาก
			 วาระที่ 3 ขัน้ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ใช้วธิ เี รียกชือ่ และลงคะแนนโดยเปิดเผย
ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ จ�ำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
4. สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ�ำนวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาเข้าชือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญได้11
5. กรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคำ� วินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญมีขอ้ ความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมีผลให้ข้อความดังกล่าวเป็นอันตกไปนั้น ให้ส่งกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒสิ ภาเพือ่ พิจารณา ตามล�ำดับ โดยทีใ่ ห้พจิ ารณาแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา12
6. กรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติและพระราชทานคืน
มายังรัฐสภา หรือเมือ่ พ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้รฐั สภาประชุมปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ หากรัฐสภามีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภา ให้นายกรัฐมนตรีน�ำร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ อีกครั้งหนึ่ง13
11
12
13
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(2) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเป็นบทบาทอ�ำนาจหน้าที่หลักของ
“รัฐสภา” ตามกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและ
ฝ่ายบริหารของระบบรัฐสภา ซึง่ วุฒสิ ภาเป็นส่วนหนึง่ ของรัฐสภา รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดให้มบี ทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่ในด้านควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินด้วย
อย่างไรก็ตาม การควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของวุฒสิ ภานัน้ มิได้เหมือน
กับสภาผู้แทนราษฎรไปทั้งหมด ดังนี้
1. การตัง้ กระทูถ้ าม โดยทีส่ มาชิกวุฒสิ ภามีสทิ ธิตงั้ กระทูถ้ ามรัฐมนตรีเกีย่ วกับงานในหน้าที่
ได้ ซึ่งรัฐมนตรีมีสิทธิที่จะไม่ตอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน14
2. การอภิปรายทัว่ ไปในวุฒสิ ภาโดยไม่มกี ารลงมติ โดยทีส่ มาชิกวุฒสิ ภาจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภา เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มกี ารลงมติได้ ซึง่ การขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปนีก้ ระท�ำได้เพียงครัง้ เดียวในสมัยประชุมหนึง่ 15
3. การอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่มกี ารลงมติ กรณีมปี ญ
ั หาส�ำคัญ
เกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดิน นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังรัฐสภาขอให้เปิดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุม
ร่วมกันของรัฐสภา เพือ่ ขอรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ รัฐสภา
จะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้16
4. การตั้งคณะกรรมาธิการ โดยที่วุฒิสภามีอ�ำนาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
สามัญ และเลือกสมาชิกหรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา แล้วรายงานต่อวุฒิสภาโดยที่
มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น ต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ�้ำหรือซ้อนกัน17
(3) การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้วฒ
ุ สิ ภาและสมาชิกวุฒสิ ภามีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
14
15
16
17
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บทบาทของวุฒิสภากับการกลั่นกรองกฎหมายตามหลักนิติธรรม

1. สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มี อ ยู ่ ข องทั้ ง สองสภา มี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ เสนอความเห็ นต่ อ
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะน�ำขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย18
2. สมาชิกวุฒสิ ภา หรือสมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มี อ ยู ่ ข องทั้ ง สองสภา มี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ เสนอความเห็ นต่ อ
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่ ให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยกรณีทเี่ ห็นว่าร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา หรือร่างข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ภายหลังจากวุฒิสภาหรือรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา19
3. ประธานวุฒสิ ภามีสทิ ธิเสนอเรือ่ งต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยในกรณีทเี่ ห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้20
4. สมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่เห็นว่า การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย21
5. สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
พระราชก�ำหนดมิได้ออกเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย
สาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือเป็นกรณีฉุกเฉินที่
มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้22
18
19
20
21
22

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 154
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 155
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 149 วรรคสอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคหก และวรรคเจ็ด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 185
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6. สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้
พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ�ำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลผูกพัน
ด้านการค้า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ23
(4) การเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระและศาล
วุฒิสภามีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในด้านการเลือกและให้ความเห็นชอบบุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง
ในองค์กรอิสระและศาล ดังต่อไปนี้
1. วุฒสิ ภาพิจารณาเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 2 คน ซึง่ ไม่เป็นข้าราชการตุลาการ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม24
2. วุฒสิ ภาพิจารณาเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 2 คน ซึง่ ไม่เป็นข้าราชการตุลาการ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตุลาการศาลปกครอง25
3. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุด พ้นจากต�ำแหน่ง
ภายหลังจากที่คณะกรรมการอัยการมีมติ26
4. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้
จากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสรรหาแล้วเสนอรายชื่อจ�ำนวน 3 คน และ
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแล้วเสนอรายชื่อ จ�ำนวน 2 คน27
เมือ่ วุฒสิ ภามีมติให้ความเห็นชอบบุคคลตามทีเ่ สนอมาให้บคุ คลดังกล่าวประชุมเลือกกันเอง
ให้ 1 คน เป็นประธานกรรมการการเลือกตัง้ และแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภาทราบเพือ่ น�ำความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
หากวุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบบุคคลใด ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปให้คณะกรรมการ
สรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อด�ำเนินการสรรหาใหม่ หากมี
23
24
25
26
27

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคท้าย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 221
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 226
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคสาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 231
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มติยนื ยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของทีป่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี ให้ด�ำเนินการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อไป
5. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขานิตศิ าสตร์ จ�ำนวน 2 คน และผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อนื่
จ�ำนวน 2 คน28
6. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้
จากที่คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาสรรหาแล้วเสนอรายชื่อ จ�ำนวน 3 คน29
7. วุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คล เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งนี้จากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาสรรหาแล้วเสนอรายชื่อ จ�ำนวน 9 คน30
8. วุฒสิ ภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพือ่ แต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทัง้ นี้
จากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาสรรหาแล้วเสนอรายชื่อ จ�ำนวน 7 คน31
9. วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งนี้ จากที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาสรรหาแล้ว
เสนอรายชื่อ จ�ำนวน 7 คน32
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบบุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น เมื่อวุฒิสภามีมติให้ความเห็นชอบบุคคลตามที่เสนอมา
ให้ประธานวุฒิสภาน�ำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง แต่ถ้าวุฒิสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
บุคคลใด ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปให้คณะกรรมการสรรหา เพื่อด�ำเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการ
สรรหามีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภาน�ำความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
28
29
30
31
32

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 201 ประกอบมาตรา 205
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 243
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 252
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 256
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(5) การถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง
รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้วุฒิสภามีบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา ถอดถอนผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ประธานศาลฎี ก า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด อั ย การสู ง สุ ด ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับสูง ผูใ้ ดมีพฤติการณ์รำ�่ รวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริต
ต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระท�ำผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ส่อว่าจงใจใช้อ�ำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง33
2. วุฒิสภามีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและมีมติให้กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติพ้นจากต�ำแหน่ง ในกรณีที่กระท�ำการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของการด�ำรงต�ำแหน่งอย่างร้ายแรง34
(6) การเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบง�ำใดๆ และต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์35 และสมาชิกวุฒิสภามีเอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน รวมทั้งหลักประกันความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ36
(7) การพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ37
รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้วุฒิสภามีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ
ในฐานะรัฐสภา เช่นเดียวกับอ�ำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ ในระหว่างอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ
ให้วุฒิสภาประชุมเพื่อท�ำหน้าที่รัฐสภาในกรณีต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
33
34
35
36
37

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 270
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 248
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 122
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 126 วรรคท้าย มาตรา 130 และมาตรา 131
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 132 (1)
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4. ปัญหาการกลั่นกรองกฎหมายโดยวุฒิสภา

เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนหรือกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภาแล้ว จะเห็นได้ว่า
มีลักษณะท�ำนองเดียวกับของสภาผู้แทนราษฎร แต่ที่แตกต่างก็คือ วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายที่
สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วให้เสร็จภายในเวลาที่ก�ำหนด กล่าวคือ ถ้าเป็นร่างกฎหมายทั่วไป
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่ถา้ ร่างกฎหมายนัน้ เป็นร่างกฎหมายเกีย่ วด้วยการเงิน วุฒสิ ภา
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
ซึง่ ต้องไม่เกิน 30 วัน (ก�ำหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริม่ นับแต่วนั ทีร่ า่ งกฎหมาย
นั้นมาถึงวุฒิสภา) ถ้าวุฒิสภาพิจารณาไม่เสร็จภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างกฎหมายนัน้ แต่การพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่มกี ำ� หนดเวลาใด ๆ ส่วนกระบวนการ
หรือขัน้ ตอนการพิจารณาของวุฒสิ ภานัน้ ข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. 2551 ได้กำ� หนดไว้มลี กั ษณะ
ท�ำนองเดียวกับของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งโดยปกติวุฒิสภาจะพิจารณาร่างกฎหมายเป็น
3 วาระ กล่าวคือ
การพิจารณาในวาระที่หนึ่งนี้ วุฒิสภาจะพิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้
พิจารณาหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้งร่างกฎหมาย
นั้นไว้ก่อน และส่งร่างกฎหมายนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร หากวุฒิสภามีมติรับร่างพระราชบัญญัติไว้
พิจารณา วุฒิสภาก็จะพิจารณาในลาดับต่อไปเป็นวาระที่สอง
ปั ญ หาการพิ จ ารณาในวาระที่ 1 นี้ จะเห็ น ได้ ว ่ า การให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ศึ ก ษา
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่หนึ่งเป็นการศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่
สภาผูแ้ ทนราษฎรยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ซึง่ ขาดการศึกษาในช่วงทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรผ่านวาระทีส่ ามไป
แล้ว จึงท�ำให้การศึกษาของคณะกรรมาธิการดังกล่าวขาดความสมบูรณ์และมีข้อมูล ไม่ครบถ้วน
ประกอบกับการพิจารณาลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกวุฒิสภามักจะอภิปรายรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ๆ เป็นระยะ
เวลานานจนเกินไป มิได้มุ่งเน้นการอภิปรายเชิงหลักการ ท�ำให้การอภิปรายในวาระที่หนึ่งต้องใช้เวลา
มากเกินควร38
การพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง วุ ฒิ ส ภาจะพิ จ ารณาโดยคณะกรรมาธิ ก ารที่ วุ ฒิ ส ภาตั้ ง หรื อ
กรรมาธิการเต็มสภาซึ่งโดยปกติจะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง การพิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภาจะกระท�ำได้ตอ่ เมือ่ สมาชิกเสนอญัตติโดยมีผรู้ บั รองไม่นอ้ ยกว่าสิบคน และทีป่ ระชุม
วุฒิสภาอนุมัติ
38

ประสพสุข บุญเดช, “ปัญหาและอุปสรรคในการกลัน่ กรองกฎหมายของวุฒสิ ภา” บทความพิเศษในวุฒสิ ภากับงานกลัน่ กรอง
กฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดท�ำรายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา), น.31.
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ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น วุฒิสภาจะตั้งคณะกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้
เมื่อพิจารณาเรียงล�ำดับมาตราจนจบร่างฯ นั้นแล้ว วุฒิสภาจะพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุป
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์โดยสมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�ำได้ แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความที่ยังเห็นว่าขัดแย้งกันอยู่ จากนั้นก็จะเป็นการพิจารณาใน
วาระที่ 3
ปัญหาการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่หลายประการ39 เช่น การตั้งคณะ
กรรมาธิการ พบว่า วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นคณะกรรมาธิการมักจะใช้วิธีการ ส่งตัวแทนจาก
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคนซึง่ เป็นสัดส่วนทีไ่ ด้มกี ารจัดไว้ลว่ งหน้าแล้ว จึงท�ำให้ขาดกรรมาธิการทีม่ ี
ความสนใจและเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ ๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ การทีส่ มาชิกวุฒสิ ภา
ผู้แปรญัตติหรือกรรมาธิการที่สงวนความเห็นเป็นกลุ่ม ๆ มักจะขอใช้สิทธิในการอภิปรายทุกคนและ
ไม่นิยมใช้วิธีการให้สมาชิกวุฒิสภาเพียงท่านเดียวอภิปรายแทน สมาชิกวุฒิสภาใช้เวลาอภิปราย
นานเกินไป จึงท�ำให้เสียเวลาที่ประชุมวุฒิสภามาก และยังพบว่า คณะกรรมาธิการยังขาดความเป็น
เอกภาพ ขาดผู้เชี่ยวชาญในการร่างกฎหมายจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาบางท่านมัก
จะอภิปรายนอกเหนือจากประเด็นที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา ท�ำให้ใช้เวลาในการอภิปราย
ค่อนข้างมาก เป็นต้น
ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สามนี้ไม่มีการอภิปราย วุฒิสภาจะลงมติว่า
เห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือถ้าในการพิจารณาในวาระทีส่ องได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมร่างกฎหมายนัน้ วุฒสิ ภาก็จะลงมติวา่ ให้แก้ไขเพิม่ เติมหรือไม่แก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ มติให้แก้ไขเพิม่ เติม
หมายความว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ได้พิจารณาไว้ ในวาระที่สอง และมติ ไม่แก้ไขเพิ่มเติมหมายความว่า
วุฒสิ ภาเห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเมือ่ วุฒสิ ภามีมติเห็นชอบด้วยหรือไม่
เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร หรือให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
สภาผู้แทนราษฎรทราบ
หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ก่อนที่จะส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร หากมีข้อความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาอาจน�ำ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นกลับมาทบทวนข้อผิดพลาดนั้นได้ หากที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบ โดยให้
กระท�ำได้เท่าที่จ�ำเป็นและให้กระท�ำโดยกรรมาธิการเต็มสภา
39

เพิ่งอ้าง, น. 31-32.
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ในกรณีที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ และเมื่อทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ได้ตั้งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ให้เสนอให้แต่ละสภาพิจารณา เมื่อกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รายงานและเสนอร่างกฎหมายนั้นต่อสภาทั้งสอง เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบ
หรือ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ถ้าสภาทั้งสอง
ต่างเห็นชอบด้วยร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการ ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ด�ำเนินการเพื่อน�ำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ต่อไป แต่ถา้ สภาใดสภาหนึง่ ไม่เห็นชอบด้วย ก็ถอื ว่า “ยับยัง้ ” ร่างกฎหมายไว้กอ่ น เพือ่ รอเวลา
ในการยกขึ้นมาพิจารณา
ปัญหาการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้ เป็นกรณีที่เกี่ยวโยงมาจากการพิจารณาในวาระที่ 1 และ
วาระที่ 2 กล่าวคือ เมือ่ พิจารณารัฐธรรมนูญจะเห็นได้วา่ รัฐธรรมนูญได้กำ� หนดเงือ่ นเวลา ในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาไว้ในระยะเวลาที่จ�ำกัด ท�ำให้วุฒิสภาจ�ำเป็นต้องเร่งรีบในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เพราะหากพิจารณาไม่เสร็จ รัฐธรรมนูญให้ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น ซึ่งการเร่งรีบในการพิจารณาอาจท�ำให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหารายละเอียดที่มีจ�ำนวนหลายมาตรา
หลายหมวด และมีความสลับซับซ้อน หรือมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้อง
อาศัยเวลาในการศึกษารายละเอียดมากกว่านี40้
นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องของ “องค์ประชุม”41 ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญที่วุฒิสภาจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีมาตรฐานในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้เป็นไปตามที่
รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ ก�ำหนดไว้ เพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ42

40
41

42

ประสพสุข บุญเดช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 38, น. 34.
จ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ ของสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการประชุมสภาและการประชุมกรรมาธิการตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการ
ประชุมสภา ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้องค์ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
โปรดดู ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2-4/2551 ซึ่งมีสาระส�ำคัญโดยสรุปว่า “ในวันและเวลาที่สภาฯ ออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 3 ฉบับ มีสมาชิกเข้าประชุมไม่ถึง กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด
ของ สภาฯ ในขณะนั้น จึงไม่ครบองค์ประชุม และไม่อาจถือเป็นมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ และเมื่อการประชุมเพื่อ
ลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เป็นการประชุมโดย ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 วรรคหนึ่งแล้ว
การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเป็นการลงมติโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มีผลให้กระบวนการในการตราร่าง
พ.ร.ป. ทั้ง 3 ฉบับในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และไม่สามารถน�ำไปสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ทั้ง
3 ฉบับในวาระที่สองและวาระที่สามต่อไปได้ สภานิติบัญญัติจึงไม่มีอำ� นาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม
ดังนั้น การตราร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 3 ฉบับ จึงไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ..”
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5. บทสรุป
งานตรากฎหมายถือเป็นหัวใจส�ำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา ซึ่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะท�ำให้ร่างพระราชบัญญัติ มีผลบังคับใช้
เป็นกฎหมาย วุฒิสภาในฐานะสภาที่สองมีหน้าที่กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาจาก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรให้ เ ป็ น ไปอย่ า งรอบคอบและถู ก ต้ อ งตรงตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ และ
ข้อบังคับการประชุมฯ ซึ่งเมื่อร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว กฎหมายเหล่านั้น
จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญให้ฝ่ายบริหารและองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้บริหารและปกครอง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามหลักนิติธรรม ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกและประโยชน์
ของประเทศชาติต่อไป
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หลักนิติธรรมกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา
วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์*

บทคัดย่อ
หลักนิตธิ รรมเป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานของหลักการประชาธิปไตยซึง่ มีหลักการส�ำคัญประการหนึง่
คือ หลักความรับผิดชอบแห่งรัฐที่ส่งผลให้รัฐต้องร่วมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการกระท�ำความผิดอาญา
ขึ้นในสังคม เพราะการกระท�ำความผิดเกิดจากความบกพร่องของรัฐที่มิได้ควบคุมดูแลและจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจยั ฉบับนีจ้ งึ พิจารณาถึงทีม่ าของหลักการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผเู้ สียหายในคดีอาญา
ด้วยระบบค่าทดแทนโดยจะได้อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายของความเกี่ยวพันระหว่าง
หลักนิติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งผลจากแนวคิดดังกล่าวท�ำให้
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบโดยเทียบเคียงสาระระหว่างกฎหมาย
ต่างประเทศกับพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 ต่อจากนั้นจึงได้พิจารณาว่ากฎหมายที่ว่าด้วยการชดเชยค่าตอบแทนให้กับผู้เสียหาย
ของไทยสอดคล้องกับหลักนิตธิ รรม และการคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายหรือไม่ และมีปญ
ั หาในการบังคับ
ใช้ประการใด เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการสากลมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : หลักนิติธรรม, การเยียวยาความเสียหาย, ผู้เสียหายในคดีอาญา, ค่าทดแทน

Abstract
Rules of law, a fundamental principle of the democracy, have a significant
principle, called the principle of state responsibility, creating the state’s obligation to
protect its member from crimes. As the crimes have been committed, it is a state
responsibility to compensate the criminal victim owing to the deficiency of the state to
prevent such crimes
* รองอัยการสูงสุด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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Therefore, this research initially considers the source of the victim restitution
concept in criminal cases. The basic concept and the relationship between the rules of
law and such a concept are then explained. It gives rise to the victim to be restituted
by state systematically. The international standard and foreign legislation together
with the Victim Restitution and the Accused Compensation and Expense in Criminal
Case Act B.E. 2001 of Thailand are also studied. Finally, the existing Act of Thailand is
examined whether it is pursuant to the general principle of rules of law, and whether
it is able to restitute the criminal victim; as well as what problems have been arisen.
It is of the conclusion in what Thai laws should be amended in order that it will be in
harmony with the principles of rules of law and the protection of such victims.
Keywords : the rule of law, injuries compensation, criminal victim, restitution

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเป็นหลักประกัน
การให้ความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ หลักการส�ำคัญประการหนึ่งของ
หลักนิติธรรมคือ หลักแห่งการมีกฎหมายที่ดีและหลักแห่งความรับผิดชอบของรัฐ
ด้วยเหตุท่ีตามแนวคิดประชาธิปไตย ประชาชนได้มอบอ�ำนาจในการปกครอง บริหารและดูแล
สังคมให้กับรัฐ ๆ จึงมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับสังคมและประชาชน โดยรัฐมีหน้าที่โดยตรงใน
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมแสดงว่า รัฐมีความบกพร่องใน
การปฏิบตั หิ น้าที่ รัฐจึงต้องมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสังคมและประชาชนผูไ้ ด้รบั
ความเสียหายนั้นด้วย ตามหลักแห่งความรับผิดชอบของรัฐ
การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาด้วยการให้รัฐชดใช้ค่าทดแทนได้รับการยอมรับทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศและในกฎหมายต่างประเทศว่าเป็นมาตรการเยียวยาความเสียหายที่รัฐแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสมาชิกในรัฐ ส�ำหรับประเทศไทยได้มีการก�ำหนดสิทธิของผู้เสียหายใน
คดีอาญาไว้ครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายหลังได้มพี ระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 รองรับหลักการ
ดังกล่าวและก�ำหนดทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
หลักการส�ำคัญในการเยียวยาความเสียหายด้วยค่าทดแทนตามกฎหมายไทย คือ ต้องเป็น
ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยที่มิได้มีส่วนร่วมในการกระท�ำความผิด โดยค่าทดแทนที่รัฐจะจ่ายให้ต้องเป็น
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ความเสียหายจากความผิดต่อชีวิต ร่างกายและความผิดเกี่ยวกับเพศ ทั้งนี้ การจ่ายค่าทดแทนเป็น
อ�ำนาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายซึ่งจัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติฯ
โดยค่าทดแทนที่ผู้เสียหายจะได้รับแยกเป็นกรณีการบาดเจ็บและกรณีการเสียชีวิตซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล, ค่าทดแทนการขาดประโยชน์ในระหว่างพักรักษาตัว, ค่าใช้จ่ายในการ
ปลงศพ และค่าขาดไร้อุปการะ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจก�ำหนดจ�ำนวนค่าทดแทน
ที่ผู้เสียหายจะพึงได้รับตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละรายการดังที่ระบุไว้ใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ คณะกรรมการมีดุลพินิจก�ำหนดจ�ำนวนค่าทดแทนโดยพิจารณาจากพฤติการณ์และ
ความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมถึงโอกาสที่
ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นซึ่งหากคณะกรรมการฯ มีค�ำวินิจฉัยเป็นอย่างไร
และผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัย ผู้เสียหายสามารถอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยต่อศาลอุทธรณ์ได้
อย่างไรก็ตาม การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงมีขอ้ พิจารณาบางประการเป็นต้นว่า
ไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาที่ผู้เสียหายที่จะขอรับค่าทดแทนต้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์ การไม่ได้ก�ำหนด
ให้ผู้เสียหายที่จะขอรับค่าทดแทนต้องมีส่วนกับรัฐในการป้องกันอาชญากรรมการไม่ก�ำหนดให้รัฐมีสิทธิ
ไล่เบี้ยเอาค่าทดแทนคืนจากผู้กระท�ำความผิดรวมถึงการไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จ�ำนวนเดียวกันจากผู้กระท�ำความผิดได้อีก ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการทบทวนข้อพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักกฎหมาย ความยุติธรรม และสอดคล้องกับ
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้หลักประชาธิปไตย
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หลักนิตธิ รรม หรือ The Rule of Law มีแนวคิดมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ
(Common Law) ที่มีนักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษ คือ A. V. Dicey น�ำค�ำนี้มาใช้ในระบบอังกฤษโดย
อธิบายความหมายในแง่มุมที่สอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยแนวคิดของ Dicey นั้น เห็นว่า หลักนิติธรรมประกอบด้วยหลักการ
3 ประการ1 ได้แก่
1) บุคคลจะไม่ถูกลงโทษหรือย�่ำยีต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเว้นแต่ได้กระท�ำการอันเป็น
การละเมิดต่อกฎหมายซึ่งได้บัญญัติขึ้นโดยกระบวนการอันชอบธรรมและพิพากษาโดยศาลยุติธรรม
หมายความว่า หลักนิติธรรมเป็นระบบการปกครองที่จ�ำกัดอ�ำนาจผู้ปกครองไม่ให้มีมากเกินไปและ
ไม่สามารถใช้อ�ำนาจปกครองได้ตามอ�ำเภอใจ แสดงว่า ภายใต้การปกครองโดยหลักนิติธรรม ประชาชน
จะไม่ถกู ลงโทษเว้นแต่จะกระท�ำการทีก่ ฎหมายบัญญัตวิ า่ เป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ลว่ งหน้ามิใช่ขนึ้
อยู่กับอ�ำเภอใจของผู้ปกครองที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
2) ไม่มผี ใู้ ดอยูเ่ หนือกฎหมายของแผ่นดินไม่วา่ บุคคลนัน้ จะมีชาติกำ� เนิดหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมระดับใดย่อมถูกบังคับโดยกฎหมายและถูกลงโทษอย่างเดียวกัน อันเป็นการแสดงถึงหลักการ
เสมอภาคเบื้องหน้าทางกฎหมาย
3) รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั้นมาจากกฎหมายที่ศาลยุติธรรมใช้ตัดสินคดีทั้งคดีแพ่งและ
คดีอาญา
จากลักษณะของหลักนิติธรรมข้างต้น จะเห็นว่า มีความใกล้เคียงกับค�ำอีกค�ำหนึ่ง คือ “นิติรัฐ”
(Legal State) ซึ่งหมายถึง รัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายมิใช่ปกครองด้วยอ�ำนาจบารมี ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ
คือ “หากไม่มีกฎหมายให้อ�ำนาจไว้ ฝ่ายปกครองจะกระท�ำการใดไม่ได้” อันตรงข้ามกับหลักกฎหมาย
แพ่งที่ว่า “เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามไว้ เอกชนจะกระท�ำการอย่างไรก็ได้”2 อันแสดงให้เห็นความหมายของ
นิติรัฐที่ว่า ลักษณะของประเทศที่ยึดหลักนิติรัฐ ต้องมีลักษณะคือ
1) ต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
ล่วงเกินสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือห้ามประชาชนใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมี
ความผิดทางอาญา
1

2

Andrew Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th edition, 1960, p 1983,
cited in Michael Neumann, The Rule of Law: Politicizing Ethics, Burlington,: Ashgate Publishing Limited,
2002, p 1– 2. และดูประกอบ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย, กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมูลนิธิพัฒนากระบวนการยุติธรรม, 2549, หน้า 4-6.
สมชาย เหล่าพิทักษ์วรกุล, นิติรัฐ vs นิติธรรม, http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1442, visited on
04/04/13.
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2) ต้องมีการแบ่งแยกขอบเขตของการใช้อ�ำนาจอธิปไตยเป็นอ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร
และอ�ำนาจตุลาการ โดยมีกลไกควบคุมการใช้อ�ำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในกรอบอ�ำนาจ
และให้อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3) ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการต้องมีอสิ ระในการพิจารณาและพิพากษาคดี ไม่ถกู ก้าวก่ายแทรกแซง
จากอ�ำนาจบริหารและทีส่ ำ� คัญต้องมีระบบตุลาการศาลปกครองไว้ควบคุมการกระท�ำในทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วยเหตุนี้ หลักนิตธิ รรมและหลักนิตริ ฐั จึงต่างส่งเสริมซึง่ กันและกันในการทีผ่ ปู้ กครองจะบริหาร
จัดการกิจการภายใน กล่าวคือ บุคคลต้องมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย บุคคลจักต้องรับโทษใน
การกระท�ำผิดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า การกระท�ำนั้นเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และจะต้อง
ได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับรัฐ
อาจสรุปได้ว่า หลักนิติธรรมประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) หลักรัฐและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2) หลักแห่งการแบ่งแยกการใช้อ�ำนาจ
3) หลักแห่งความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการ
4) หลักแห่งการมีกฎหมายที่ดี
5) หลักแห่งความรับผิดชอบของรัฐ
หลักนิติธรรมได้มีการระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เป็นฉบับแรก โดยได้ระบุไว้ทงั้ ในมาตรา 3 วรรคสอง3 และมาตรา 78 (6)4 เป็นผลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายต้องปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักนิติธรรมอันมีผลเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย สาระส�ำคัญ
ของหลักนิติธรรม เช่น การเป็นอิสระของผู้พิพากษา กฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ กฎหมายต้องมี
การประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อ�ำนาจได้
3
4

มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
มาตรา 78 บัญญัติว่า “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
...
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินการของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบ
การตรากฎหมายของรัฐ ด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
...”
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ภายใต้การให้อ�ำนาจโดยกฎหมาย และการห้ามยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระท�ำในอนาคต เป็นต้น 5
ผลพวงจากหลักการดังกล่าวท�ำให้รัฐมีหน้าที่ต้องปกป้องทั้งผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล (individual
interest) และผลประโยชน์ส่วนรวม (public interest)
หลักนิติธรรมจึงเกี่ยวพันกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสิทธิในความ
เสมอภาค เพราะสิทธิทั้งสองถือเป็นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระในการด�ำรงชีวิต คิด และการกระท�ำต่าง ๆ แต่การใช้สิทธิเหล่านั้นสิทธิบางประเภทเป็นสิทธิที่มีอยู่
อย่างดั้งเดิม โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ในขณะที่
สิทธิบางประเภทต้องมีการออกกฎหมายบัญญัติรองรับเสียก่อน ประชาชนจึงจะสามารถใช้สิทธิ
ดังกล่าวได้ อาทิเช่น สิทธิในการพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญ สิทธิในสิง่ แวดล้อม แต่การใช้สทิ ธิของเอกชนดังทีก่ ล่าว
มาอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นได้จึงจ�ำเป็นต้องมีการจ�ำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพ
ด้วยกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้จึงอาจสรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญในความหมายของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตาม
แนวคิดประชาธิปไตยจึงมีลักษณะคือ
1) ระบุสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันมิให้รัฐกระท�ำการใด ๆ ที่ขัดต่อ
สิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ตามกฎหมาย
2) การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องท�ำเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งเน้นบังคับกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรณีใดเป็นการเฉพาะ
3) กฎหมายต้องให้หลักประกันการใช้สทิ ธิทางศาลเพือ่ ให้สทิ ธิแก่บคุ คลในการโต้แย้งการกระท�ำ
ของรัฐที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง ท�ำให้ได้รับความเสียหายหรือไม่เป็นธรรม
4) การออกกฎหมายจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็นและก่อให้เกิดผล
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพให้น้อยที่สุด
5) กฎหมายทีอ่ อกมาใช้อาจต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ดลุ พินจิ ได้ แต่ตอ้ งมีมาตรการ
จ�ำกัดขอบเขตของการใช้ดุลพินิจและมีระบบตรวจสอบที่ดี เพื่อให้การใช้ดุลพินิจถูกต้องและเป็นธรรม
จากแนวคิดในทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะเห็นว่า
สิทธิเสรีภาพของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับแรก เป็นสิทธิในการด�ำรงชีวิตอย่างปกติสุขและปลอดภัยซึ่งถือว่า เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน เช่น สิทธิในร่างกาย การจับกุมคุมขังต้องอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัด
5

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, หลักนิติธรรม ความหมาย สาระส�ำคัญ และผลของการฝ่าฝืน, http://www.lrct.
go.th/?p=5716, visited on 04/04/2013.
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เช่น ต้องมีหมายศาล และเมื่อมีการจับกุมต้องอธิบายถึงเหตุ ความจ�ำเป็นในการจับกุม เป็นต้น
2) ระดับทีส่ อง เมือ่ มีความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ บุคคลย่อมต้องแสวงหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
การอยู่ดีกินดี ดังนั้น สิทธิที่ตามมาเป็นสิทธิอีกระดับที่ประชาชนจะพึงได้เพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
สิทธิในการศึกษา เสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน การคุ้มครองผู้บริโภค
การป้องกันการผูกขาด เป็นต้น
3) ระดับทีส่ าม เชือ่ ว่า เมือ่ บุคคลอยูใ่ นสภาพพร้อมในตัวเองแล้ว การให้การรับรองและคุม้ ครอง
สิทธิของบุคคลบางประการจะท�ำให้บุคคลนั้นจะมีส่วนร่วมในการจัดการสังคมและศักดิ์ศรี ดังนั้น
สิทธิในขั้นสุดท้ายได้แก่ สิทธิในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและการให้สังคมมีความสุขสงบด้วย
เช่น สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการได้รับการชดเชยหรือเยียวยาจากความเสียหายที่
เกิดจากความบกพร่องในสังคม เป็นต้น
สิทธิทงั้ สามประเภทล้วนแต่เป็นสิทธิทไี่ ด้รบั การรับรองและคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
โดยสิทธิในระดับแรกถือว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวมาแต่แรกมิใช่เป็นสิทธิที่กฎหมายจ�ำต้องบัญญัติรับรองอีก
(inalienable right) ในขณะที่สิทธิในระดับที่สองและระดับที่สามเป็นสิทธิที่ต้องมีการออกกฎหมาย
มารองรับสิทธิดังกล่าวไว้ด้วย

สิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลร้ายจากการกระท�ำของผู้กระท�ำความผิดและ
มีส่วนส�ำคัญในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เริ่มการจับกุม การชี้ตัวผู้กระท�ำผิด การมอบพยานหลักฐาน
ให้แก่เจ้าพนักงาน จนถึงการเป็นพยานในศาลพิสูจน์ความผิดของผู้กระท�ำผิดแต่ผู้เสียหายมักไม่ได้รับ
ความสนใจจากฝ่ายต่าง ๆ ในการที่จะได้รับการชดเชยในสิ่งที่สูญเสียหรือแม้แต่การยอมรับในสิทธิที่มีอยู่
ซึ่งเรียกว่า สิทธิของผู้เสียหาย
วิวัฒนาการของการทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมเริ่มต้น
จากกฎหมายฮัมบูราบีที่ได้บัญญัติถึงความรับผิดชอบของชุมชนที่มีในกรณีเกิดการกระท�ำความผิดว่า
ถ้าผู้ใดถูกปล้นสะดมและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้ ผู้ถูกปล้นสะดมสามารถประกาศความ
สูญเสียในทรัพย์สนิ ของตนต่อพระผูเ้ ป็นเจ้าได้ เป็นผลให้ผปู้ กครองดินแดนนัน้ ต้องชดใช้ทรัพย์สนิ ทดแทน
ทีเ่ ขาสูญเสียไป และถ้าผูน้ นั้ ถึงแก่ความตายจากอาชญากรรม ผูป้ กครองดินแดนจ�ำต้องใช้เงินจ�ำนวนหนึง่
ให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตด้วย6 จากนั้น การทดแทนค่าเสียหายก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน
6

ประธาน วัฒนาวาณิชย์, “กฎหมายทดแทนความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม : แนวคิดทางด้านรัฐสวัสดิการ” วารสาร
นิติศาสตร์ 12 (2524), หน้า 73.
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ซึง่ หลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญในการคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายทัง้ ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ โดยก�ำหนดให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามกฎหมายบางประการ
เป็นผลให้รูปแบบของการให้ความคุ้มครองในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันด้วย
ในทางระหว่างประเทศ สหประชาชาติได้เล็งเห็นว่า การเยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหายในคดีอาญาหรือ
เหยื่ออาชญากรรมเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ เนื่องจากมีแนวคิดส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1) มีความเห็นว่า รัฐมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับสังคม โดยรัฐมีหน้าที่โดยตรงในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เมื่อใดที่เกิดคดีอาชญากรรม แสดงว่า รัฐบกพร่องในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนัน้ เมือ่ เหยือ่ อาชญากรรมได้รบั ผลร้ายจากการประกอบอาชญากรรมจึงเป็นการสมควรทีเ่ หยือ่
ผู้นั้นจะได้รับค่าทดแทนจากรัฐ เพราะรัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองพลเมืองของตนให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมได้ 7
2) อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคมและในชีวติ ประจ�ำวันเช่นเดียวกับปัญหาใน
การจ้างงานและภัยธรรมชาติ การที่สมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่งตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนั้น เท่ากับ
เป็นผู้รับในผลร้ายแทนสมาชิกอื่นในสังคม จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของสังคมที่จะมีส่วนชดใช้ค่าทดแทนให้
กับเหยื่ออาชญากรรม8
3) เป็นการขยายการบริการทางด้านสวัสดิการสังคมด้วยความคิดที่ว่ารัฐควรให้ความช่วยเหลือ
แก่ผตู้ อ้ งการช่วยเหลือ โดยเฉพาะผูต้ กเป็นเหยือ่ อาชญากรรมซึง่ ได้รบั ความเสียหายทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้9
ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิด ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี ค.ศ. 1985 จึงได้มีมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ที่ 40/34 รับรองปฏิญญา
ว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพื้นฐานของเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ (Declaration
of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน
1985 ว่าผู้เสียหายมีสิทธิดังนี้
1) ผู้เสียหายทางอาญาควรได้รับการดูแลด้วยความเมตตาและเคารพในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
มีสิทธิที่จะเข้าสู่กลไกของกระบวนการยุติธรรมและได้รับการเยียวยาตามที่รัฐภาคีก�ำหนดเพื่อบรรเทา
ความเสียหายที่ได้รับ
2) กลไกทางศาลและทางการบริหารควรเอื้ออ�ำนวยให้ผู้เสียหายในคดีอาญาได้รับการเยียวยา
7
8
9

อัญชลี ฉายสุวรรณ, การทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2534): 72.
เพิ่งอ้าง.
เพิ่งอ้าง, 73.
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ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ผู้เสียหายควรได้รับทราบ
ถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยาผ่านทางกลไกเหล่านั้น
3) กระบวนการทางศาลและทางการบริหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายทางอาญา
ควรปฏิบัติ ดังนี้
(3.1) แจ้งให้ผเู้ สียหายทราบถึงความเป็นไปในการด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีรวมทัง้ ขัน้ ตอน
ของคดี
(3.2) เมื่อสิทธิของผู้เสียหายถูกกระทบ ควรให้โอกาสผู้เสียหายได้แสดงทัศนคติเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของตนเอง
(3.3) ควรจัดให้มีการช่วยเหลือผู้เสียหายตามสมควรตลอดกระบวนการทางกฎหมาย
4) เมื่อเห็นสมควรเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยและมีการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ควรจัดให้มีกลไก
การระงับข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ โดยรวมถึงการประนอมข้อพิพาทให้แก่อนุญาโตตุลาการ
และความยุติธรรมตามจารีตท้องถิ่นหรือทางปฏิบัติของชนกลุ่มน้อยด้วย
5) เมื่อเห็นสมควร จ�ำเลยต้องด�ำเนินการเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ครอบครัว
และผู้อยู่ในความดูแลของผู้เสียหาย
6) รัฐควรปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อจัดให้มีการเยียวยาแก้ไข
ความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
7) ในกรณีความผิดที่ท�ำความเสียหายแก่สภาพสิ่งแวดล้อม การเยียวยาแก้ไขควรจะรวมถึง
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วย
8) ผูเ้ สียหายควรจะได้รบั สิง่ ของ การรักษาพยาบาล การฟืน้ ฟูจติ ใจ และการช่วยเหลือทางสังคม
ผ่านองค์กรของรัฐหรือชุมชน
ปฏิญญาดังกล่าวจึงเป็นการก�ำหนดกรอบนโยบายให้แต่ละประเทศได้นำ� ไปปฏิบตั ดิ ว้ ยการก�ำหนด
กฎหมายและนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา เพราะเห็นว่า เมื่อมีความเสียหายอันเกิด
ขึน้ จากการกระท�ำความผิดอาญา รัฐควรมีสว่ นส�ำคัญในการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผเู้ สียหาย
ซึง่ แนวคิดนีไ้ ด้รับการยอมรับทัง้ ในต่างประเทศ และในประเทศไทย ดังที่ปรากฏในหลักการของพระราช
บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
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ระบบการทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ
Stephen Schafer ได้ ก ล่ า วว่ า การทดแทนค่ า เสี ย หายแก่ ผู ้ เ สี ย หายในคดี อ าญาหรื อ
เหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐมีระบบการทดแทน 2 ประการ คือ10
1) ระบบ Compensation ที่เป็นสิทธิทางแพ่งและด�ำเนินคดีโดยศาลอาญา เป็นการทดแทนที่
รัฐท�ำหน้าทีแ่ ก้ไขความบกพร่องทีไ่ ม่อาจป้องกันผูเ้ สียหายจากภัยอาชญากรรมได้ จึงต้องอาศัยแหล่งเงินทุน
สนับสนุนในรูปของกองทุนทดแทนสะสมซึ่งมีแหล่งรายได้หลายทาง เป็นต้นว่า ค่าปรับในคดีอาญา
รวมถึงการเรียกเงินคืนจากผู้กระท�ำความผิดนั้นด้วย การทดแทนนี้ไม่ใช่โทษ แม้จะเป็นการตัดสินโดย
ศาลอาญาก็ตาม
2) ระบบ Compensation ที่มีลักษณะเป็นกลางและมีกระบวนพิจารณาค�ำร้องเป็นพิเศษจาก
การทดแทนโดยรัฐ ทั้งนี้รัฐจะช่วยผู้เสียหายที่มีความจ�ำเป็นเนื่องจากผู้กระท�ำผิดไม่สามารถชดใช้
ความเสียหายให้แก่ผเู้ สียหายได้อย่างเพียงพอโดยมีคณะกรรมการพิจารณาการทดแทนความเสียหายเป็น
ผู้พิจารณาค�ำร้องของผู้เสียหาย ระบบนี้ได้รับการยอมรับและบังคับใช้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
ในอดีตประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
ปฏิบัติงานให้แก่ชาติและการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2497 แต่กฎหมายฉบับนี้ก็ไม่สามารถ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท�ำความผิดอาญาอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่จะได้
รับการช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่ช่วยเหลือทางราชการ เช่น ช่วยจับกุมคนร้าย ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจน
ตนเองได้รบั อันตราย แม้ตอ่ มาจะมีการตราพระราชบัญญัตสิ งเคราะห์ผปู้ ระสบภัยเนือ่ งจากการช่วยเหลือ
ราชการปฏิบตั งิ านและการปฏิบตั ติ ามหน้าทีม่ นุษยธรรม พ.ศ. 2543 โดยยกเลิกพระราชบัญญัตสิ งเคราะห์
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานให้แก่ชาติและการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม
พ.ศ. 2497 แต่หลักการของกฎหมายยังคงเป็นหลักการเดิมเพียงแต่เพิม่ เติมให้ผปู้ ระสบภัยซึง่ ต้องสูญเสีย
อวัยวะอื่น ๆ นอกจากแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้างหรือตาบอดได้รับการสงเคราะห์และในกรณีที่
ผู้ประสบภัยต้องพิการทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคส�ำคัญในการประกอบอาชีพหรือการด�ำรงชีพให้ได้รับ
เงินด�ำรงชีพเป็นรายเดือน
10

อัศวิน วัฒนวิบูลย์ และอมรรัตน์ กริยาผล, “การชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา (ตอนที่ 2)” วารสารอาชญาวิทยา
และงานยุติธรรม 4 (2530): 47 – 66.
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ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จึงเกิดขึ้นตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 โดยในส่วนสิทธิในทางอาญาของประชาชนก็ได้มบี ทบัญญัตเิ พิม่ เติมขึน้ เป็นจ�ำนวน
มากเป็นผลให้ตอ้ งแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะผลจากมาตรา 24511 และ
มาตรา 24612 ที่บัญญัติรองรับสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือของบุคคลที่ได้รับความเสียหายจาก
การกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้นและไม่มีโอกาส
ได้รับรองสิทธิในการได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น รวมทั้งการรับรองสิทธิในการได้รับ
ค่ า ทดแทนในกรณี ข องบุ ค คลซึ่ ง ตกเป็ น จ� ำ เลยในคดี อ าญาแล้ ว ถู ก คุ ม ขั ง ระหว่ า งการพิ จ ารณาคดี
หากปรากฏตามค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำ
ความผิดหรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการบัญญัติพระราชบัญญัติฯ
ฉบับนี้ขึ้น
สาระส�ำคัญในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
1) ต้องได้ความว่า ผู้เสียหายคือบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกายหรือจิตใจ
เนื่องจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น
2) บุคคลนั้นมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดดังกล่าว
3) ผู้เสียหายที่จะขอรับค่าตอบแทนได้ต้องได้รับความเสียหายจากการกระท�ำความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ในความผิด
ก. ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 276 ถึงมาตรา 287
ข. ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
		  หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต มาตรา 288 ถึงมาตรา 294
		  หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย มาตรา 295 ถึงมาตรา 300
		  หมวด 3 ความผิดฐานท�ำให้แท้งลูก มาตรา 301 ถึงมาตรา 305
		  หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา มาตรา 306 ถึงมาตรา 308
11

12

มาตรา 245 บัญญัตวิ า่ “บุคคลซึง่ เป็นผูเ้ สียหายในคดีอาญามีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครอง การปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและค่าตอบแทน
ที่จ�ำเป็นและสมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลใดได้รับความเสียถึงแก่ชีวิต หรือแก่ร่างกายหรือจิตใจจากการ
กระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกากระท�ำความผิดนั้น และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทาความ
เสียหายโดยทางอืน่ บุคคลนัน้ หรือทายาทย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ทังนี้ ตามเงือ่ นไขและวิธที กี่ ฎหมายบัญญัต”ิ
มาตรา 246 บัญญัตวิ า่ “บุคคลใดตกเป็นจ�ำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามค�ำพิพากษา
อันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำความผิดหรือการกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นความผิด
บุคคลนัน้ ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิทเี่ สียไปเพราะการนัน้ คืน ทัง้ นี้ ตามเงือ่ นไข
และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”
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อย่างไรก็ตามในการยื่นค�ำขอค่าตอบแทนของผู้เสียหาย ตัวผู้เสียหายหรือทายาทต้องยื่นค�ำขอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายผู้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�ำ
ความผิด

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการทดแทนความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา
หรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ
จากแนวคิดในเรื่องหน้าที่ของรัฐที่จะต้องป้องกันอาชญากรรมท�ำให้แต่ละประเทศมีการก�ำหนด
ความผิดอาญาที่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนให้แตกต่างกัน เป็นต้นว่า
ก) ประเทศนิวซีแลนด์
นิ ว ซี แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศแรกของโลกที่ จั ด ตั้ ง ระบบการทดแทนค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ เ หยื่ อ
อาชญากรรมโดยรัฐขึ้น คือ Compensation of Persons Injured by Certain Criminal Acts 1963
หรือ Criminal Injuries Compensation Act 1963 ทัง้ นี้ โดยกฎหมายอยูบ่ นหลักการทีถ่ อื ว่าเป็นหน้าที่
ของชุมชนต่อผู้ได้รับผลร้ายเพราะความล้มเหลวในการป้องกันอาชญากรรมของรัฐ
(1) ประเภทของความผิดที่จะได้รับค่าทดแทน
		 ความผิดที่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ คือ กรณีที่บุคคล
ได้รับบาดเจ็บหรือตายจากการกระท�ำความผิดอาญา
		  ข่มขืนกระท�ำช�ำเราหรือพยายามข่มขืนกระท�ำช�ำเรา (Completed or Attempted
Rape)
		  ข่มขืนกระท�ำช�ำเราหรือกระท�ำอนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบสองปี (Sexual
Intercourse or Indecency with a Girl under 12)
		  ใช้ก�ำลังกระท�ำช�ำเราเด็กหญิงอายุระหว่างสิบสองปีถึงสิบหกปี หรือผู้หญิง หรือ
เด็กชาย หรือชาย (Indecent Assault on a Girl between 12 and 16, or on a Woman, or on a
Boy, or on a Man)
		  ฆ่าหรือพยายามฆ่าหรือท�ำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยไม่เจตนา (Completed or
Attempted Murder or Manslaughter)
		  ท�ำร้ายโดยเจตนา (Wounding with Intent)
		  ท�ำร้ายร่างกายโดยเจตนาหรือโดยการกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Injuring with
Intent or by Unlawful Act)
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		  ประทุษร้ายร่างกาย (Aggravated Assault, Wounding, or Injury)
		  ท�ำร้ายโดยมีเจตนาให้ได้รับบาดเจ็บ (Assault with Intent to Injure)
		  ท�ำร้ายเด็กหรือผู้หญิง (Assault on a Child or a Female)
		  ยิงปืนหรือท�ำให้เกิดอันตรายโดยเจตนา (Discharging a Firearm or Doing a
Dangerous Act with Intent)
		  วางระเบิด (Acid Throwing)
		  วางยาพิษโดยเจตนา (Poisoning with Intent)
		  ท�ำอันตรายด้วยเชื้อโรค (Infection with Disease)
		  ลักพาหรือฉกตัวหญิงหรือเด็กหญิง (Abduction of a Woman or a Girl)
		  เรียกค่าไถ่ (Kidnapping)
		 ทัง้ นี้ ค�ำว่า “บาดเจ็บ” ในกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ หมายถึงทัง้ การท�ำร้ายร่างกาย
ท�ำให้แท้งลูก รวมทั้งการท�ำอันตรายต่อจิตใจและประสาทด้วย อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า ตามกฎหมาย
ประเทศนิวซีแลนด์จะไม่มีการให้ค่าทดแทนในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์13
(2) องค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยเพื่อการจ่ายค่าทดแทนและการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
		 ตามบทบัญญัติของ Criminal Injuries Compensation Act 1963 ก�ำหนดให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการทดแทนความเสียหายอันเกิดจากอาชญากรรม (Crimes Compensation
Tribunal) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท�ำหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริง (Commission of Inquiry) โดยประธานกรรมการต้องเป็นนักกฎหมายจาก
ศาลสูงและท�ำงานมาอย่างน้อย 7 ปี ซึ่งประธานมีอ�ำนาจออกหมายเรียก (Summon) ให้พยานมาให้การ
ต่อคณะกรรมการหรือเรียกพยานเอกสารตลอดจนค้นหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ในเบื้องต้นส�ำหรับ
การพิจารณาจ่ายค่าทดแทน โดยเมื่อได้รับค�ำร้องขอจากผู้เสียหายในคดีอาญา คณะกรรมการจะก�ำหนด
เวลาและสถานที่พิจารณารวมทั้งการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆ และจะสรุปออกมาในรูปของค�ำสั่ง
(Order) ซึ่งถือว่า ค�ำสั่งคณะกรรมการถือเป็นที่สุด (There is no appeal against any decision by
the tribunal)
		 การพิจารณาจ่ายค่าทดแทน คณะกรรมการจะพิจารณาจากอายุ ความวิกลจริต
การเมาสุรา การไร้ความสามารถตามกฎหมายของผู้กระท�ำความผิดและพฤติกรรมของผู้เสียหายที่เป็น
ผลโดยตรงหรือทางอ้อม คือ การก่อให้เกิดความบาดเจ็บหรือตาย การเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาชญากรรม
13

อัญชลี ฉายสุวรรณ, เพิ่งอ้าง, หน้า 104 – 106.
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ของผู้เสียหาย รวมถึง เหตุป้องกัน จ�ำเป็น บันดาลโทสะของผู้เสียหายด้วย เพื่อก�ำหนดจ�ำนวนค่าเสียหาย
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้กระท�ำผิดจะถูกด�ำเนินคดีหรือไม่ และไม่ได้ขึ้นอยู่กับค�ำพิพากษาของศาลสูงว่า
ผู้นั้นกระท�ำความผิดหรือไม่
		 ส�ำหรับค่าทดแทนทีจ่ า่ ยให้จะเป็นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ในความเสียหายทีม่ ใิ ช่ตวั เงินเป็นต้นว่า
ค่าทดแทนในความบาดเจ็บทรมาน ค่าทดแทนอาจจะจ่ายเป็นเงินก้อน (Lump Sum Payment) หรือ
จ่ายให้เป็นระยะ ๆ ตามกฎหมายก�ำหนด (Periodic Payment) ก็ได้
ข) ประเทศสหรัฐอเมริกา
การทดแทนค่าเสียหายให้แก่เหยื่ออาชญากรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐ
จะพิจารณาก�ำหนดกฎหมายของตนขึ้นมาเองว่าจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายหรือไม่ เพียงใด
ปัจจุบันมีอย่างน้อย 43 มลรัฐที่ได้ก�ำหนดให้มีกฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยังได้ตรา
Uniform Victim Reparations Act 1974 เพื่อก�ำหนดมาตรฐานให้แต่ละรัฐได้น�ำไปใช้เป็นตัวอย่างใน
การร่างกฎหมายภายในของรัฐด้วย
(1) ประเภทของความผิดที่จะได้รับค่าทดแทน
		 กฎหมายทดแทนค่าเสียหายดังกล่าวนี้ แต่ละมลรัฐจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามในทุก ๆ มลรัฐจะก�ำหนดจ�ำนวนค่าทดแทนขั้นสูงไว้คือไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ และ
ในบางรัฐได้กำ� หนดจ�ำนวนค่าทดแทนขัน้ ต�ำ่ สุดไว้ โดยปกติมกั เป็นจ�ำนวนเท่ากับการขาดรายได้สองสัปดาห์
นอกจากนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าทดแทนให้กับกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับ
ผูเ้ สียหาย เพือ่ ป้องกันมิให้ได้รบั ค่าทดแทน หรือป้องกันมิให้ผเู้ สียหายได้กำ� ไรจากการกระท�ำความผิดนัน้
โดยมิชอบ (Unjust Enrichment) ทั้งนี้ ทุกมลรัฐต่างถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องจ่ายค่า
ทดแทนให้แก่เหยื่ออาชญากรรม
		 ปกติรัฐจะไม่จ่ายค่าทดแทนให้ หากเหยื่ออาชญากรรมไม่รายงานการกระท�ำผิดให้แก่
ต�ำรวจทราบในทันทีและไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน และส่วนมากแต่ละรัฐจะจ่ายค่าทดแทนให้
กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในมลรัฐนั้น ๆ เท่านั้น แต่มีบางมลรัฐที่จ่ายให้แก่ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นด้วย เช่น ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย, รัฐเพนซิลวาเนีย
		 ส�ำหรับฐานความผิดทีร่ ฐั จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่เหยือ่ อาชญากรรมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั กฎหมาย
ภายในของแต่ละมลรัฐ เช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะจ่ายเฉพาะผู้เสียหายที่ไดรับผลร้ายจากอาชญากรรม
รุนแรงที่มีเจตนาท�ำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแก่กาย หากปรากฏว่า
		 ก) อัยการได้ฟ้องผู้กระท�ำผิดในฐานท�ำร้ายร่างกายโดยเจตนา หรือ
		 ข) มีการตั้งคณะลูกขุนใหญ่เพื่อด�ำเนินคดีอาญา หรือ
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		 ค) มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการท�ำร้ายร่างกายในศาลคดีเยาวชน หรือ
		 ง) ผู้มีอ�ำนาจตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพรายงานว่าการบาดเจ็บหรือตาย
เป็นผลจากการกระท�ำความผิด แต่อัยการได้รอการฟ้องคดีไว้เนื่องจาก
			 a. ผู้กระท�ำผิดตาย
			 b. ผู้กระท�ำผิดยังไม่ถูกจับกุม
			 c. ผู้กระท�ำผิดไม่มีความสามารถที่จะกระท�ำผิดตามที่กล่าวหาได้ เช่น เพราะอายุ
เงื่อนไขทางสมอง หรือสภาพแห่งจิต หรือตกอยู่ในอ�ำนาจบังคับ
		 จ) ศาลได้มคี ำ� สัง่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดจ่ายค่าปรับเพือ่ สมทบในกองทุนเงินทดแทน (Indemnity
fund)
		 ทั้งนี้ รัฐจะจ่ายค่าทดแทนให้เมื่อได้มีการร้องขอภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระท�ำ
ความผิด และการกระท�ำผิดนัน้ ได้กระท�ำขึน้ ในแคลิฟอร์เนีย หรือผูเ้ สียหายหรือผูต้ ายอาศัยในแคลิฟอร์เนีย
		 อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั กฎหมายของแคลิฟอร์เนียนอกจากจะให้คา่ ทดแทนส�ำหรับค่ารักษา
พยาบาลหรือค่าเสียหายต่าง ๆ แล้วยังให้คา่ ทดแทนในกรณีทที่ รัพย์สนิ ได้รบั ความเสียหายอันเนือ่ งมาจาก
การป้องกันการกระท�ำความผิดนั้น การจับกุมผู้กระท�ำผิด หรือการช่วยเหลือเจ้าพนักงานอีกด้วย และ
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นเนื่องจากการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตด้วย
		 มลรัฐนิวยอร์กได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการทดแทนความเสียหายให้แก่เหยื่อ
อาชญากรรมขึ้น โดยกฎหมายจะจ่ายค่าทดแทนให้เฉพาะเป็นกรณีที่เหยื่ออาชญากรรมถูกท�ำร้าย
บาดเจ็บหรือตายเท่านั้น และต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจภายใน 48 ชั่วโมง
		 มลรัฐแมสซาชูเสท กฎหมายก�ำหนดให้รัฐจ่ายค่าทดแทนในกรณีที่เป็นอาชญากรรมที่มี
ความรุนแรงที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บทรมานหรือความตกใจจากผู้กระท�ำผิดอย่างรุนแรง และรวมถึง
ความผิดจากยานยนต์ด้วย
(2) องค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยเพื่อการจ่ายค่าทดแทนและการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
		 ดังที่กล่าวแล้วว่า การเยียวยาค่าทดแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละมลรัฐต่าง
เยียวยาความเสียหายผู้ได้รับความเสียหายด้วยกลไกของกฎหมายของมลรัฐเอง เช่น มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ก�ำหนดให้การจ่ายค่าทดแทนบริหารงานโดย State Social Welfare Director, มลรัฐนิวยอร์ก ได้จัดตั้ง
New York’s Crime Victims Compensation Board (CVCB) ท�ำหน้าที่พิจารณาจ่ายค่าทดแทนให้แก่
เหยื่ออาชญากรรมภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อบังคับของ CVCB
		 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนของ CVCB คือ
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หลักนิติธรรมกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา

		 (1)
		 (2)
เป็นผู้เลือก
		 (3)
			
			
			
			

ผู้ยื่นค�ำร้องมีภาระการพิสูจน์ความเสียหาย
คณะกรรมการอาจสั่งให้ตรวจร่างกายผู้ยื่นค�ำร้องโดยแพทย์ที่คณะกรรมการ
การพิจารณาของคณะกรรมการต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่
a. ได้มีการเริ่มพิจารณาคดีดังกล่าวในศาลแล้ว
b. เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
c. กระทบถึงผลประโยชน์ทางสวัสดิการของผู้ยื่นค�ำร้องหรือทายาท
d. ศาลยกฟ้องคดีที่ฟ้องผู้กระท�ำความผิดนั้น

		 ทั้งนี้ CVCB จะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เหยื่ออาชญากรรมไม่เกิน 20,000 เหรียญ
โดยหากเป็นการฆาตกรรมจะจ่ายให้ไม่เกิน 1,500 เหรียญ แต่ส�ำหรับค่ารักษาพยาบาลไม่มีการจ�ำกัด
จ�ำนวน นอกจากนี้ ยังเป็นหน้าที่ของต�ำรวจผู้รับแจ้งเหตุจากผู้เสียหายที่จะต้องแจ้งสิทธิในการได้รับ
การเยียวยาค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายให้ทราบด้วย
		 ในการพิจารณาค่าทดแทน CVCB จะค�ำนึงถึงพฤติกรรมของผูเ้ สียหายเป็นส่วนประกอบ
ในการก�ำหนดค่าทดแทนด้วยเช่นกัน เช่น การยั่วยุให้เกิดอาชญากรรม การบันดาลโทสะ นอกจากนั้น
หากเหยื่ออาชญากรรมและอาชญากรเป็นญาติกันหรืออาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน CVCB จะไม่จ่าย
ค่าทดแทนให้กับเหยื่ออาชญากรรมนั้น
ค) ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมายว่าด้วยการทดแทนค่าเสียหายให้แก่เหยือ่ อาชญากรรมโดยใช้
ชื่อว่า Criminal Justice Act ซึ่งได้รับการแก้ไขหลายครั้ง โดยครั้งสุดท้ายแก้ไขเมื่อปี 1988 โดยหลักการ
ส�ำคัญของ Criminal Justice Act 1988 มี 2 ประการ คือ การจ่ายค่าทดแทนจะต้องมีการพิจารณาโดย
องค์กรที่มีลักษณะกึ่งตุลาการ (Quasi – judicial Body) และการจ่ายค่าทดแทนต้องจ่ายให้เฉพาะกรณี
ทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ไม่ใช่เหยือ่ อาชญากรรมจะมีสทิ ธิได้รบั ค่าทดแทนโดยอัตโนมัติ
(1) ประเภทของความผิดที่จะได้รับค่าทดแทน
		 Criminal Justice Act 1988 ก�ำหนดให้ความผิดอาญาที่เป็นการประทุษร้ายต่อชีวิต
ร่างกายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 109(3) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเจตนาเป็นความผิดที่ผู้เสียหายสามารถแสดงความ
จ�ำนงขอรับค่าทดแทนจากรัฐได้ ความผิดดังกล่าว ได้แก่ ความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในทางรถไฟ, ข่มขืน
กระท�ำช�ำเรา, ประทุษร้าย, วางเพลิง, เรียกค่าไถ่, การจ�ำคุกผิดตัว, หน่วงเหนี่ยวกักขัง, การท�ำให้เกิด
ระเบิด, การยิงปืน, การจลาจล, การท�ำลายความสงบหรือการต่อสู้ในที่สาธารณะตาม Public Order
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Act 1986 และการพยายามกระท�ำความผิดทุกฐานดังที่กล่าวมาแล้ว โดยความผิดที่เป็นการประทุษร้าย
ต่อชีวติ ร่างกายตามมาตรา 109(3) นัน้ ในมาตรา 109(2) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การประทุษร้ายต่อชีวติ
ร่างกาย” รวมถึง การประทุษร้ายโดยเชื้อโรค และการประทุษร้ายต่อร่างกายจิตใจ และการท�ำให้หญิง
แท้งลูกด้วย
		 นอกจากนี้ ยังการกระท�ำอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ Criminal Justice Act 1988 ก�ำหนดให้
ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนด้วยเช่นกัน อันได้แก่ กรณีความเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหายการจับกุม
หรือพยายามจับกุมผู้กระท�ำผิดหรือผู้ต้องสงสัย, การป้องกันหรือพยายามป้องกันการกระท�ำความผิด,
การช่วยผู้มีหน้าที่จับหรือพยายามจับกุมผู้กระท�ำผิดหรือผู้ต้องสงสัยหรือผู้ซึ่งเข้าไปป้องกันหรือพยายาม
ป้องกันการกระท�ำความผิด
		 อย่างไรก็ตาม หากผู้กระท�ำความผิดและเหยื่ออาชญากรรมเป็นสมาชิกในครอบครัว
เดียวกัน หรือความเสียหายมีน้อยกว่า 50 ปอนด์ หรือต้องหยุดงานน้อยกว่าสามสัปดาห์ หรือผู้เสียหาย
มิได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจโดยเร็วที่สุด คณะกรรมการอาจไม่จ่ายค่าทดแทนให้ก็ได้14
(2) องค์กรที่มีอ�ำนาจวินิจฉัยเพื่อการจ่ายค่าทดแทนและการพิจารณาจ่ายค่าทดแทน
		 Criminal Justice Act 1988 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการทดแทนความเสียหาย
แห่งอาชญากรรม (The Criminal Injuries Compensation Board: CICB) สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น
เพื่อพิจารณาจ่ายค่าทดแทน โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและ
นักกฎหมายอีก 7 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย The Home Secretary โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ทางกฎหมายอย่างกว้างขวาง
		 ในการพิจ ารณาจ�ำนวนค่าทดแทน คณะกรรมการจะคิ ดค� ำนวณตามหลั ก ในเรื่ อ ง
ค่าเสียหาย (Damages) ในระบบ Common Law ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความประพฤติ
ของเหยือ่ อาชญากรรมตลอดจนการด�ำรงชีวติ ของเหยือ่ อาชญากรรม การมีสว่ นร่วมและความรับผิดของ
ผูเ้ สียสายตามหลักทีว่ า่ ผูเ้ สียหายเองควรถูกติเตียนด้วยอันเป็นผลให้คา่ ทดแทนอาจจะลดลงตามส่วนของ
พฤติกรรมของผู้เสียหายด้วย นอกจากนี้ ค่าทดแทนที่ผู้เสียหายจะได้รับจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้
เนือ่ งจากการค�ำนวณค่าทดแทนค�ำนวณในวันทีจ่ า่ ยค่าทดแทนมิใช่คำ� นวณตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การประทุษร้าย
		 ระบบการจ่ายค่าทดแทนของประเทศอังกฤษเป็นระบบที่ป้องกันการได้รับค่าทดแทน
สองครั้ง (Double Compensation) ในกรณีความผิดเดียวกัน กล่าวคือ เหยื่ออาชญากรรมจะไม่อาจ
ขอรับค่าทดแทนทั้งจากรัฐ และจากผู้กระท�ำความผิดได้ในคราวเดียวกันต้องเลือกว่าจะรับค่าทดแทน
14

เพิ่งอ้าง, หน้า 108 – 111.
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ความเสียหายจากรัฐหรือจากผู้กระท�ำความผิดเพียงอย่างเดียว
		 ค�ำวินิจฉัยของ CICB ถือเป็นเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่
จะยื่นค�ำขอให้ทบทวนค�ำขอใหม่ได้
		 หากพิจารณาถึงหลักการในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่อ
อาชญากรรมในต่างประเทศอาจสามารถสรุปได้ดังนี้
		 1) การทีผ่ เู้ สียหายในคดีอาญาหรือเหยือ่ อาชญากรรมจะได้รบั ค่าทดแทน ถือว่าเป็นสิทธิ
ทางสวัสดิการทางสังคมของบุคคลดังกล่าว แต่สิทธิประเภทนี้มิได้เป็นสิทธิที่มีอยู่อย่างดั้งเดิม (primary
right) แต่จะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติรองรับ
		 2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ จึงถือว่า การจ่ายค่าทดแทนถือว่าเป็นหน้าที่ตาม
กฎหมายที่รัฐต้องให้การคุ้มครองคนในสังคมด้วย ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับค่าทดแทนต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด
		 3) จ�ำนวนค่าทดแทนที่จะได้รับควรเป็นจ�ำนวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและ
อย่างน้อยทีส่ ดุ ไม่ควรน้อยกว่าส่วนต่างระหว่างความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงกับค่าเสียหายทีผ่ เู้ สียหายในคดี
อาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมได้รับจากผู้กระท�ำผิด
		 4) องค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะมี ก ารจ่ า ยค่ า ทดแทนต้ อ งปรากฏว่ า มี ก ารประกอบ
อาชญากรรมขึ้นก่อน จากนั้น จึงต้องมีผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหยื่ออาชญากรรมเกิดขึ้น
		 5) จากกฎหมายต่างประเทศที่แสดงมาในเบื้องต้นจะเห็นว่า ทุกประเทศต่างไม่รวม
อาชญากรรมทีเ่ รียกว่า “อาชญากรรมทีไ่ ม่มผี เู้ สียหายหรือไม่มเี หยือ่ ” (Victimless Crimes)15 และจ�ำกัด
เฉพาะอาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (Crimes against States) ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายทางตรง
หรือทางอ้อม
		 6) การได้รบั ค่าทดแทนจากรัฐไม่ตดั สิทธิผเู้ สียหายในคดีอาญาหรือเหยือ่ อาชญากรรมที่
จะใช้สทิ ธิเรียกให้ผกู้ ระท�ำผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ สียหายตามหลักการในเรือ่ งการฟ้องคดีแพ่ง
และคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

15

อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายหรือไม่มีเหยื่อ (Victimless) หมายถึง อาชญากรรมที่ผู้กระท�ำได้รับผลร้ายหรือผลกระทบเอง
เช่น ผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้าประเวณี เป็นต้น www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/crisheet1.doc
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การน�ำหลักนิตธิ รรมมาใช้กบั การเยียวยาค่าทดแทนให้แก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหายในคดีอาญา
ในประเทศไทย
ดังที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นว่า หลักนิติธรรมให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หลักนิติธรรมไม่เพียงแต่มุ่งให้ประชาชนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก
การที่รัฐบังคับใช้กฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในภายหลังด้วย
การทดแทนค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมเป็นการเยียวยาความ
เสียหายให้แก่ผเู้ สียหายนอกเหนือจากการบังคับให้ผกู้ ระท�ำผิดชดใช้คา่ เสียหายและการลงโทษทางอาญา
ต่อผู้กระท�ำผิดโดยรัฐ ทั้งนี้ รัฐจะเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่อ
อาชญากรรมเพื่อให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายได้รับความยุติธรรมจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมมิให้เกิด
อาชญากรรม ดังนั้น เมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแสดงว่า รัฐปฏิบัติหน้าที่บกพร่องสมควรที่ผู้เสียหายใน
คดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมจะได้รับค่าทดแทนจากรัฐ
2) อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของสังคม การทีส่ มาชิกในสังคมต้องตกเป็นผูเ้ สียหาย
ในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรม เท่ากับผู้นั้นเป็นผู้รับผลร้ายแทนสมาชิกคนอื่นในสังคม ดังนั้น สังคม
ควรต้องชดใช้ค่าทดแทนให้กับผู้ได้รับผลร้าย
3) รัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายใน
คดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมซึ่งได้รับความเสียหายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นการขยายบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมประการหนึ่ง
ด้วยหลักการพื้นฐานดังกล่าวทาให้ในหลายประเทศเช่น นิวซีแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ได้ก่อตั้งระบบการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมโดยรัฐ แม้จะมี
รายละเอียดในระบบการจ่ายค่าทดแทนแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศก็ตาม
แต่กฎหมายของประเทศเหล่านั้นต่างมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
ในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมทั้งสิ้น
ดังนั้น หากพิจารณาถึงหลักการในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่อ
อาชญากรรมส�ำหรับประเทศไทยอาจสามารถสรุปได้เช่นเดียวกับหลักการของประเทศต่างๆ ดังนี้
1) การที่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมจะได้รับค่าทดแทน ถือว่าเป็นสิทธิทาง
สวัสดิการทางสังคมของบุคคลดังกล่าว แต่สทิ ธิประเภทนีม้ ไิ ด้เป็นสิทธิทมี่ อี ยูอ่ ย่างดัง้ เดิม (primary right)
แต่จะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อมีกฎหมายบัญญัติรองรับ
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2) เมือ่ สิทธิของผูเ้ สียหายในคดีอาญาต้องมีกฎหมายบัญญัตริ องรับไว้ จึงถือว่า การจ่ายค่าทดแทน
ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐต้องให้การคุ้มครองคนในสังคมด้วย ทั้งนี้ เงื่อนไขในการรับค่าทดแทน
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
3) จ�ำนวนค่าทดแทนทีจ่ ะได้รบั ควรเป็นจ�ำนวนเท่ากับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงและอย่างน้อย
ทีส่ ดุ ไม่ควรน้อยกว่าส่วนต่างระหว่างความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงกับค่าเสียหายทีผ่ เู้ สียหายในคดีอาญาหรือ
เหยื่ออาชญากรรมได้รับจากผู้กระท�ำผิด
4) องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่จะมีการจ่ายค่าทดแทนต้องปรากฏว่ามีการประกอบอาชญากรรม
ขึ้นก่อน จากนั้น จึงต้องมีผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหยื่ออาชญากรรมเกิดขึ้น
5) จากกฎหมายต่างประเทศทีแ่ สดงมาในเบือ้ งต้นจะเห็นว่า ทุกประเภทต่างไม่รวมอาชญากรรม
ที่เรียกว่า “อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายหรือไม่มีเหยื่อ” (Victimless Crimes)16 และจ�ำกัดเฉพาะ
อาชญากรรมที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (Crimes against States) ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายทางตรงหรือทางอ้อม
6) การได้รบั ค่าทดแทนจากรัฐไม่ตดั สิทธิผเู้ สียหายในคดีอาญาหรือเหยือ่ อาชญากรรมทีจ่ ะใช้สทิ ธิ
เรียกให้ผู้กระท�ำผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามหลักการในเรื่องการฟ้องคดีแพ่งและคดี
แพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
จากการศึกษาพบว่า ในการก�ำหนดให้มีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายนั้น มีประเด็น
ส�ำคัญอันต้องพิจารณา 2 ประการคือ
1) รัฐควรจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมในความผิดหรือ
อาชญากรรมประเภทใด
2) ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยเพื่อจ่ายค่าทดแทนควรเป็นผู้ใด
ในประเด็นแรก ประเภทของอาชญากรรมที่รัฐควรจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้นพบว่า
จะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศความผิดที่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดที่แต่ละรัฐ
จะก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวแน่นอน แต่ทุกประเทศต่างยอมให้มีการจ่ายค่าทดแทนให้แก่
ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือเหยื่ออาชญากรรมในความผิดที่มีลักษณะรุนแรง (Serious Crimes) และ
กระทบต่อความรู้สึกของสมาชิกของสังคม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และความผิด
เกี่ยวกับเพศ
นอกจากนั้น การให้ความคุ้มครองจ่ายค่าทดแทนยังครอบคลุมถึงการพยายามกระท�ำความผิด
ดังกล่าว รวมถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจากการกระท�ำความผิด
ดังกล่าวนั้นด้วย
16

อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายหรือไม่มีเหยื่อ (Victimless) หมายถึง อาชญากรรมที่ผู้กระท�ำได้รับผลร้ายหรือผลกระทบเอง
เช่น ผู้เสพยาเสพติด ผู้ค้าประเวณี เป็นต้น www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/crisheet1.doc
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ส�ำหรับประเด็นที่สอง ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยการจ่ายค่าทดแทนนั้น พบว่า ในต่างประเทศขึ้นอยู่กับ
กฎหมายภายในของประเทศนัน้ ๆ เช่นกัน ซึง่ หากพิจารณาแล้วจะพบว่ามีทงั้ ระบบให้คณะกรรมการเป็น
ผู้วินิจฉัย, ศาลเป็นผู้วินิจฉัย และองค์กรอื่นเป็นผู้วินิจฉัย
ส� ำ หรั บ การเยี ย วยาความเสี ย หายให้ แ ก่ ผู ้ ต ้ อ งเสี ย หายในคดี อ าญาของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
นั้น มีหลักการที่ส�ำคัญสอดคล้องกับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ต้องเสียหายในคดีอาญาที่ปรากฏ
ในต่างประเทศ กล่าวคือ
1) มีกฎหมายบัญญัตริ องรับสิทธิของผูต้ อ้ งเสียหายไว้ในระดับพระราชบัญญัติ อันแสดงให้เห็นว่า
ตามระบบกฎหมายของไทยยอมรับว่า ผู้เสียหายในคดีอาญาบางกลุ่มมีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนในกรณี
ที่ต้องเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา อันสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐย่อมมี
ส่วนผิดในฐานะไม่สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่สมาชิกผู้อาศัยอยู่ในรัฐนั้นได้ ดังนั้น รัฐจึงต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้น17
2) ผู้เสียหายที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกาย หรือจิตใจ ซึ่งเกิดเนื่องจากการกระท�ำความผิดอาญาของผู้อื่น
โดยที่ผู้เสียหายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้นั้นต้องเป็นผู้ได้รับผล
จากการกระท�ำความผิดอาญาของผูอ้ นื่ ถ้าการกระท�ำทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวมิใช่ความผิดอาญา
เช่น เป็นการกระท�ำของเด็กไม่รู้เดียงสา หรือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ได้รับความเสียหาย
ย่อมไม่อยู่ในความหมายของผู้เสียหาย ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
3) กฎหมายไทยก�ำหนดความผิดที่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ได้แก่ ผู้เสียหายที่ได้รับ
ความเสียหายในความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และความผิดเกี่ยวกับเพศ แต่ยังไม่ได้บัญญัติถึงความเสียหาย
ทีเ่ กิดจากการพยายามกระท�ำความผิดดังกล่าว และไม่กล่าวถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการป้องกันโดย
ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้เสียหายได้รับจากการกระท�ำความผิดดังกล่าวด้วย แต่ในกรณีของการพยายาม
กระท�ำความผิดนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า น่าจะได้รบั ความคุม้ ครองในกรณีดงั กล่าวด้วย เพราะการพยายามกระท�ำ
ความผิ ด ถื อ ว่ า ได้ ก ระท� ำ ความผิ ด ด้ ว ยเช่ น กั น เพี ย งแต่ อั ต ราโทษที่ จ ะลงแก่ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด นั้ น
กฎหมายก�ำหนดไว้เพียงว่าให้ลงโทษได้เพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่ระวางไว้ส�ำหรับกรณีความผิดส�ำเร็จ
ส่วนกรณีผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายังไม่ชัดเจน
ว่าอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ด้วยหรือไม่
17

มาตรา 3 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544.
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4) จ�ำนวนของค่าทดแทนที่จะพึงได้เป็นจ�ำนวนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งภายหลังได้มี
กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ขยายความในเรื่องค่าทดแทนไว้ โดยค่าทดแทนที่
จะพึงจ่ายได้ ได้แก่
ก) กรณีผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บค่าทดแทนได้แก่
		  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และอาชีพในกรณีผู้เสียหายตกเป็นผู้ทุพพลภาพด้วย โดยก�ำหนดให้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท ทั้งรวมถึงค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกินหกร้อยบาท
		  ค่าทดแทนการขาดประโยชน์ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
โดยจ่ายในอัตราวันละไม่เกินสองร้อยบาทเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีไ่ ม่สามารถประกอบการ
งานได้ตามปกติ
ข) กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต หากผู้เสียหายมิได้ตายทันที ค่าทดแทน ได้แก่
		  ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล รวมทัง้ ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และอาชีพ
ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีการเจ็บป่วย
		  ค่าทดแทนการขาดรายได้ในระหว่างทีต่ อ้ งหยุดงานเพือ่ รักษาพยาบาลตามแพทย์สงั่ ใช้
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยเช่นกัน
		  ค่าใช้จ่ายในการปลงศพ หรือท�ำศพเป็นจ�ำนวนสองหมื่นบาท
		  ค่าตอบแทนจ่ายเป็นเงินจ�ำนวนตั้งแต่สามหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
		  ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูส�ำหรับผู้เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้จ่ายได้ไม่เกินสามหมื่นบาท
		 หากผูเ้ สียหายถึงแก่ความตายทันที ค่าทดแทนทีจ่ ะได้รบั ย่อมเป็นค่าปลงศพหรือค่าท�ำศพ
เท่านั้น
ค) กรณีผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ยังมิได้มีการก�ำหนดค่าทดแทนในความ
เสียหายกรณีนี้ไว้แต่สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรณีการได้รับบาดเจ็บได้
5) การบริหารจัดการและการพิจารณาจ่ายค่าทดแทนตลอดจนการก�ำหนดจ�ำนวนค่าทดแทน
เป็นอ�ำนาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายที่จะก�ำหนดจ�ำนวนค่าทดแทนที่เหมาะสม
หรืองดการจ่ายค่าทดแทนก็ได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสามารถก�ำหนดค่าเสียหายและค่าตอบแทน
ความเสียหายได้อีกตามแต่จ�ำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6) คณะกรรมการฯ จะก�ำหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ และเป็นจ�ำนวนเงิน
เพียงใดก็ได้ โดยค�ำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดและสภาพความเสียหาย
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ที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการได้รับการชดใช้และการทดแทนค่าเสียหายซ�้ำซ้อนกันอันจะเป็นเหตุให้ได้รับค่าเสียหาย
เกินความเสียหายจริง การให้ดุลพินิจแก่คณะกรรมการดังกล่าวยังท�ำให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจไม่จ่าย
ค่าทดแทนหากผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรมหรือยั่วยุให้เกิดอาชญากรรม หรือ
ผู้เสียหายเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผู้กระท�ำความผิด รวมทั้งกรณีที่ผู้เสียหายไม่ยอมให้
ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสอบสวนการกระท�ำความผิดหรือการพิจารณาคดีด้วย
7) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผู้เสียหายมีสิทธิอุทธรณ์
ค�ำวินจิ ฉัยต่อศาลอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำวินจิ ฉัย ทัง้ นี้ ค�ำวินจิ ฉัยของศาลอุทธรณ์
ให้ถือเป็นที่สุด โดยศาลอุทธรณ์มีอ�ำนาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยสืบพยานเองหรือให้ศาลชั้นต้น
ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้สืบพยานแทนได้

สรุป

หลักนิตธิ รรมเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นผลให้การบริหาร
จัดการกิจการภายใน รัฐจ�ำต้องมีกฎหมายรองรับเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักนิติธรรม
ไม่เพียงแต่จะก�ำหนดคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ท�ำให้รัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น หลักนิติธรรม
ยังครอบคลุมถึงการก�ำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ด้วย
สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐเป็นสิทธิอีกประการ
หนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบหลักนิติธรรม แม้แต่ประเทศในระบบ Common Law ซึ่งที่มาของกฎหมาย
มาจากค� ำ พิ พ ากษายั ง ได้ น� ำ สิ ท ธิ ข องผู ้ เ สี ย หายดั ง กล่ า วมาบั ญ ญั ติ ไว้ ใ นรู ป ของกฎหมายบั ญ ญั ติ
(Legislation) เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรมในการบังคับใช้อนั ส่งผลให้ผเู้ สียหายสามารถ
รับทราบเงื่อนไข หลักการ และวิธีการในการบังคับตามสิทธิดังกล่าวเพื่อให้ได้รับค่าทดแทนในกรณีที่มี
การกระท�ำความผิดอาญาเกิดขึ้น
การคุม้ ครองสิทธิของผูเ้ สียหายในคดีอาญาเกิดขึน้ เนือ่ งจากเห็นว่า อาชญากรรมเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างหลีกเลีย่ งมิได้ แม้รฐั จะมีหน้าทีต่ อ้ งป้องกันสังคมให้มแี ต่ความสงบเรียบร้อยปราศจากอาชญากรรม
ก็ตาม แต่รัฐก็ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เช่นว่านั้นได้ตลอดไป เมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้น รัฐในฐานะที่เป็นผู้มี
หน้าที่ดังกล่าวจึงต้องเข้ามารับผิดชอบ เพื่อให้คนในรัฐได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน แม้ว่าผู้ที่ตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมนั้นจะเป็นผู้ได้รับผลร้ายแทนบุคคลอื่นในสังคมก็ตาม เพราะรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข
เยียวยาให้บุคคลนั้นได้อยู่ในสังคมต่อไปตามปกติ และการน�ำเอาระบบค่าทดแทนมาใช้จะเป็นหนทางที่
ท�ำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่รูปแบบของการเป็น “รัฐสวัสดิการ” ได้มากกว่าปัจจุบันและได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากระบบการจ่ายค่าทดแทนเป็นระบบหนึ่งในสวัสดิการสังคมของรัฐดังกล่าวมาแล้ว
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และการก�ำหนดให้รัฐจ่ายค่าทดแทนนี้จะท�ำให้เป็นผลดีต่อการป้องกันอาชญากรรมมิให้เกิดขึ้น กล่าวคือ
ทาให้รฐั เพิม่ ความระมัดระวังในการป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมขึน้ เพือ่ ไม่ตอ้ งรับภาระเยียวยาค่าทดแทน
ให้แก่เหยื่อ

ข้อเสนอแนะ

การเยียวยาความเสียหายของผูเ้ สียหายในคดีอาญาด้วยระบบค่าทดแทนโดยรัฐตามกฎหมายไทย
ได้มีการรองรับไว้ในพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดี
อาญา พ.ศ. 2544 ด้วยเช่นกัน อันเป็นการสอดคล้องต่อหลักนิติธรรมที่รองรับในต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหา
ส่วนใหญ่ของการเยียวยาความเสียหายด้วยระบบค่าทดแทนได้รับการบัญญัติไว้ในทานองเดียวกับที่
บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายต่างประเทศ แต่ยงั คงมีขอ้ พิจารณาบางประเด็นทีย่ งั ไม่เป็นไปตามหลักการทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎหมายต่างประเทศ เป็นต้นว่า
 ควรก�ำหนดบทบาทให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วม ในการด�ำเนินคดีมากกว่าเพียงการให้ปากค�ำแก่
เจ้าพนักงาน เพราะปัจจุบัน ผู้เสียหายมีสิทธิแค่ยื่นค�ำร้องและให้ปากค�ำกับเจ้าพนักงานเท่านั้น หลังจาก
นั้น กระบวนการต่าง ๆ จะเป็นเรื่องที่หน่วยงานด�ำเนินการโดยผู้เสียหายแทบจะยังไม่มีบทบาทใดเลย
ในกระบวนพิจารณา18 ดังนั้น จึงควรก�ำหนดบทบาทของผู้เสียหายในทางคดีเป็นต้นว่า ควรก�ำหนด
ระยะเวลาที่ผู้เสียหายที่จะได้รับค่าทดแทนต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จึงท�ำให้โอกาส
ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้
 ควรก�ำหนดให้รัฐมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาจากผู้กระท�ำความผิดในฐานะที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความ
เสียหายให้ชดใช้เงินจ�ำนวนดังกล่าวคืนแก่รฐั เพราะผูก้ ระท�ำความผิดเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความเสียหาย
ท�ำให้รัฐต้องรับภาระและกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน
 การไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากผู้กระท�ำความผิดได้อีกเป็นเหตุให้
ผู้เสียหายมีโอกาสได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความจริง ทั้งที่ หากผู้เสียหายได้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติฯ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทน คณะกรรมการมีสิทธิที่จะก�ำหนดค่าทดแทนในจ�ำนวนที่
เหมาะสมให้แก่ผู้เสียหายได้ และภายหลังได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาจากผู้กระท�ำ
ความผิดอีก กรณีดังกล่าว ผู้เสียหายจะมีโอกาสได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความจริง ดังนั้น จึงควรมี
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายเกินจากความจริง
อย่างไรก็ตามข้อพิจารณาดังกล่าวย่อมเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันศึกษา
และพิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ทั้งผู้เสียหาย ผู้กระท�ำผิด และรัฐต่อไป
18
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บทน�ำ
ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปรากฏสาระส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ในการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราช
และความมั่นคงของชาติและเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้
ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม
ในขณะเดียวกัน มาตรา 3 วรรคสอง ได้บัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล
รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” และมาตรา 78(6)
บัญญัติให้ “รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้หน่วยงานทาง
กฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรา
กฎหมายของรัฐด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หลักนิติรัฐถือเป็นหลักการส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยหลักนิตริ ฐั ดังกล่าวมีหลักการทีส่ ำ� คัญคือ “หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ”
อันได้แก่ อ�ำนาจนิติบัญญัติ อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ อ�ำนาจในการตราพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายที่มีค่าเทียบเท่าพระราชบัญญัตินั้นโดยหลักต้องเป็นอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ก็มักมี
ข้อยกเว้นเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติมีผลกระทบกระเทือนต่อเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติ ฝ่ายบริหารนอกจากจะมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายเช่น พระราชก�ำหนด ประกาศ
ค�ำสั่ง ข้อก�ำหนด ที่อาศัยอ�ำนาจตามความในกฎหมายแล้วยังมีอ�ำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ประกาศ
ค�ำสั่ง และข้อก�ำหนดดังกล่าวอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ตรากฎหมายกับผู้บังคับใช้กฎหมายเป็น
คนๆ เดียวกันโดยหลักการแล้วถือว่าเป็นการขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจและถือเป็นข้อจ�ำกัด
ทางกฎหมายของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการควบคุมการกระท�ำของฝ่ายบริหาร ในสภาวะดังกล่าวดุลพินจิ ของ
* กรรมการตุลาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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ฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายย่อมจะมีจุดมุ่งหมายโดยค�ำนึงและยึดมั่นใน
การธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติเป็นประการส�ำคัญและเป็นที่แน่ชัดว่าจะต้องมี
ผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้อดีตนายกรัฐมนตรีในยุคหนึ่งที่ผ่านมาท่านเคย
กล่าวไว้ว่า “ในยามที่บ้านเมืองไม่ปกติ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเลือกเอาความมั่นคงของชาติเหนือสิ่งอื่นใด
ถ้าบ้านเมืองไปไม่รอดเสียแล้ว หลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” ซึ่งเป็นทัศนคติและแนว
ความคิดของผูใ้ ช้อำ� นาจบริหารในขณะนัน้ และเป็นค�ำกล่าวทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับ แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติ
ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม จึงมีขอ้ พิจารณา
ถึงการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษในด้านความมั่นคงใน
สถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติและตกอยู่ในสภาวะของการขาดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวโดยมีการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีการแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรงตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและความ
เชื่ อ ถื อ ในลั ท ธิ ศ าสนาที่ แ ตกต่ า งกั น นี้ ควรจะเป็ น ไปในลั ก ษณะใดจึ ง จะเรี ย กได้ ว ่ า เป็ น ไปตาม
“หลักนิติธรรม”

รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุด
รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐทีใ่ ช้ในการปกครองประเทศซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการปกครอง
แบบนิติรัฐ ที่ทุกๆ คนในรัฐนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การปกครองของรัฐสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจาก
การปกครองโดยบุคคลไปเป็นการปกครองโดยกฎหมายหรือที่เรียกว่านิติรัฐ วัตถุประสงค์เพื่อจ�ำกัดการ
ใช้อ�ำนาจของผู้ปกครองที่มีอยู่อย่างกว้างขวางให้หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน เคารพ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจโดยสร้างเงือ่ นไขในการปกครองขึน้ มาใหม่ให้ทงั้ ผูป้ กครองและผูใ้ ต้ปกครองต้อง
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเดียวกัน ทั้งนี้ไม่ว่ากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายดังกล่าวจะก�ำหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม และในบรรดากฎเกณฑ์แห่งกฎหมายทั้งหลายที่ใช้บังคับภายในรัฐมี
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะรัฐธรรมนูญเป็นที่มาแห่งกฎหมายทั้งปวงที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้น
กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายใดๆ ที่มีขึ้นมาภายหลังจากมีรัฐธรรมนูญใช้บังคับแล้วย่อมมีกระบวนการใน
การตรา การยกเลิกเพิกถอนและสถานะหรือล�ำดับศักดิแ์ ห่งกฎหมายเป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ทั้งสิ้น

ผลแห่งการที่รัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกฎหมายสูงสุด
1. กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ เพราะกฎหมายอื่นใดที่
บังคับใช้ภายในรัฐ หรือกฎหมายภายใน จะใช้บังคับได้ก็ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น
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กฎหมายทั้งปวงไม่ว่าจะมีมาก่อนหรือหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญย่อมไม่สามารถขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้หากยอมให้กฎหมายอื่นใดในระบบกฎหมายมีสถานะเหนือกว่าหรือขัดแย้งกับ
รัฐธรรมนูญได้ ย่อมเท่ากับเป็นการขยายอ�ำนาจให้กับฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถออกกฎหมายได้ตาม
อ�ำเภอใจโดยไม่มีขอบเขต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานะของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วจะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นองค์กรทีถ่ กู สร้างขึน้ ตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญ ดังนัน้ การทีใ่ ห้อำ� นาจ
ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถออกกฎหมายให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง
และด้วยเหตุผลที่กฎหมายทั้งปวงไม่สามารถที่จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ กฎหมายอื่นจึงต้องมี
องค์กรที่มีหน้าที่ดูแลรักษารัฐธรรมนูญ มีอ�ำนาจในการตรวจสอบและควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับ
รัฐธรรมนูญ
2. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท�ำได้ ย าก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ นหลั ก ประกั นว่ า หลั ก การส� ำ คั ญ
บางประการที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญจะได้รับการเคารพ และไม่อาจถูกยกเลิก เพิกถอน หรือ
แก้ไขได้โดยง่ายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น หลักความเสมอภาค หลักความเป็นอิสระของศาล เป็นต้น
อย่างไรก็ดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัย (กระแสสังคม) และแนวทางปฏิบัติ
ทางการเมือง (กระแสการเมือง) ของแต่ละรัฐด้วย ถ้าหากสถานการณ์ทางการเมือง สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ท้ายที่สุดกฎเกณฑ์ดังกล่าวก็ต้องถูกแก้ไข
ยกเลิก หรือเพิกถอนไปในที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้กฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญสามารถนาไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง

การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐหรือฝ่ายปกครองนั้น จ�ำใจต้องรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าวโดยบัญญัติเป็น
ลายลักษณ์อักษร ผลที่ตามมาก็คือรัฐหรือผู้ปกครองจะยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
หาได้ไม่ แต่มิได้หมายความว่า รัฐหรือฝ่ายปกครองจะจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้เลย
กล่าวคือ รัฐสามารถจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพบางประเภทของประชาชนได้โดยมีบทบัญญัติให้อ�ำนาจแก่รัฐใน
กรณีนั้นๆ เช่น การบัญญัติรับรองโดยเงื่อนไขไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การรับรองไว้ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย เป็นต้น
ค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 1789 มาตรา 16 ระบุว่า “สังคมใด
ไม่มกี ารให้หลักประกันในการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพหรือไม่มกี ารแบ่งแยกการใช้อำ� นาจอธิปไตย จะถือว่า
มีรัฐธรรมนูญไม่ได้”
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โดยที่การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นจะปรากฏในสองรูปแบบคือ
รูปแบบที่หนึ่ง ปรากฏในส่วนต้นของรัฐธรรมนูญหรือในค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญ ดังเช่นใน
ค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
“ศุ ภ มั ส ดุ พระพุ ท ธศาสนกาลเป็ น อดี ต ภาค 2550 พรรษา ปั จ จุ บั น สมั ย จั น ทรคติ นิ ย ม
สูกรสมพัตสร สาวนมาส ชุณหปักษ์ เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติมสุรทิน ศุกรวาร
โดยกาลบริเฉท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ประธาน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้นำ� ความกราบบังคมทูลว่า การปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ด�ำเนินวัฒนามากว่าเจ็ดสิบห้าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มี
การประกาศใช้ ยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมแก่สภาวการณ์ของ
บ้านเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2549 ได้บัญญัติให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้น
มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทงั้ ฉบับส�ำหรับเป็นแนวทางการปกครองประเทศ โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน และน�ำความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็นข้อค�ำนึง
พิเศษในการยกร่างและพิจารณาแปรญัตติโดยต่อเนื่อง
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดท�ำใหม่นี้มีสาระส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของประชาชน
ชาวไทย ในการธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ เอกราชและความมัน่ คงของชาติ การท�ำนุบำ� รุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้
สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขเป็นวิถที างในการปกครองประเทศ การคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้
อ�ำนาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก�ำหนดกลไกสถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร
ให้มีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระ
อื่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสุจริตเที่ยงธรรม
เมื่อจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้
มีการออกเสียงลงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามติ
ปรากฏผลว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้น�ำร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงน�ำร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป
ทรงพระราชด�ำริว่าสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติตามมติของมหาชน
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จึงมีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ซึ่งได้
ตราไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ เพื่อธ�ำรงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอ�ำนาจอธิปไตยของ
ปวงชนชาวไทย และน�ำมาซึ่งความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพรแก่
อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดังพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญ”
รูปแบบที่สอง คือ การบัญญัติไว้เป็นหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ เช่นที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ตั้งแต่
ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ส่วนที่ 4 สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน ส่วนที่ 6 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูล
ข่าวสารและการร้องเรียน ส่วนที่ 11 เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน และ
ส่วนที่ 13 สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ค�ำปรารภในรัฐธรรมนูญมีคุณค่าหรือล�ำดับศักดิ์ทางกฎหมายหรือไม่
ปัญหาว่าค�ำประกาศหรือค�ำปรารภที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญจะมีคุณค่าหรือล�ำดับศักดิ์ทาง
กฎหมายเช่นใดนั้น ในปัญหาดังกล่าวได้มีผู้ให้ความเห็นไว้แตกต่างกันบ้างว่าค�ำประกาศหรือค�ำปรารภ
ไม่มีคุณค่าทางกฎหมาย บ้างก็กล่าวว่ามีคุณค่าทางกฎหมายเทียบเท่ากับรัฐธรรมนูญ ดังนั้นในกรณี
ดังกล่าวจึงแบ่งออกได้เป็นความเห็นดังนี้
ความเห็นแรก ค�ำปรารภ หรือค�ำประกาศเป็นเพียงแต่การแสดงถึงแนวคิดทางปรัชญาโดย
ปราศจากอ�ำนาจบังคับตามกฎหมายซึง่ อาจจะถือเป็นหลักแก่ผรู้ า่ งรัฐธรรมนูญแต่ไม่ใช่ใช้เป็นหลักแก่ฝา่ ย
ตุลาการ เพราะประการแรก ผู้มีอ�ำนาจในการก่อตั้งองค์กรไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเนื้อความของกฎหมาย
โดยตรง ประการทีส่ อง บางท่านอ้างว่ารัฐธรรมนูญต้องมีเนือ้ ความในการก่อตัง้ องค์กรและก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่และความสัมพันธ์ขององค์กรต่อกัน การประกาศสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ใช่เนื้อความเกี่ยวกับ
องค์กรเลย จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญโดยสภาพ และประการที่สาม บางท่านยืนยันว่าการประกาศ
เช่นนี้ถึงจะมีผลทางกฎหมายก็มีผลระหว่างปัจเจกชนต่อกันเท่านั้น จะใช้ยันรัฐหรือองค์กรของรัฐไม่ได้
ประการที่สี่ มีผู้เห็นว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีเจตนาต้องการให้ค�ำประกาศหรือค�ำปรารภมีคุณค่าทาง
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กฎหมายใดๆ เลยเพราะว่าค�ำประกาศหรือค�ำปรารภดังกล่าวนั้นดูเนื้อหาแล้วกว้างจนเกินไปและ
พิจารณาได้ว่ามีเจตนาวางสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์มากกว่าจะเป็นการวางหลักการ
ความเห็นที่สอง ค�ำปรารภหรือค�ำประกาศมีผลเป็นกฎหมายและมีค่าเท่ากับรัฐธรรมนูญและ
ถ้ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามกฎหมาย เพราะประการแรก การร่าง
ค�ำประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นไปโดยองค์กรและกระบวนการเดียวกันทั้งค�ำปรารภ และเนื้อหาใน
ตัวรัฐธรรมนูญและไม่เคยปรากฏหลักฐานจากเจตนารมณ์ของผู้มีอ�ำนาจสูงสุดในการก่อตั้งองค์กรทาง
การเมืองเลยว่า ต้องการให้แยกค�ำปรารภไม่ให้มีผลทางกฎหมาย ประการที่สอง ส�ำหรับเนื้อความ
รัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดเลยที่บอกว่าจะต้องก่อตั้งองค์กรอย่างเดียวแล้วให้องค์กรเหล่านั้น
ก�ำหนดเนือ้ หาเอาเอง ประการทีส่ าม รัฐธรรมนูญจะวางเป้าหมายหรืออุดมการณ์เอาไว้โดยผ่านบทบัญญัติ
ทั้งหลายให้องค์กรที่ตั้งขึ้นต้องเดินตามการบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพเอาไว้ในค�ำปรารภหรือประกาศที่
เป็นส่วนหนึง่ แห่งค�ำปรารภของรัฐธรรมนูญจึงเป็นการวางเป้าหมายหรืออุดมการณ์โดยตรงทีอ่ าจเรียกได้
ว่า “เจตนารมณ์” หลักซึ่งต้องการแสดงให้เห็นชัดแจ้งก่อนบทบัญญัติอื่นๆ ด้วยซ�้ำไป จึงเห็นได้ชัดว่า
ค�ำปรารภหรือค�ำประกาศมีผลเป็นกฎหมาย

ความหมายของค�ำว่า “กฎหมาย”
ค�ำว่า “กฎหมาย” นี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า
“กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ�ำนาจสูงสุดของรัฐตราขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามหรือเพื่อก�ำหนดระเบียบ
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ” และคู่มือตรวจสอบความจ�ำเป็นในการตรา
กฎหมายซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2547 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดได้ให้ความหมายของ
“กฎหมาย” ว่า เป็นข้อก�ำหนดหรือข้อบังคับที่ตราขึ้นเพื่อบังคับให้บุคคลต้องปฏิบัติ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ

หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
หลักการแบ่งแยกอ�ำนาจรัฐมีการใช้อ�ำนาจอยู่สามประการด้วยกันคือ
ประการแรก การออกกฎหมายมาบังคับการด�ำเนินชีวิตของประชาชนทั่วไป อ�ำนาจในการออก
กฎหมาย การแก้ไขกฎหมาย และการยกเลิกกฎหมายนั้นคือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ
ประการที่สอง การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในและภายนอกประเทศ และใช้ก�ำลัง
เพื่อให้ประชาชนเคารพกฎหมาย ภารกิจนี้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายคือ อ�ำนาจบริหาร
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หลักนิติธรรม: อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

ประการสุดท้าย การลงโทษบุคคลเมือ่ มีการกระท�ำผิดกฎหมาย และจัดให้มกี ารพิพากษาวินจิ ฉัย
ข้อพิพาทระหว่างเอกชนที่อยู่ใต้กฎหมายคือ อ�ำนาจตุลาการ
จากที่กล่าวจะเห็นว่าการแบ่งแยกอ�ำนาจย่อมหมายถึงองค์กรที่ใช้อ�ำนาจด้วย โดยมีจุดมุ่งหมาย
มิให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งของรัฐมีอ�ำนาจมากจนเป็นการผูกขาด โดยได้มีการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ�ำนาจ
ออกดังนี้
1. องค์กรนิติบัญญัติ เป็นองค์กรที่มีอ�ำนาจในการตรากฎหมายซึ่งใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติ
2. องค์กรบริหาร เป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการปกครองประเทศ
3. องค์กรตุลาการ เป็นองค์กรที่ใช้อ�ำนาจในการอ�ำนวยความยุติธรรมเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
แต่ในปัจจุบนั นี้ ความเป็นพลวัตของสังคมในประเทศและระหว่างประเทศท�ำให้รฐั ธรรมนูญแต่ละ
ประเทศไม่สามารถจ�ำกัดตนเองได้ แต่ในเรื่องการแบ่งแยกอ�ำนาจเท่านั้น หมายความว่า รัฐธรรมนูญนั้น
จะต้องเริ่มหันไปมองดูรอบข้างอีกด้วยและปรับเปลี่ยนให้ทันกับพลวัตของสังคม ดังเช่น การรวมตัวของ
สหภาพยุโรปเป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าแต่ละประเทศทีเ่ ข้ามารวมตัวกันนัน้ จะต้องยินยอม
พร้อมใจสละอ�ำนาจอธิปไตยบางอย่างของตนลงไป เช่น อ�ำนาจอธิปไตยทางดินแดน อ�ำนาจอธิปไตย
ทางการเงิน เช่น การใช้เงินสกุลยูโรใน ค.ศ. 2002 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศจะ
ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้
การแบ่งแยกอ�ำนาจเป็นหลักการส�ำคัญในการก�ำหนดขอบเขตการใช้อ�ำนาจรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวความคิดในเรื่องของการใช้อ�ำนาจของรัฐนั้นยังเป็นสาระส�ำคัญของโครงสร้างทางกฎหมายในรัฐ
แต่ละรัฐอยู่ดี เช่น อ�ำนาจรัฐในยามวิกฤตเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นในเรื่องดังกล่าว
โดยหลักการนั้นการแบ่งแยกอ�ำนาจไม่จ�ำเป็นเสมอไปที่จะต้องให้องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจทั้งสามมี
ความเท่าเทียมกัน อ�ำนาจใดอ�ำนาจหนึ่งอาจอยู่เหนืออีกอ�ำนาจได้ แต่มิใช่อยู่เหนือกว่าในลักษณะที่
เด็ดขาดสมบูรณ์ กล่าวคือจะต้องมีมาตรการที่เป็นหลักประกันในการด�ำเนินการตามอ�ำนาจในแต่ละ
องค์กร คือมีการคานและดุลอ�ำนาจระหว่างกัน และถือได้วา่ หัวใจส�ำคัญอีกประการหนึง่ ของการแบ่งแยก
การใช้อ�ำนาจ ก็คือ การคานและดุลอ�ำนาจนั่นเอง

หลักนิติธรรมภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 วรรคสอง และ มาตรา 78 (6)
ได้บญ
ั ญัตถิ งึ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคคล องค์กรและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมดังนี้
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มาตรา 3 อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจ
นั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
มาตรา 78 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด�ำเนินการอย่างเป็นอิสระ เพือ่ ให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
ฯลฯ

การอธิบายความหมายของค�ำว่า “หลักนิติธรรม”
ค�ำนิยามของ “หลักนิตธิ รรม” มีมากมายหลากหลาย เริม่ ตัง้ แต่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “นิตธิ รรม” ว่า หมายถึง “หลักพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย” และระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ข้อ 4.2 (1)
ก�ำหนดว่า “หลักนิติธรรม” ได้แก่ “การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรืออ�ำนาจของตัวบุคคล แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มกี ารอธิบาย
ความหมายของค�ำว่า “หลักนิติธรรม” หมายความถึง “หลักการแห่งกฎหมายที่เทอดทูนศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์และยอมรับนับถือสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขา
คุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์ หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างเอกชนต่อเอกชนศาลสถิตยุตธิ รรมเท่านัน้ ทีม่ อี ำ� นาจอิสระและเด็ดขาดในการตัดสินข้อพิพาทนัน้
ตามกฎหมายของบ้านเมือง”
นอกจากนี้ยังได้มีการให้ค�ำนิยามของ “หลักนิติธรรม” ต่อไปอีกว่า “หลักนิติธรรม” คือ
“การปกครองประเทศโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอภาคกันในกฎหมาย บุคคลจักต้องรับโทษใน
การกระท�ำผิดอันใดต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระท�ำนั้นเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้และ
จะต้องได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรมที่มีความเป็นอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี ไม่ว่าจะเป็น
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองก็ดี หรือระหว่างเอกชนกับรัฐก็ดี” และ “หลักนิติธรรม”
หมายถึง “การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การด�ำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย การก�ำหนด
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กฎ กติกา และมีการปฏิบัติตาม กฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
ความยุติธรรมของประชาชน”
ได้มีผู้ให้ค�ำนิยามของ “หลักนิติธรรม” กันอีกมากมายโดยได้อธิบายว่า “หลักนิติธรรม” ต้อง
ประกอบด้วยแปดข้อ
ข้อหนึ่ง ทุกคนต้องเคารพกฎหมายที่มีอยู่
ข้อสอง กฎหมายต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกัน
ข้อที่สาม กฎหมายต้องไม่มีผลย้อนหลัง
ข้อที่สี่ กฎหมายต้องบัญญัติไว้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจตามอ�ำเภอใจโดยมิชอบ
ข้อที่ห้า กฎหมายต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันเอง
ข้อที่หก กฎหมายต้องไม่บังคับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
ข้อที่เจ็ด กฎหมายต้องยืนยงคงอยู่เพื่อให้หยั่งรากลึกในสังคม แต่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมได้
ข้อที่แปด การบังคับใช้กฎหมายต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่ประกาศไว้ทุกประการ
อย่างไรก็ดี ในเรื่องของ “หลักนิติธรรม” ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในทางสากลว่า ไม่มีนิยามศัพท์
ที่เป็นที่ยุติแน่นอนตายตัวแต่เป็นหลักคิดที่เป็นพลวัตหรือไดนามิกส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

หลักนิติธรรมกับการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อความมั่นคงของชาติ
ถ้ากล่าวว่ารัฐเป็นผู้แสดงออกอ�ำนาจการเมืองอย่างเป็นนามธรรม รัฐธรรมนูญก็เป็นผู้แสดงออก
อ�ำนาจการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รัฐเกิดขึ้นเพื่อความสงบสุขของสังคมรัฐ แต่การด�ำเนินให้เกิดความ
สงบสุขแก่สงั คมรัฐได้นนั้ ก็ตอ้ งมีกลไกหรือเครือ่ งมือทีจ่ บั ต้องได้และน�ำพาไปซึง่ ความสงบสุขของสังคมรัฐ
นัน้ กลไกหรือเครือ่ งมือดังกล่าวคือ รัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐทีม่ ขี นึ้ เพือ่ สร้างความสงบสุข
ให้แก่ประชาชนและสังคมของรัฐ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญเพียงล�ำพังก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวได้ ดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงได้สร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในล�ำดับศักดิ์ที่ต�่ำกว่าขึ้นมา
เพื่อช่วยในการสร้างความสงบสุขของสังคมรัฐให้เกิดขึ้นได้ และ ณ จุดดังกล่าวจึงกล่าวกันว่ารัฐธรรมนูญ
เป็นที่มาของระบบกฎหมายของรัฐ
โดยทีฝ่ า่ ยบริหารมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุตามนโยบายทีไ่ ด้แถลงต่อรัฐสภา มีหน้าทีเ่ สนอ
ร่างกฎหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ มีภาระส�ำคัญที่จะต้องกระท�ำเพื่อผลประโยชน์
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ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพื่อตอบสนองต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ภารกิจที่ส�ำคัญประเภทหนึ่ง คือ
รักษาไว้ซงึ่ ความมัน่ คงแห่งรัฐและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการบังคับใช้กฎหมายให้
เป็นกฎหมายอย่างถูกต้องและยุติธรรมโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรอง
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว้รวมถึงก�ำหนดให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรมก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ารจ�ำกัดว่าการใช้สทิ ธิและเสรีภาพต้อง
ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของสังคม มิฉะนั้นและฝ่ายบริหารก็
สามารถใช้กองก�ำลังของรัฐเข้ามาจัดการได้โดยอ้างว่าเป็นการใช้อำ� นาจโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยถือเอา
ว่าความมั่นคงของชาติและประโยชน์ของมหาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด
แต่อย่างไรก็ตามการปกครองประเทศในรูปแบบที่เป็นนิติรัฐนั้นหมายความว่า ฝ่ายบริหารหรือ
รัฐบาลมีหน้าที่จะต้องเคารพและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดย
ไม่อาจอยู่เหนือกฎหมายและต้องบริหารประเทศโดยใช้อ�ำนาจตามกฎหมายในขอบเขตที่กฎหมายได้ให้
อ�ำนาจไว้จะกระท�ำเกินขอบอ�ำนาจของกฎหมายไม่ได้ เพราะจะเป็นการใช้อ�ำนาจตามอ�ำเภอใจขัดต่อ
หลักนิติธรรมและต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำซึ่งเป็นการใช้อ�ำนาจเกินส่วนนั้น
โดยเหตุที่ฝ่ายบริหารมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองเสถียรภาพและรักษาผลประโยชน์ของรัฐเป็น
ส�ำคัญ เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐท�ำให้ง่ายต่อการปกครองประเทศ การบริหาร
ประเทศในสังคมนิตริ ฐั ดังกล่าว จึงต้องยึดถือกฎหมายเป็นส�ำคัญและฝ่ายบริหารจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกชนภายใต้หลักนิติธรรมด้วย
อนึ่งในภาวะฉุกเฉินที่คุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ ความเป็นความตายของประเทศอาจจะ
เป็นการจ�ำเป็นที่จะต้องมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารควบคุมสถานการณ์นั้น แม้จะเป็นกรณีที่เป็น
ภาวะฉุกเฉิน “หลักนิตธิ รรม” ก็ประสงค์ให้ฝา่ ยบริหารใช้ความพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะระวังในเรือ่ งขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการใช้อำ� นาจตามกฎหมายเพือ่ น�ำไปปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ประการ
ส�ำคัญที่สุดคือไม่ว่ากรณีใดๆ สิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์จะไม่ถูกละเมิดหรือทอดทิ้ง

หลักนิติธรรม : การใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารโดยเปรียบเทียบ
1. ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 43 พ.ศ. 2503 ก�ำหนดให้ควบคุมตัวบุคคลไว้ในฐานะ
เป็นบุคคลอันธพาลโดยแสดงความมุ่งหมายในการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อความสงบสุขของสังคม
สรุปได้ดังนี้
“...คณะปฏิวัติเห็นว่าเท่าที่ได้ด�ำเนินการจับกุมปราบปรามผู้ประพฤติตนเป็นอันธพาล
เริ่มต้นตลอดมาจนบัดนี้นั้น ประชาชนส่วนมากได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ย่อมคลายความเดือดร้อนและ
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หวาดเกรงภัยอันจะถูกข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรม แต่ความเดือดร้อนหวาดระแวงดังกล่าวนี้ยังหา
หมดสิ้ น ไปไม่ ในเมื่ อ บุ ค คลที่ ป ระพฤติ ต นเป็ น อั น ธพาลที่ ยั ง ไม่ ล ะเลิ ก นิ สั ย และถู ก ปล่ อ ยตั ว มาอี ก
คณะปฏิวัติมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะกวดขันปราบปรามและท�ำการอบรมบ่มนิสัยผู้ที่ประพฤติตน
เป็นอันธพาล ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน...”
อย่างไรก็ดีศาลแขวงอุบลราชธานี ได้มีความเห็นในคดีอาญาหมายเลขด�ำที่ 918/2512 ว่า
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยเหตุผลสรุปได้ดังนี้
คือ
1.1 การที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาลหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าบุคคลใดมีความผิดตามประกาศหรือไม่ อีกทั้งให้มีอ�ำนาจสั่งให้
ส่งตัวบุคคลไปยังสถานอบรมและฝึกอาชีพมีผลเท่ากับการตั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจท�ำ
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีชี้ความผิดและลงโทษบุคคลได้เป็นการตั้งศาลขึ้นใหม่ เพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีที่มีข้อหาความผิดฐานมีนิสัยและประพฤติตนเป็นอันธพาลโดยเฉพาะแทนศาลธรรมดาที่มี
อยู่ตามกฎหมาย จึงเป็นการแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.2 ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ มิได้กำ� หนดระยะเวลาลงโทษทีแ่ น่นอนไว้โทษทีจ่ ะลงแก่
บุคคลนั้นจะหนักหรือเบาสถานใด สุดแต่คณะกรรมการจะพิจารณาและมีค�ำสั่ง ท�ำให้โทษที่ได้รับไม่ได้
สัดส่วนกับความผิดที่ถูกกล่าวหาและไม่เป็นธรรม
1.3 แต่ในที่สุดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในค�ำวินิจฉัยที่ ต.1/2513 ว่าประกาศ
ของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 43 ดังกล่าว ไม่แย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลสนับสนุนแนวความคิดของ
ฝ่ายบริหารที่ว่าฝ่ายบริหารมีเจตจ�ำนงที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 213/2518 ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ตัดสินว่า ประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 21 นั้น มุ่งหมายให้อ�ำนาจพนักงานสอบสวนที่จะควบคุมบุคคลอันธพาลผู้กระท�ำละเมิด
กฎหมายได้มากขึ้น โดยใช้อ�ำนาจควบคุมครั้งแรกถึง 30 วัน กล่าวคือเป็นการขยายอ�ำนาจการควบคุม
ครั้งแรกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 นั่นเอง แต่หาได้มุ่งหมายให้อ�ำนาจที่จะ
ควบคุมบุคคลอันธพาลไว้เฉยๆ โดยไม่มขี อ้ หาว่าละเมิดกฎหมายและโดยไม่มกี ารสอบสวนไม่ เจ้าพนักงาน
จึงไม่อาจที่จะควบคุมผู้ใดโดยอ้างว่าเป็นบุคคลอันธพาล แต่ปราศจากข้อกล่าวหาว่าผู้นั้นได้กระท�ำการ
ละเมิดต่อกฎหมาย
กรณีดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นแนวความคิดที่แตกต่างกัน ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายบริหารยึดมั่นใน
หลักเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ฝ่ายตุลาการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซึ่งมุ่งที่จะคุ้มครอง
เสรีภาพส่วนบุคคล
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แต่ในบางกรณีก็ยอมรับอ�ำนาจอันเด็ดขาดของฝ่ายบริหาร ในเมื่อฝ่ายบริหารเข้ายึดอ�ำนาจ
การปกครองของประเทศได้เป็นผลส�ำเร็จ เมือ่ ฝ่ายบริหารได้ออกประกาศและค�ำสัง่ บังคับใช้แก่ประชาชน
โดยไม่ผ่านทางรัฐสภา ศาลก็วินิจฉัยว่าประกาศหรือค�ำสั่งนั้นถือว่าเป็นกฎหมาย เช่น
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 662/2506 เมื่อคณะปฏิวัติได้ท�ำการเข้ายึดอ�ำนาจปกครองประเทศ
ได้เป็นผลส�ำเร็จ หัวหน้าคณะปฏิวตั ยิ อ่ มเป็นผูใ้ ช้อำ� นาจปกครองบ้านเมือง ข้อความใดทีห่ วั หน้าคณะปฏิวตั ิ
สัง่ บังคับประชาชนก็ถอื ว่าเป็นกฎหมาย แม้พระมหากษัตริยจ์ ะมิได้ทรงตราออกมาด้วยค�ำแนะน�ำยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร หรือสภานิติบัญญัติของประเทศก็ตาม

แนวค�ำพิพากษาและค�ำวินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับ “ความมั่นคง”
1. ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2513
ถ้อยค�ำในมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502 มาตรา 17
วรรคแรกบัญญัติว่า “ในระหว่างที่ใช้ธรรมนูญนี้ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ใน
การระงับหรือปราบปรามการกระท�ำอันอาจเป็นการบ่อนท�ำลายก่อกวนหรือคุกคามความสงบสุข
ที่เกิดขึ้นภายในหรือมาจากภายนอกราชอาณาจักร ให้นายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนาจ
สั่งการ หรือกระท�ำการใดๆ ได้และให้ถือว่าค�ำสั่ง หรือการกระท�ำเช่นว่านั้นเป็นค�ำสั่ง หรือการกระท�ำที่
ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น ค�ำว่า “มีอ�ำนาจสั่งการ หรือการกระท�ำใดๆ” ย่อมรวมถึงการสั่งจ�ำคุกด้วย
เมื่อนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีมีค�ำสั่งว่าการกระท�ำของผู้ร้องที่ร่วมกันมียาปลอมไว้ขาย
และปลอมยาของผูอ้ นื่ เป็นการบ่อนท�ำลายความมัน่ คงของราชอาณาจักรให้จำ� คุกผูร้ อ้ งไว้นน้ั ผูร้ อ้ งจะเถียง
ว่าการกระท�ำของผู้ร้องไม่ถึงกับเป็นการบ่อนท�ำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรหาได้ไม่เพราะเป็น
ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมติของคณะรัฐมนตรีสั่งการไปตามอ�ำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมาย และ
ไม่มีบทกฎหมายใดให้ศาลมีอ�ำนาจรื้อฟื้นแก้ไขการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรี
ในกรณีเช่นนี้ได้ เว้นแต่มติน้ันเป็นการกระท�ำนอกเหนือความในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
และการใช้อ�ำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 17 ดังกล่าว เป็นข้อยกเว้น
จึงไม่ขัดต่อมาตรา 5 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงตรา
พระราชบัญญัติใช้บังคับโดยค�ำแนะน�ำและยินยอมของรัฐสภา คณะรัฐมนตรีใช้อ�ำนาจบริหารและ
ศาลใช้อ�ำนาจตุลาการ ทั้งนี้ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” และไม่ขัดต่อมาตรา 20 วรรคแรก
แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งบัญญัติว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย” เพราะ
ไม่ใช่กรณีที่ในธรรมนูญนี้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดอันจะต้องวินิจฉัยกรณีไปตาม
ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
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2. ค�ำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 12/2552
ศาลจังหวัดสระบุรี ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45
พ.ศ.2515 ข้อ 3 ซึ่งห้ามมิให้จ�ำหน่ายและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเวลาตี 1 ถึงตี 5 เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันมิให้
เหล่ามิจฉาชีพใช้สถานจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นแหล่งมั่วสุมในยามวิกาล ซึ่งอาจมีความจ�ำเป็น
ตามสภาวการณ์ของประเทศในขณะนั้น แต่ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เศรษฐกิจ
ของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าทัง้ ด้านอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม ท�ำให้การประกอบอาชีพการงาน
และการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำเป็นต้องกระท�ำในยามค�่ำคืนมากขึ้น
การห้ามมิให้ประชาชนขายอาหารหรือเครื่องดื่มในช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมเป็นการจ�ำกัด
เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43
วรรคหนึง่ โดยตรง
ถึงแม้มาตรา 43 วรรคสอง จะยกเว้นให้รัฐบัญญัติกฎหมายจ�ำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้บ้าง
แต่ก็ให้กระท�ำได้ “เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ
การคุ้มครองประชาชน...หรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน” เท่านั้น
ซึ่งกรณีนี้ มิได้มีลักษณะตามข้อยกเว้นดังกล่าวแต่ประการใดเลย ทั้งยังเป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนเกินความจ�ำเป็นและกระทบกระเทือนสาระส�ำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น อันเป็นการต้อง
ห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 อีกด้วย
ถึงแม้จะมีการผ่อนผันให้ขอรับอนุญาตจาก ผบ.ตร. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ก็ยังคงเป็น
ภาระแก่การใช้สทิ ธิเสรีภาพนัน้ โดยไม่จำ� เป็นอยูด่ ี เพราะการทีจ่ ะให้ประชาชนทีป่ ระกอบการค้าขายอาหาร
และเครื่องดื่มต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐก่อนนั้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการปฏิบัติ ทั้งยัง
ท�ำให้ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพต้องตกอยู่ใต้อ�ำนาจครอบง�ำของเจ้าหน้าที่โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรอีกด้วย
จึงวินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และ
มาตรา 29 วรรคหนึ่ง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ตามมาตรา 6
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อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงสรุปโดยย่อ
1. พระราชก�ำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.2524
1.1 เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยทีม่ คี วามจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องควบคุมสินค้าชายแดนเพือ่ ป้องกัน
และปราบปรามการกระท�ำอันกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของรัฐและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณ
ชายแดน
1.2 อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
		 1.2.1 เข้าไปตรวจค้นในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ได้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำความผิด
		 1.2.2 ตรวจค้นบุคคลใดๆ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระท�ำผิด
		 1.2.3 ตรวจค้นยานพาหนะที่จะเข้าหรือออกนอกเขตควบคุมได้ทุกเวลาและสั่งเจ้าของ
หรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดจอด น�ำยานพาหนะไปยังที่หนึ่งที่ใดเพื่อตรวจค้นและสั่งการตามที่เห็น
สมควร
		 1.2.4 สั่งบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อประโยชน์
แก่การด�ำเนินการตามพระราชก�ำหนดนี้
		 1.2.5 ยึดหรืออายัดส่งของส่วนตัว เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งของใดๆ ที่
เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดตามพระราชก�ำหนด
		 1.2.6 จับ ควบคุม และสอบสวน หรือส่งผูต้ อ้ งหาไปยังพนักงานสอบสวนเพือ่ ด�ำเนินการ
ต่อไปก็ได้
		 1.2.7 ควบคุมผูต้ อ้ งหาไว้เพือ่ สอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ถูกจับเมือ่ ควบคุมครบ
30 วัน ถ้าจ�ำเป็นให้ยื่นค�ำร้องต่อศาล ออกหมายขังผู้ต้องหาต่อ ศาลมีอ�ำนาจสั่งขังหลายครั้งติดๆ กันได้
แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 15 วัน และรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 60 วัน
2. พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
2.1 เจตนารมณ์ของกฎหมาย เนือ่ งจากในปัจจุบนั ปัญหาเกีย่ วกับความมัน่ คงของรัฐมีความ
ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขตและก่อให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งท�ำให้ประชาชนได้รับอันตราย หรือเดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอย่างเป็น
ปกติสุข และไม่อาจแก้ไขปัญหาด้วยการบริหารราชการในรูปแบบปกติได้ สมควรต้องก�ำหนดมาตรการ
ในการบริหารราชการส�ำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ
และความปลอดภัยของประชาชนให้กลับสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว
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2.2 “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายความว่า สถานการณ์อันกระทบ หรืออาจกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจท�ำให้ประเทศหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในสภาวะคับขัน หรือมีการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตาม
ประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของ
ประชาชน การด�ำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่าง
ฉุกเฉินและร้ายแรง
2.3 การออกข้อก�ำหนดต่างๆ นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากนายกรัฐมนตรีมี
อ�ำนาจออกข้อก�ำหนดดังนี้
		 2.3.1 ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
		 2.3.2 ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระท�ำการใดอันเป็นการยุยง
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
		 2.3.3 ห้ามการเสนอข่าว การจ�ำหน่าย หรือทาให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือ
สื่ออื่นใดที่มีข้อความอาจเกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
		 2.3.4 ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะหรือก�ำหนดเงือ่ นไขในการใช้เส้นทาง
หรือยานพาหนะ
		 2.3.5 ห้ามการใช้อาคารหรือเข้าไปอยู่ในสถานที่ใดๆ
		 2.3.6 ให้อพยพประชาชนออกจากพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนดเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
ห้ามผู้ใดเข้าในพื้นที่ที่ก�ำหนด
2.4 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
		 2.4.1 ลักษณะของสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง
			
มีการก่อการร้าย การใช้ก�ำลังประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรือมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท�ำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคล และมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ยุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที
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		 2.4.2 นายกรัฐมนตรีประกาศได้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
		 2.4.3 นายกรัฐมนตรีมีอ�ำนาจดังนี้
			
1) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจจับกุมและควบคุมบุคคลที่ต้องสงสัย
เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
			
2) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ออกค�ำสั่งเรียกให้บุคคลใดมา
รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
			
3) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ สินค้า
เครื่องอุปโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัตถุอื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อกระท�ำ
การหรือสนับสนุนการกระท�ำให้เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน
			
4) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจออกค�ำสัง่ ตรวจค้น รือ้ ถอนหรือท�ำลาย
ซึ่งอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งกีดขวางตามความจ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ร้ายแรง
ให้ยุติโดยเร็ว
			
5) ประกาศให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งตรวจสอบจดหมาย หนังสือ
สิ่งพิมพ์ โทรเลข หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อหรือการ
สื่อสารใดเพื่อป้องกันหรือระงับเหตุการณ์ร้ายแรงโดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม
			
6) ประกาศห้ามมิให้กระท�ำการใดๆ หรือสั่งให้กระท�ำการใดๆ เท่าที่จ�ำเป็นแก่
การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประเทศและประชาชน
			
7) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ� ำ นาจออกค� ำ สั่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ดออกไป
นอกราชอาณาจักร หากจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ
			
8) ประกาศให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ� ำ นาจสั่ ง การให้ ค นต่ า งด้ า วออกไป
นอกราชอาณาจักรโดยให้น�ำกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
			
9) ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้าเวชภัณฑ์
เครื่องอุปโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือ
ก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรี
ก�ำหนด หากเป็นเครื่องมือหรือส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร นายกรัฐมนตรีอาจประกาศให้
ใช้มาตรการนี้เพิ่มเติมในบางพื้นที่หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได้
			
10) ออกค�ำสั่งให้ใช้ก�ำลังทหารเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจระงับ
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เหตุการณ์ร้ายแรง หรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร
ให้มีอ�ำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้ โดยการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของฝ่าย
ทหารจะท�ำให้ได้ในกรณีใดได้เพียงใดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่นายกรัฐมนตรีก�ำหนด
แต่ต้องไม่เกินกว่ากรณีที่มีการใช้กฎอัยการศึก
2.5 การจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
		 2.5.1 ในการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัยตามประกาศในมาตรา 11(1)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอ�ำนาจหรือศาลอาญาเพื่อขออนุญาตด�ำเนินการ เมื่อได้รับ
อนุญาตจากศาลแล้ว ให้มีอ�ำนาจจับกุมและควบคุมตัวได้ไม่เกินเจ็ดวันและต้องควบคุมไว้ในสถานที่
ที่ก�ำหนด ซึ่งไม่ใช่สถานีต�ำรวจ ที่คุมขัง ทัณฑสถาน หรือเรือนจ�ำ โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะ
เป็นผู้กระท�ำผิดมิได้ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องควบคุมตัวต่อเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉิน ให้ร้องขอต่อศาลเพื่อขยายระยะเวลาการควบคุมตัวต่อได้อีกคราวละเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลา
ควบคุมตัวทัง้ หมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน เมือ่ ครบก�ำหนดแล้วหากจะต้องควบคุมต่อไป ให้ดำ� เนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
		 2.5.2 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานเกีย่ วกับการจับกุมและควบคุมบุคคลนัน้ เสนอ
ต่อศาลที่มีค�ำสั่งอนุญาตและจัดท�ำส�ำเนารายงานนั้นไว้ ณ ที่ท�ำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ญาติ
ของบุคคลนั้นสามารถขอดูรายงานดังกล่าวได้ตลอดระยะเวลาที่ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้
2.6 การยกเว้นกฎหมายปกครอง
		 ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามพระราชก�ำหนดนี้ไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการ
พิจารณาคดีปกครอง
2.7 การยกเว้นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
		 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ เช่ น เดี ย วกั บ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต าม
พระราชก�ำหนดนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและมีอ�ำนาจหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือต�ำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศ
ก�ำหนด และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หากเป็น
การกระท�ำที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่ากรณีจ�ำเป็น แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้
รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
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2.8 บทก�ำหนดโทษ
		 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนด ประกาศ หรือค�ำสั่งที่ออกตามพระราชก�ำหนดนี้ต้องระวางโทษ
จ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
3.1 เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปัจจุบนั มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความมัน่ คงจากบุคคล หรือกลุม่ บุคคล
ที่มีหลากหลาย มีความรุนแรง รวดเร็ว สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และมีความสลับ
ซับซ้อน จนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ และเป็นภยันตรายต่อความสุขของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้สามารถป้องกันและระงับภัยที่เกิด
ขึ้นได้อย่างทันท่วงทีจึงสมควรก�ำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบด�ำเนินการรักษาความ
มั่ น คงภายในราชอาณาจั ก รตลอดจนบู ร ณาการและประสานการปฏิ บั ติ ร ่ ว มกั บ ทุ ก ส่ ว นราชการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกันและรักษาความมัน่ คง รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในท้องถิ่นของตนเพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติและในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็น
ภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง และก�ำหนดให้มีมาตรการและกลไกควบคุมการใช้อ�ำนาจเป็นการ
เฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 “การรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร” หมายความว่าการด�ำเนินการเพือ่ ป้องกัน
ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ ท�ำลาย หรือทาความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน หรือ
ของรัฐ ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
3.3 การประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
		 3.3.1 เมื่อปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มจะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน
ทั้งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย และคณะรัฐมนตรีมีมติ
มอบหมายให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ระงับ ยับยั้งและแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์
ภายในพืน้ ทีน่ นั้ ให้ ผอ.กอ.รมน. ประกาศพืน้ ทีป่ รากฏเหตุอนั กระทบต่อความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
โดยมีก�ำหนดระยะเวลาและต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
		 3.3.2 อ�ำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน. (มาตรา 16)
			
3.3.2.1 ป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่
กระทบต่อความมั่นคงตามที่ได้รับมอบหมายตาม 3.3.1
228

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

หลักนิติธรรม: อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

			
3.3.2.2 สัง่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีพฤติกรรมน่าจะเป็นภัยหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การรักษาความมั่นคง ออกจากพื้นที่ที่ก�ำหนด โดยแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
ทราบ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ซ่ึงได้รับค�ำสั่งให้ออกจากพื้นที่น้ันไปรายงานตัวยังหน่วยต้นสังกัดโดยเร็ว
ให้หน่วยงานต้นสังกัดออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ตามที่ก�ำหนด
3.4 การออกข้อก�ำหนด
		 เมื่อมีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ให้ผู้อ�ำนวยการ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ�ำนาจออกข้อก�ำหนด ดังนี้
		 3.4.1 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
		 3.4.2 ห้ามเข้า หรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่ก�ำหนดในห้วงเวลา
ที่ปฏิบัติการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
		 3.4.3 ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่ก�ำหนด
		 3.4.4 ห้ามน�ำอาวุธปืนออกนอกเคหสถาน
		 3.4.5 ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ หรือก�ำหนดเงื่อนไขการใช้
เส้นทาง หรือยานพาหนะ
		 3.4.6 ให้บุคคลปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน
		 การออกข้อก�ำหนดดังกล่าว จะก�ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนเวลา หรือเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
ทั้งนี้ต้องไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
3.5 ผลจากการประกาศ
		 3.5.1 ให้ผู้อ�ำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ�ำนวยการมอบหมาย เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่และร่วมเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
		 3.5.2 ในการใช้อ�ำนาจของ กอ.รมน. ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต
ให้ กอ.รมน. จัดให้ผู้นั้นได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามควรแก่กรณีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
		 3.5.3 หากปรากฏมีผู้ต้องหากลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกรณีที่
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พนักงานสอบสวนได้ดำ� เนินการสอบสวนแล้วเห็นว่าผูน้ นั้ ได้กระท�ำไปเพราะหลงผิดหรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
ให้ พ นั ก งานสอบสวนส่ ง ส� ำ นวนนั้ น พร้ อ มความเห็ น ของพนั ก งานสอบสวนให้ ผู ้ อ� ำ นวยการ
หากผู้อ�ำนวยการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนให้ส่งส�ำนวนให้พนักงานอัยการเพื่อ
ยื่นค�ำร้องต่อศาล เมื่อศาลเห็นสมควรอาจสั่งให้ส่งผู้ต้องหานั้นเข้ารับการอบรม ณ สถานที่ที่ผู้อ�ำนวยการ
ก�ำหนดเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
		 เมื่อผู้ต้องหาได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก�ำหนดแล้ว สิทธิน�ำคดี
อาญามาฟ้องเป็นอันระงับไป
3.6 บรรดาข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง การด�ำเนินการคดีใดๆ อันเนือ่ งมาจากข้อก�ำหนด ประกาศ
ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามหมวดนี้ ให้อยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรม
3.7 บทก�ำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก�ำหนดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
4. กฎอัยการศึก
4.1 เจตนารมณ์ของกฎอัยการศึก เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ได้เฉพาะเวลามีสงคราม
หรือการจลาจล หรือมีความจ�ำเป็นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยให้ปราศจากภัยซึ่งอาจจะมีมาจาก
ภายนอก หรือซึ่งอาจจะเกิดจากภายในราชอาณาจักรนั้น จะประกาศใช้ในเวลาอื่นไม่ได้เป็นอันขาดและ
การทีม่ พี ระราชบัญญัติ “กฎอัยการศึก” ขึน้ ไว้ในเวลาปกติเช่นนี้ ก็เพือ่ ส�ำหรับวางแผนการรักษาอาณาจักร
ต่อไป และส�ำหรับตระเตรียมการไว้พร้อมเมื่อมีเหตุจ�ำเป็นก็ปฏิบัติการได้ทันที
4.2 การใช้บังคับ การประกาศใช้กฎอัยการศึกแต่ละคราวจะมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่า
จะได้มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการให้เลิกใช้กฎอัยการศึก
4.3 ผูม้ อี ำ� นาจประกาศใช้กฎอัยการศึก คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และผูบ้ งั คับบัญชา
ทหารอันได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ เมื่อได้ใช้กฎอัยการศึกแล้วย่อมลบล้างกฎหมายอื่นๆ
บรรดาที่มีข้อความขัดแย้งกับกฎอัยการศึกนี้ทั้งสิ้น
4.4 อ�ำนาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึก ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึกให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุทธ การระงับ ปราบปราม
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพลเรือนต้องปฏิบตั ติ ามความต้องการของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทหาร
4.5 อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในด้านอรรถคดี ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก
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ศาลพลเรือนคงมีอ�ำนาจพิจารณาคดีได้อย่างปกติ เว้นแต่คดีที่อยู่ในอ�ำนาจของศาลอาญาศึกและผู้มี
อ�ำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกมีอ�ำนาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกระท�ำผิด
ขึ้นในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก และในระหว่างที่ใช้กฎอัยการศึกตามที่ระบุไว้ในบัญชีต่อท้าย
พระราชบัญญัตนิ ที้ กุ ข้อหรือแต่บางข้อ และหรือบางส่วนของข้อใดข้อหนึง่ ทัง้ มีอำ� นาจในการแก้ไขเพิม่ เติม
หรือยกเลิกประกาศดังกล่าวนั้นด้วย และถ้าในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึกเกิดมีคดีอาญาที่มีเหตุพิเศษ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะสั่งให้
พิจารณาพิพากษาคดีอาญานั้นในศาลทหารก็ได้
4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจ
		 4.6.1 ตรวจค้น
			
4.6.1.1 บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ์ ต้องห้าม ต้องยึด จะต้องเข้าอาศัย หรือมีไว้
ครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในตัวบุคคล ยานพาหนะ เคหสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใดๆ และ
ไม่ว่าเวลาใดๆ ได้ทั้งสิ้น
			
4.6.1.2 ตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมา
ถึงกันในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก
			
4.6.1.3 ตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บท หรือค�ำประพันธ์
4.7 เกณฑ์
		 4.7.1 พลเมืองให้ช่วยก�ำลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการป้องกันพระราชอาณาจักร
หรือช่วยเหลือเกื้อหนุนราชการทหาร
		 4.7.2 ยวดยาน สัตว์พาหนะ เสบียงอาหาร เครื่องศาตราวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
จากบุคคล หรือบริษัทใดๆ ซึ่งราชการทหารจะต้องใช้เป็นก�ำลังในเวลานั้น
4.8 ห้าม
		 4.8.1 ห้ามให้มีการมั่วสุมประชุมกัน
		 4.8.2 ออก จ�ำหน่าย จ่าย หรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพ บท หรือ
ค�ำประพันธ์
		 4.8.3 โฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
		 4.8.4 ใช้ทางสาธารณะเพื่อการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน�้ำหรือทางอากาศ
รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่รถเดินด้วย
		 4.8.5 มี หรือใช้เครื่องมือสื่อสาร หรืออาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธและเคมีภัณฑ์
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หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติท�ำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน หรือที่อาจน�ำไปใช้ท�ำเป็น
เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
		 4.8.6 บุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่ก�ำหนด
		 4.8.7 บุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใดซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่าเป็น
การจ�ำเป็นเพือ่ การยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย และเมือ่ ได้ประกาศห้าม
เมื่อใดแล้ว ให้ผู้อาศัยอยู่ในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในเวลาที่ได้ประกาศก�ำหนด
		 4.8.8 บุคคลกระท�ำ หรือมีซึ่งกิจการ หรือสิ่งอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมก�ำหนดไว้ว่าต้องห้ามในเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
4.9 ยึดบรรดาสิ่งของ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นว่า เป็นการจ�ำเป็นจะยึดไว้ชั่วคราว
เพื่อมิให้เป็นประโยชน์แก่ราชศัตรูหรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
4.10 เข้าอาศัยที่ใดๆ ซึ่งราชการทหารเห็นว่าจ�ำเป็นจะใช้เป็นประโยชน์ในราชการทหารได้
ทุกแห่ง
4.11 ท�ำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
		 4.11.1 ถ้าการสงคราม หรือรบสู้เป็นรองราชศัตรู มีอ�ำนาจที่จะเผาบ้านและสิ่งซึ่ง
เห็นว่าจะเป็นก�ำลังแก่ราชศัตรูเมือ่ กรมกองทหารถอยไปแล้ว หรือสิง่ ใดๆ อยูใ่ นทีซ่ งึ่ กีดกันการสูร้ บก็ทำ� ลาย
ได้ทั้งสิ้น
		 4.11.2 สร้างที่มั่น ดัดแปลงภูมิประเทศ หมู่บ้าน เมือง ส�ำหรับการต่อสู้ราชศัตรู หรือ
เตรียมการป้องกันรักษา ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ทุกอย่าง
4.12 ขับไล่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด ซึง่ ไม่มภี มู ลิ ำ� เนาอาศัยเป็นหลักฐาน หรือผูม้ าอาศัยในต�ำบลนัน้ ชัว่ คราว
เมื่อมีความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใด หรือจ�ำเป็นก็มีอ�ำนาจที่จะขับไล่ผู้นั้นให้ออกไปจากเมือง หรือต�ำบล
นั้นได้
4.13 อ�ำนาจในการกักในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดจะเป็น
ราชศัตรู หรือฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อค�ำสั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอ�ำนาจกักไว้ไม่เกิน 7 วัน
เพื่อการสอบถาม หรือตามความจ�ำเป็นทางราชการทหารได้
5. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบทางแพ่ง
บุคคล หรือบริษัทใดๆ จะร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าปรับอย่างใดอย่างหนึ่งจากการใช้อ�ำนาจ
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้
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หลักนิติธรรม: อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

อ� ำ นาจฝ่ า ยบริ ห ารในการออกกฎหมายพิ เ ศษด้ า นความมั่ น คงและการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจ
แม้ฝ่ายบริหารจะมีอ�ำนาจในการออกกฎหมายอันเป็นข้อยกเว้นของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจ
ก็ตามแต่ ในการออกกฎหมายของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชก�ำหนด”
นั้น ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 184 ที่ก�ำหนด
ว่า ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชก�ำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
การตราพระราชก�ำหนดวรรคหนึ่ง ให้กระท�ำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจ�ำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ..... ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก�ำหนดนั้นต่อรัฐสภา
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ แต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก�ำหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้
พระราชก�ำหนดนั้น ... ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก�ำหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก�ำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
จึงเห็นได้วา่ แม้จะเป็นข้อยกเว้นของหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจทีฝ่ า่ ยบริหารมีอำ� นาจออกกฎหมายได้กต็ าม
แต่ฝ่ายนิติบัญญัติก็มีอ�ำนาจเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายได้
นอกจากนี้ฝ่ายตุลาการก็มีอ�ำนาจที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจของฝ่ายบริหารในกรณีดังกล่าวได้
เช่นกัน ทั้งนี้ตามความในมาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งก�ำหนดว่า
ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชก�ำหนดใดตามมาตรา 184 วรรคสาม สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาจ�ำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก�ำหนด
นั้นไม่เป็นไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย....
เมือ่ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาได้รบั ความเห็นของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชก�ำหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชก�ำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา 184 วรรคหนึ่งหรือ
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วรรคสอง ให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น...
นอกจากอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอ�ำนาจตุลาการจะมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการตรวจสอบคานอ�ำนาจและ
ถ่ ว งดุ ล การใช้ อ� ำ นาจของฝ่ า ยบริ ห ารในการออกกฎหมายดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ยังได้ให้อ�ำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
ได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังกล่าวต่อไปนี้คือ
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อม
ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญและให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
2. กฎ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำอื่นใด ของบุคคลใด ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาอีกด้วย
โดยเรือ่ งใดทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า แม้ปรากฏว่าการกระท�ำในเรือ่ งใดของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นได้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือความไม่เสมอกัน ในกฎหมาย
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือล้าสมัย ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะต่อหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด�ำเนินการให้มีการปรับปรุง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวต่อไป ในกรณีที่
เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีให้ส่งรายงานดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย
นอกจากนี้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังมีอำ� นาจหน้าทีเ่ สนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา
เกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเสนอเรือ่ งพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีทเี่ ห็นชอบ
ตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
อย่างไรก็ดี ความในมาตรา 16 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 ได้บญ
ั ญัตวิ า่ “ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำตามพระราชก�ำหนดนี้ ไม่อยูใ่ นบังคับ
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ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง” และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
มาตรา 23 บัญญัติว่า “บรรดา ข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามหมวดนี้ไม่อยู่ในบังคับของ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การด�ำเนินคดีใดๆ อันเนื่องมาจากข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง หรือการกระท�ำตามหมวดนี้ให้อยู่
ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรม”
แม้จะเป็นข้อยกเว้นมิให้ศาลปกครองใช้อ�ำนาจตรวจสอบในการออกข้อก�ำหนด ประกาศ ค�ำสั่ง
รวมถึงการกระท�ำตามกฎหมายดังกล่าวก็ตาม แต่มิได้เป็นข้อยกเว้นแก่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม
ที่ จ ะใช้ อ� ำ นาจตรวจสอบการใช้ อ� ำ นาจของฝ่ า ยบริ ห ารแต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยยังก�ำหนดให้บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไว้มีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีค�ำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
โดยการใช้สทิ ธิดงั กล่าวต้องเป็นกรณีทไี่ ม่อาจใช้สทิ ธิโดยวิธกี ารอืน่ ได้แล้ว ทัง้ นีต้ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นอ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการ
ออกกฎหมายนอกจากจะต้องยึดถือหลักความมัน่ คงของรัฐแล้วยังจะต้องค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขัน้ มูลฐาน
ของประชาชนภายใต้หลักนิติธรรมด้วย
แม้หลักนิตธิ รรมจะมิได้มบี ญ
ั ญัตไิ ว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่กม็ เี นือ้ หาใกล้เคียงกับหลักกฎหมาย
ธรรมชาติที่สังคมยึดถือร่วมกันอยู่ เช่น หลักยุติธรรม หลักความชอบธรรม และเพื่อประโยชน์สุขของ
มหาชน การตรากฎหมายโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นพระราชก�ำหนด กฎ ค�ำสั่ง ข้อก�ำหนด ประกาศที่
อาศัยอ�ำนาจตามความในกฎหมายก็ดี จะต้องบัญญัตใิ ห้มเี ท่าทีจ่ ำ� เป็นจริงๆ เท่านัน้ เพราะถ้าเป็นกฎหมาย
ที่บัญญัติขึ้นโดยปราศจากความชอบธรรมรองรับ สภาพบังคับก็แทบจะไม่มีประชาชนก็เสื่อมศรัทธา
อ�ำนาจบริหารบ้านเมืองปราศจากความสงบสุขและความมั่นคงจะไม่ถาวรยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญได้วนิ จิ ฉัยว่าพระราชก�ำหนดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทบี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
อันมีผลทางกฎหมายให้พระราชก�ำหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้นซึ่งก็หมายความว่า การใช้อ�ำนาจของ
รัฐหรือกิจการทีไ่ ด้เป็นไปในระหว่างทีใ่ ช้พระราชก�ำหนดนัน้ เป็นการใช้อำ� นาจหรือเป็นกิจการทีป่ ราศจาก
กฎหมายรองรับ อันเป็นการกระท�ำไปโดยไม่มีอ�ำนาจและเป็นกิจการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระท�ำ
ของอ�ำนาจบริหารดังกล่าวจึงส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐเอง ดังนั้นแม้จะอยู่ใน
สถานการณ์ที่คุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและต้องมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารออกกฎหมาย ฝ่ายบริหาร
ก็จะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะระวังในเรื่องเจตนารมณ์ ขอบเขต วัตถุประสงค์ หลักการและ
เหตุผลในการออกกฎหมายเพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายน�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ประการส�ำคัญที่สุดสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์จะไม่ควรถูกละเมิดหรือทอดทิ้ง
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อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงและการตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจ
ส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารนั้น เนื่องจากกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง
มีหลักการและเหตุผลเพื่อธ�ำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของรัฐ ฝ่ายบริหารซึ่งมีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวย่อมมีเจตจ�ำนงอันแน่วแน่ที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐเป็นประการส�ำคัญในล�ำดับแรกมากกว่าจะค�ำนึงถึงความกระทบกระเทือน
ต่อสาระส�ำคัญแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับค�ำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ซึง่ เคยกล่าวไว้วา่ “ในยามทีบ่ า้ นเมืองไม่ปกติ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเลือกเอาความมัน่ คงชองชาติเหนือสิง่ อืน่ ใด
ถ้าบ้านเมืองไปไม่รอดเสียแล้วหลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป
ตามหลักนิติธรรม จึงมีข้อพิจารณาว่าระหว่างความมั่นคงของชาติกับหลักนิติธรรมควรจะเป็นไปใน
ลักษณะใด เนื่องจากมีผู้มักจะกล่าวกันว่า หลักนิติธรรมไม่มีสภาพบังคับดังเช่นกฎหมายซึ่งหากฝ่าฝืน
กฎหมายจะต้องได้รับโทษ ในประเด็นนี้เห็นว่า แม้จะไม่ต้องรับโทษก็ตาม แต่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ
ได้วางมาตรการในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารไว้หลายลักษณะ
ด้วยกัน เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ก�ำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมี
อ�ำนาจหน้าทีพ่ จิ ารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามค�ำร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนืออ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบการปฏิบตั หิ รือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ากรณีนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอ�ำนาจหน้าที่ก็ตาม
การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาล
ส�ำหรับในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า การกระท�ำในข้างต้นดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ
เสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณา
และสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้ อย่างไรก็ดีในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร หากปรากฏว่า
มีการฝ่าฝืนจริยธรรมอาจถูกตรวจสอบการใช้อำ� นาจนัน้ โดยผูต้ รวจการแผ่นดินได้เช่นกัน ซึง่ มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทต้องเป็นไป
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ตามประมวลจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้น โดยมีกลไกและระบบในการด�ำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท�ำด้วย การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือสภา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท�ำผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด�ำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจาก
ต�ำแหน่งด้วย
นอกจากนี้ หากการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารมีการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติย่อมมีอ�ำนาจหน้าที่ตรวจสอบและรายงาน
โดยเสนอมาตรการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว หากไม่มกี ารด�ำเนินการตามทีเ่ สนอ
ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�ำเนินการต่อไป รวมถึงมีอ�ำนาจฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นส่วนรวม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติอีกด้วย
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและ
ความยุติธรรมดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม
และทัว่ ถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรูท้ างกฎหมายแก่ประชาชน การช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐและโดย
บุคคลอื่นและต้องอ�ำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ของรัฐ มีหน้าทีด่ ำ� เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ รักษาประโยชน์
ส่วนรวม อ�ำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละในการปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชน บุคคลดังกล่าวต้องวางตน
เป็นกลางทางการเมือง ในกรณีบุคคลดังกล่าวละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ บุคคลผู้มีส่วน
ได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลหรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าวชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลหรือวางตนเป็นกลางทางการเมืองได้
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

237

สถาพร เกียรติภิญโญ

และนอกจากนีบ้ คุ คลย่อมมีสทิ ธิตดิ ตามและร้องขอให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ทางการเมืองหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เช่นกัน
เมือ่ เปรียบเทียบกับในสภาวะทีป่ ระเทศชาติมภี ยั คุกคามต่อเอกราชและความมัน่ คงอย่างร้ายแรง
กล่าวคือมีการรบ การสงคราม แต่ในการรบหรือการสงครามเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของ
รัฐแม้ไม่ได้อยู่ภายใต้ “หลักนิติธรรม” แต่ก็ต้องกระท�ำโดยชอบด้วย “หลักมนุษยธรรม” ตามกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (กฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธหรือกฎหมายสงคราม) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
ของประชาคมโลกหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมถูกด�ำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญา
ส�ำหรับการปฏิบัติต่อเชลยศึกนั้น “หลักนิติธรรม” มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการด�ำเนินคดี ในกรณี
เชลยศึกกระท�ำความผิด โดยต้องให้เชลยศึกมีโอกาสต่อสู้คดีได้รับการช่วยเหลือจากทนายและได้รับการ
พิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม
นอกจากนี้ยังมีบทลงโทษแก่ผู้กระท�ำการทดลองใดๆ แก่เชลยศึกในทางการแพทย์ อันไม่เป็น
การสมควรแก่เหตุในการรักษาพยาบาลเชลยศึก ผู้กระท�ำการขู่เข็ญ ดูหมิ่น หรือกระท�ำให้เชลยศึกได้รับ
ความอัปยศหรือผู้กระท�ำทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือบังคับเชลยศึกด้วยประการใดๆ เพื่อจะได้มาซึ่ง
ข้อความใดๆ จากเชลยศึก รวมทัง้ ผูก้ ระท�ำใดๆ เพือ่ มิให้เชลยศึกได้รบั การพิจารณาคดีโดยเทีย่ งธรรมด้วย
นัน้ เมือ่ น�ำมาพิจารณาประกอบกับอ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คง
ในสภาวะบ้านเมืองไม่ปกติตกอยู่ในสถานการณ์ของการขาดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวโดยมีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายและมีการแตกแยกทางความคิดตลอดจนประเพณีความเชื่อถือในลัทธิศาสนาที่แตกต่างกันนี้
แม้ฝา่ ยบริหารจะค�ำนึงถึง “ความมั่นคง” เป็นประการส�ำคัญ แต่ก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธ “หลักนิติธรรม”
ได้อย่างสิ้นเชิง
โดยหลักการแล้วจะต้องบังคับใช้กฎหมายภายใต้หลักยุตธิ รรมเป็นประการแรกกล่าวคือ ประโยชน์
ของสาธารณะต้องมาก่อนประโยชน์ของปัจเจกชน ความสงบสุขของบ้านเมือง ความมั่นคงของประเทศ
ชาติส�ำคัญกว่าประโยชน์อื่นที่ด้อยกว่านั้น
ภายใต้หลักการบังคับใช้กฎหมายประการต่อไปคือ หลักความได้สดั ส่วนพอเหมาะพอควรแก่กรณี
ไม่รุนแรงจนเกินขอบเขตโดยปฏิบัติอย่างเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมแก่พฤติการณ์ของการ
กระท�ำผิดตามความจ�ำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างสมเหตุสมผล เป็นธรรมและแม้จะมีความจ�ำเป็น
ต้องใช้อ�ำนาจนั้นก็ยังต้องพิจารณาดูว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าหรือไม่
หลักการบังคับใช้กฎหมาย ประการต่อไปคือต้องรับรองหลักความเสมอภาคตามหลักสากลซึ่ง
ก�ำหนดให้บุคคลได้รับการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หลักนิติธรรม
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หลักนิติธรรม: อ�ำนาจฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

ประการต่อไปนั้นได้แก่ หลักการบังคับใช้กฎหมายต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
แม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องน�ำไป
ปรับใช้ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยค�ำนึงถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศโดยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นกลางอย่างยิ่ง นอกจากนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต้องแสดงความเป็นกลางโดยยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ
ระมัดระวังที่จะไม่ท�ำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือของรัฐ
การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยละเลยหลักนิตธิ รรมโดยวางตัวไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าทีย่ อ่ มท�ำให้ประชาชน
เสื่อมคลายความเชื่อถือศรัทธาที่มีต่ออ�ำนาจรัฐ เมื่อหวังพึ่งอ�ำนาจรัฐไม่ได้ ในที่สุดบางคนบางพวกก็อาจ
ตัดสินใจช่วยตัวเองตามสิทธิที่เขาเห็นสมควร การจลาจลและสงครามกลางเมืองอาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐ
ไม่สามารถรักษากฎหมายไว้ได้
ดังนัน้ รัฐและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการก�ำกับควบคุมการใช้อำ� นาจรัฐทุกฝ่ายต้องบังคับใช้กฎหมาย
และด�ำเนินกระบวนการยุติธรรมด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
รัฐควรเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
และสาระส�ำคัญของพันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในชีวติ
และร่างกายให้ประชาชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึงรวมทัง้ ต้องสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่หน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่รัฐให้ยึดถือปฏิบัติอย่างได้ผลด้วย
รัฐต้องเผยแพร่พื้นฐานส�ำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นหลักความเสมอภาค
หลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ให้เป็นความรู้พื้นฐานของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความ
มั่นคง เพื่อให้ธ�ำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติอย่างได้สัดส่วนกับหลักนิติธรรม

บทสรุป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์ทส่ี ำ� คัญประการหนึง่ คือ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ร่วมกันของประชาชนชาวไทยในการธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติและเพื่อเป็น
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การปกครองและตรวจสอบการใช้อำ� นาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม แต่ในสภาวะทีม่ กี ารคุกคามต่อความมัน่ คง
ของรัฐมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมอบอ�ำนาจให้ฝ่ายบริหารควบคุมสถานการณ์ โดยฝ่ายบริหารมีอ�ำนาจใน
การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง อันเป็นข้อยกเว้นของหลักการแบ่งแยก
อ�ำนาจโดยเป็นกรณีที่ผู้ใช้อ�ำนาจนิติบัญญัติและอ�ำนาจบริหารเป็นบุคคลเดียวกันและมีจุดมุ่งหมาย
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เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความมัน่ คงของชาติเป็นประการส�ำคัญ โดยมีทศั นคติและแนวความคิดของฝ่ายบริหาร
ว่า “ในยามทีบ่ า้ นเมืองไม่ปกติ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเลือกเอาความมัน่ คงของชาติเหนือสิง่ อืน่ ใด ถ้าบ้านเมือง
ไปไม่รอดเสียแล้ว หลักนิติธรรมนั้นเองก็ไม่อาจคงอยู่ต่อไปได้” ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญก็ได้ก�ำหนดให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมนั้น
ปัจจุบันค�ำว่า “หลักนิติธรรม” เป็นที่ยอมรับในทางสากลว่า ไม่มีนิยามศัพท์ที่เป็นที่ยุติแน่นอน
ตายตัว แต่เป็นหลักคิดที่เป็นพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
แม้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการธ�ำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ
ในภาวะวิกฤต มีภัยคุกคามอย่างร้ายแรง อันเนื่องมาจากการรบหรือการสงครามก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง
หรือละเลย “หลักมนุษยธรรม” ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้ และการปฏิบัติต่อเชลยศึก
ซึ่งกระท�ำความผิดนั้น “หลักนิติธรรม” ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด�ำเนินคดี โดยต้องให้เชลยศึก
มีโอกาสต่อสู้คดี และได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม
ดังนั้นการใช้อ�ำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้าน
ความมั่นคงในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ตกอยู่ในสภาวะของการขาดความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียว
โดยมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีการแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี
และความเชื่อถือในลัทธิศาสนาที่แตกต่างกันนี้ “หลักนิติธรรม” ก็ประสงค์ที่จะให้ฝ่ายบริหารใช้ความ
พยายามทุกวิถีทางโดยระมัดระวังในการใช้อ�ำนาจ โดยค�ำนึงถึงหลักการ เหตุผล ความจ�ำเป็น ขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายพิเศษด้านความมัน่ คงให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
น้อยที่สุด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นกลางอย่างยิ่งภายใต้หลักความเสมอภาค
หลักไม่เกินสัดส่วนความจ�ำเป็น หลักการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และหลักความเป็นธรรม
กับประชาชน เพื่อให้ก ารบังคับใช้ก ฎหมายพิเ ศษด้ า นความมั่ นคงบั ง เกิ ด ผลอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ
แต่ประการที่ส�ำคัญคือ สิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์จะไม่ถูกละเมิดหรือทอดทิ้ง โดยยึดหลัก “ความมั่นคง
ด�ำรงอยู่คู่หลักนิติธรรม”
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การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม
สมผล ตระกูลรุ่ง
หลักนิติธรรม เป็นหลักส�ำคัญในทางกฎหมาย การปกครอง และเป็นหลักที่น�ำไปใช้ได้กับ
ทุกองค์กร รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 จึงได้น�ำหลักนิติธรรมบัญญัติไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
“มาตรา 3 วรรคสอง การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
“มาตรา 78 รัฐต้องด�ำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(6) ด�ำเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของรัฐ
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด�ำเนินการอย่างอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม”
นับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่น�ำหลักนิติธรรมบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เนื่องจาก
หลักนิติธรรมเป็นนามธรรม เป็นเหมือนหลักลอยๆ ที่ข้ึนอยู่กับมาตรฐานทางจริยธรรมของแต่ละบุคคล
จึงอาจมีปัญหาในการตีความและการบังคับใช้ หากมีกรณีที่ศาลจะต้องวินิจฉัย

ความหมายและความส�ำคัญของหลักนิติธรรม
หลักนิตธิ รรม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The rule of law พจนานุกรมของไทยแปลว่า หลักพืน้ ฐาน
แห่งกฎหมาย ซึ่งแปลแล้วก็ไม่ได้ท�ำให้เข้าใจมากขึ้น จึงต้องอาศัยค�ำอธิบายจากนักปรัชญาตะวันตกและ
นักนิติศาสตร์ของไทยเรา ขอยกเฉพาะท่านที่ส�ำคัญๆ เช่น
Plato อธิบายว่า กฎหมายเป็นสิ่งสูงสุดและการปกครองจะต้องด�ำเนินตามกฎหมาย หากสังคม
สามารถสร้างระบบกฎหมายทีด่ แี ละเป็นธรรมขึน้ มาให้คนประพฤติปฏิบตั ติ ามได้ แม้แต่คนชัว่ ก็ยงั อาจจะ
มีทางท�ำความดีขึ้นมาได้
Aristotle อธิบายว่า การปกครองโดยกฎหมาย เป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากกว่าการปกครอง
โดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตาม
* ผู้เชี่ยวชาญประจ�ำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของ
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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Albert Venn Dicey อธิบายว่า ความสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือ
ลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
(1) บุคคลต้องไม่ถกู ลงโทษหรือกระท�ำย�ำ่ ยีตอ่ ร่างกายหรือทรัพย์สนิ ของตน เว้นแต่ได้กระท�ำการ
อันเป็นการละเมิดกฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นโดยกระบวนการอันชอบธรรม และพิพากษา
เบื้องหน้าศาลยุติธรรมของแผ่นดิน
(2) บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
(3) รัฐธรรมนูญมาจากกฎหมายปกติธรรมดาที่ศาลใช้ตัดสินคดี ทั้งทางแพ่งและทางอาญา
(ในประเทศอังกฤษ)
ส�ำหรับของไทยเรา ขอยกศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ได้อธิบายไว้ว่า “หลักการ
พื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และยอมรับ
นับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์
หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอ�ำนาจ
อิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาด และโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม”
จากค�ำจ�ำกัดความข้างต้น พอสรุปได้วา่ หลักนิตธิ รรม คือการใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง
ประเทศ ซึ่งจะรวมถึงหลักความเป็นอิสระของศาลในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของประชาชนที่อยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ความจริงอันเป็นอมตะ
ที่เหมือนกันทั่วโลกคือ อ�ำนาจท�ำให้คนหลง ผู้มีอ�ำนาจมีแนวโน้มที่จะใช้อ�ำนาจไปในทางทุจริตฉ้อฉล
อ�ำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดย่อมน�ำไปสู่การทุจริตฉ้อฉลอย่างเด็ดขาดเช่นกัน แม้สังคมหรือประเทศจะมี
กฎหมายที่เข้มแข็งก็ยังไม่เพียงพอ เพราะคนเป็นผู้สร้างกฎหมายซึ่งเมื่อคนยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลส
ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี มีอคติ คนที่มีอ�ำนาจอาจใช้กฎหมายสร้างความไม่เป็นธรรมได้ หรืออาจใช้
กฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ท� ำ ลายล้ า งฝ่ า ยตรงข้ า ม หรื อ ใช้ ก ฎหมายสร้ า งความถู ก ต้ อ งให้ กั บ ตนเอง
หรืออื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม ดังนั้น จึงต้องมีหลักบางประการที่อยู่เหนือกฎหมาย ซึ่งก็คือ
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) นั่นเอง
แต่หลักนิติธรรม เป็นนามธรรมที่ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนว่า มีพื้นฐานทางความคิดอย่างไร
มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ เกี่ยวข้องหรือไม่ บุคคลที่มีพื้นฐานความคิด หรือมีผลประโยชน์
หรือมีสว่ นได้เสียทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมสร้างหลักเกณฑ์ในทางการปกครองทีแ่ ตกต่างกัน ตีความหลักนิตธิ รรม
แตกต่างกันได้ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ฉะนั้น การปกครองโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล จึงมักจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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นักคิด นักปรัชญาทั้งหลายในโลกนี้จึงพยายามคิดค้นรูปแบบการปกครองที่ดีเพื่อให้สังคมสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข อย่างสงบสุข อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน โดยคิด
ต่อเนือ่ งกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเพือ่ ให้ได้ หลักนิตธิ รรม ทีจ่ ะน�ำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า การปกครองประเทศที่ดี ต้องถือกฎหมายเป็นใหญ่ คือหลักนิติธรรมนั่นเอง
หลักนิติธรรม จึงเป็นหลักธรรมชาติอันแท้จริง ที่อยู่เหนือกฎหมายทั้งปวง ไม่ว่าจะบัญญัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรในกฎหมายหรือไม่ และแม้รฐั ธรรมนูญของไทยในฉบับก่อนๆ จะมิได้บญ
ั ญัตหิ ลักนิตธิ รรม
ไว้ก็ตาม แต่หลักนิติธรรมยังคงมีอยู่เหนือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร การบังคับใช้หรือการตีความ
ยังคงต้องเป็นไปตาม หลักนิติธรรม ซึ่งจะเหมือนกับหลักสุจริตในกฎหมายแพ่ง

หลักนิติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา
ในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ปกครองสงฆ์โดยธรรม ปกครอง
โดยธรรมเป็นใหญ่ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมทั้งปวง ฉะนั้น พระองค์จึงสามารถ
ปกครองสงฆ์ได้โดยความสงบเรียบร้อย แต่เมื่อพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระองค์ได้
ให้แนวทางการปกครองหมู่สงฆ์ไว้ โดยตรัสไว้กับพระอานนท์ ดังนี้
“ดู ก ่ อ นอานนท์ บางที พ วกเธอจะพึ ง มี ค วามคิ ด อย่ า งนี้ ว ่ า ปาพจน์ มี พ ระศาสดาล่ ว งแล้ ว
พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราได้แสดงแล้ว
ได้ตรัสแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยเหล่านั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยกาลล่วงไป
แห่งเรา”
ธรรมวินัยที่ใช้เป็นหลักในการปกครองหมู่สงฆ์ ที่พระพุทธเจ้ามอบไว้เมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วนี้
ก็คือหลักนิติธรรมที่นักปราชญ์ทั้งหลายพยายามคิดค้นน�ำมาใช้ในการปกครองนั่นเอง
ด้วยเหตุที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ใช้ธรรมวินัยเป็นใหญ่ เป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน
จึงสามารถรักษาพระศาสนามาได้จนถึงวันนี้ แต่เนื่องจากธรรมวินัยของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติที่
ไม่เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาและความรูส้ กึ ของบุคคล ธรรมและวินยั ของพระพุทธเจ้าทีจ่ ะเป็นศาสดา
จึงมีหนึ่งเดียวที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่ากาลเวลาหรือสภาพสังคมจะล่วงไปนานเท่าใดก็ตาม
การปกครองโดยใช้ธรรมวินัยเป็นหลักนี้ หมู่สงฆ์จึงสามารถรักษาพระศาสนามาได้จนถึงวันนี้
แต่หลักนิตธิ รรม ทีป่ ถุ ชุ นใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ อยูน่ ี้ เปลีย่ นแปลงไปตามกิเลสของ
ผู้กุมอ�ำนาจ จึงต้องหาหลักเกณฑ์ที่จะสร้าง หลักนิติธรรม ให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชน
หลักนิติธรรม ในกลุ่มคนที่ยังมีกิเลส จึงน่าจะหมายถึง ความเป็นธรรมอย่างบริสุทธิ โดยอิสระ
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สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
นอกจากรัฐธรรมนูญรับรองหลักนิติธรรมแล้ว ยังรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่จะเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมไว้ในมาตรา 40 (1) ดังนี้ “บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง”
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคคล พอจะแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิในการ
ด�ำเนินคดีทางแพ่งและสิทธิในการด�ำเนินคดีทางอาญา
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง มีบัญญัติเป็นหลักไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 55
มาตรา 55 เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง
หรือบุคคลใดจะต้องใช้สทิ ธิทางศาล บุคคลนัน้ ชอบทีจ่ ะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งทีม่ เี ขตอ�ำนาจได้
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้
สิทธิของบุคคลที่จะด�ำเนินคดีต่อศาล มี 2 ประการ คือ
(1) ถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแพ่ง เช่น ถูกกระท�ำละเมิด หรือคู่สัญญาผิดนัด
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(2) มีความจ�ำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล เช่น การขอให้ศาลมีค�ำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก
ส�ำหรับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา ก่อนอื่นจะต้องมีการกระท�ำที่กฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นความผิดอาญาและก�ำหนดโทษไว้ด้วย ตามมาตรา 2 ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2 บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท�ำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท�ำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษ
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ความผิดในทางอาญามี 2 ประเภท คือ คดีความผิดต่อส่วนตัว และคดีที่มิใช่ความผิด
ต่อส่วนตัว ซึ่งเราเรียกกันว่า เป็นความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดต่อแผ่นดิน
คดีความผิดต่อส่วนตัว เป็นคดีที่เกิดผลเสียหายเฉพาะตัว ไม่กระทบถึงสังคม เช่น คดีความ
ผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค หรือความผิดฐานฉ้อโกงหรือยักยอก เป็นความผิดที่
เกิดกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันมาก่อน ความผิดต่อส่วนตัว จึงเป็นความผิดที่กฎหมายยอมให้
ตกลงกันได้ เมื่อตกลงกันได้แล้ว คดีก็ระงับ ไม่มีใครจะด�ำเนินคดีต่อไปได้
ความผิดอาญาแผ่นดิน เป็นความผิดต่อรัฐ ต่อสาธารณะ หรือต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มี
ผลกระทบถึงความสงบสุขสังคม เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ การฆ่าคน
ตาย การปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์ ยาเสพติด ความผิดประเภทนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ แก่สาธารณะ
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และกระทบถึงความเป็นอยู่ของสังคม ทาให้สังคมเกิดความหวาดกลัว เกิดความไม่สงบสุขในสังคม
ผลของการกระท�ำที่เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ไม่สามารถยอมความกันได้ แม้ผู้ได้รับ
ความเสียหายจะไม่ติดใจด�ำเนินคดี แต่เมื่อเป็นความเสียหายที่มีผลกระทบถึงสังคมโดยรวมแล้ว
รัฐมีหน้าที่ต้องเข้ามาจัดการ โดยด�ำเนินคดีให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโทษ เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขและ
มั่นใจได้ว่า จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สิน
ความผิดอาญาแผ่นดิน ยังพอจะแยกได้เป็น 3 ประเภท คือ
(1) ความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เช่น การทุจริต
คอร์รัปชั่น เบียดบังเงินหลวง การหนีภาษีอากร
(2) ความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐที่กระท�ำต่อบุคคล เช่น การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคล
(3) ความผิดที่กระท�ำต่อบุคคล และผลของการกระท�ำกระทบต่อสังคม เช่น การฆ่าคนตาย
การปล้นทรัพย์ ลักทรัพย์
การกระท�ำที่เป็นความผิดอาญา ไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อรัฐ ต่อสาธารณะ
หรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมในทางอาญา
จึงต้องเริม่ จากผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากการกระท�ำความผิดหรือเริม่ จากผูม้ หี น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายกาหนด
เมื่อมีการกระท�ำผิดอาญาเกิดขึ้น บุคคลที่จะใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จะต้องเป็นผู้ได้
รับความเสียหายจากการทาผิดอาญานั้น ความส�ำคัญของการด�ำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความผิดต่อส่วนตัว จึงอยู่ที่ผู้นั้นได้รับความเสียหายจากการกระท�ำความผิด ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความของผู้เสียหายไว้ในมาตรา 2 (4) ดังนี้
(4) “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำผิดฐานใด
ฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลที่มีอ�ำนาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6
เมื่อเป็นผู้เสียหายแล้ว จึงจะที่มีสิทธิร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สืบสวนสอบสวน
และด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำผิดอาญา หรืออาจใช้สทิ ธิฟอ้ งต่อศาลได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนก็ได้
นอกจากผู้เสียหายแล้ว บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม หากทราบว่ามีการกระท�ำผิดอาญา
เกิดขึ้น แม้ไม่ใช่ผู้เสียหาย แต่ก็มีสิทธิ “กล่าวโทษ” ต่อพนักงานสอบสวนว่า มีการกระท�ำผิดอาญา
เกิดขึ้น ตามมาตรา 2 (8) “ค�ำกล่าวโทษ” หมายความถึงการที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหา
ต่อเจ้าหน้าที่ ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท�ำความผิดอย่างหนึ่งขึ้น
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เมือ่ มีผกู้ ล่าวโทษแล้ว เป็นหน้าทีข่ องพนักงานสอบสวนทีจ่ ะต้องพิจารณาว่า เป็นคดีความผิด
ต่อส่วนตัวหรือความผิดต่อแผ่นดิน เพื่อจะได้พิจารณาว่า มีอ�ำนาจสอบสวนหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนี้ อ�ำนาจ
การสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการใช้อ�ำนาจหน้าที่ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองหรือของเจ้าหน้าที่
ระดับสูงรัฐ อยู่ในอ�ำนาจของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ
จะเป็นผูด้ ำ� เนินการแทนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ซึง่ เหตุผลก็นา่ จะมาจากการไม่ไว้ใจเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เพราะอาจ
ตกอยู่ในความครอบง�ำของนักการเมืองหรือฝ่ายบริหาร
ผู้เสียหาย จึงเป็นผู้มีความส�ำคัญในการด�ำเนินคดีอาญา เมื่อเป็นผู้เสียหายแล้วจึงย่อมมีสิทธิ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ
ค�ำจ�ำกัดความของผู้เสียหายตามกฎหมาย บัญญัติไว้เพียงสั้นๆ ว่า หมายถึงบุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�ำผิด แต่กลับมีปัญหาให้ศาลพิจารณามากมาย ซึ่งศาลฎีกาได้วางหลักเอาไว้
ว่า ความเป็นผูเ้ สียหาย นัน้ จะต้องเป็น “ผูเ้ สียหายโดยนิตนิ ยั ” โดยพอจะสรุปหลักเกณฑ์จากค�ำพิพากษา
ของศาลฎีกาได้ ดังนี้
(1) ผู้เสียหายต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระท�ำความผิด
(2) ผู้เสียหายต้องไม่ใช่ผู้ที่ยินยอมให้กระท�ำผิดกับตนเอง
(3) การกระท�ำนัน้ จะต้องไม่มมี ลู มาจากการกระท�ำทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) ในความผิดต่อรัฐ ต้องได้รับผลโดยตรงจากการกระท�ำความผิดนั้นด้วย
ประเด็นที่น่าจะหยิบยกมาพิจารณาคือ ความผิดต่อรัฐ ที่มิได้กระท�ำกับประชาชนคนใดคน
หนึ่งโดยตรง หรือเป็นความผิดต่อรัฐอย่างแน่แท้ เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น เบียดบังเงินของแผ่นดิน หรือ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท�ำให้รัฐเสียหายเป็นตัวเงิน หรือการหลบหนีภาษี ท�ำให้รัฐขาดรายได้
ประชาชนจะเป็นผู้เสียหายได้หรือไม่
ถ้าดูจากแนวค�ำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว ประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีสิทธิ
ด�ำเนินคดี ไม่มีสิทธิเข้าเป็นโจทก์ร่วม ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกา ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่ง
หมายถึงฝ่ายบริหารซึ่งรวมถึงอัยการ เป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม
ตามแนวค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ว่า รัฐเท่านั้นที่เป็นผู้เสียหาย เช่น ความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ความผิดฐานค้าที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากร ความผิดฐานท�ำให้เสียหายหรือท�ำให้สูญหายซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานได้ยึด
หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 142 ความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เว้นแต่มีเจตนาพิเศษให้บุคคลใดได้รับความเสียหาย
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ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ทั้งหมด
เป็นเพียงตัวอย่างเท่านัน้ ยังมีอกี เป็นจ�ำนวนมากทีศ่ าลฎีกาเห็นว่า เป็นความผิดต่อรัฐเท่านัน้ ราษฎรไม่ใช่
ผู้เสียหาย ตามตัวอย่างข้างต้นบางกรณีเข้าใจได้ว่า ไม่มีเอกชนบุคคลใดเสียหาย เช่น มีปืนเถื่อนไว้ใน
ครอบครองตามพ.ร.บ.อาวุธปืน แต่ในบางกรณี อาจไม่ชดั เจน เช่น ความผิดทีเ่ จ้าพนักงานทุจริตต่อหน้าที่
เบียดบังยักยอกทรัพย์ของแผ่นดิน การด�ำเนินการใดๆ ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีผลกระทบถึงงบประมาณ
แผ่นดิน ทาให้เสียหายกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประชาชนทุกคนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีให้กับรัฐ ย่อมมีส่วน
ในเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ประชาชนทุกคนจึงน่าจะได้รับความเสียหาย แม้จะเป็นความ
เสียหายทางอ้อมก็ตาม
การให้สทิ ธิประชาชนทัว่ ไปใช้สทิ ธิทางศาลได้งา่ ย อาจดูเหมือนว่า จะทาให้ใช้สทิ ธิกนั ฟุม่ เฟือย
จนเป็นภาระต่อศาลในการพิจารณาคดี แต่หากพิจารณาในด้านประโยชน์แล้ว น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า
และไม่น่ากังวลว่า จะมีการแกล้งฟ้องกันมาก เพราะการใช้สิทธิทางศาล ต้องเป็นไปโดยสุจริต ตามหลัก
ที่ว่า การใช้สิทธิทางศาลต้องมาด้วยมือที่บริสุทธิ์

ความเป็นจริงในกระบวนการน�ำคดีขึ้นสู่ศาล
ในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก แบ่งอ�ำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 อ�ำนาจ คือ อ�ำนาจนิติบัญญัติ
อ�ำนาจบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ
คดีความผิดต่อแผ่นดิน จะเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนเสมอ ซึ่งปัจจุบันคือ ต�ำรวจหรือ ป.ป.ช.
จะเป็นผู้สืบสวนสอบสวน แล้วสรุปส�ำนวนท�ำความเห็นส่งพนักงานอัยการสั่งคดีต่อไป คดีจะขึ้นสู่ศาลได้
เมือ่ พนักงานอัยการเห็นควรสัง่ ฟ้อง หากพนักงานอัยการไม่ฟอ้ ง จะไม่มโี อกาสทีฝ่ า่ ยตุลาการจะได้พจิ ารณา
คดีเลย
แม้การให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้เตรียมคดีโดยให้พนักงานอัยการกลั่นกรองนั้น มีข้อดีกว่า
การที่ผู้เสียหายจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองก็ตาม เพราะพนักงานสอบสวนมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะ
แสวงหาพยานหลักฐานจากที่ใดก็ได้ โดยใช้หมายเรียกเป็นเครื่องมือในการรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับคดีให้ได้ครบถ้วน เช่น การขอเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ กับหน่วยงานของรัฐ หรือ
เรียกเอกชนมาให้ขอ้ มูลในฐานะพยาน หากไม่ได้รบั ความร่วมมือ ผูท้ ขี่ ดั ขวางก็อาจมีความผิดตามกฎหมาย
ซึ่งประชาชนไม่มีอ�ำนาจนี้ ในบางคดีจึงเป็นการยากที่ประชาชนผู้เสียหาย จะแสวงหาพยานหลักฐาน
เพื่อฟ้องคดีเอง แต่ก็มีข้อเสีย หากพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการถูกครอบง�ำโดยผู้กระท�ำ
ความผิดหรือหน่วยงานของผู้กระท�ำความผิด
ประชาธิ ป ไตยในระบบรั ฐ สภาที่ ป ระเทศไทยใช้ อ ยู ่ อ� ำ นาจนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละอ� ำ นาจบริ ห าร
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เป็นอ�ำนาจเดียวกัน เพราะฝ่ายบริหารถือเสียงข้างมากในสภา โดยมีเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายบริหาร
จึงมีอ�ำนาจเหนือหรือครอบง�ำฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ความผิดต่อรัฐส่วนใหญ่แล้ว เป็นคดีที่เจ้าพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
จะเป็นผู้กระท�ำความผิด ยิ่งหากเป็นนักการเมืองหรือเป็นบุคคลในสังกัดของนักการเมือง ที่กุมอ�ำนาจรัฐ
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้ ย่อมจะควบคุมพนักงานสอบสวนได้ด้วย การสืบสวนสอบสวนจะ
เกิดความเป็นธรรมได้อย่างไร หากเป็นผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูท้ มี่ อี ำ� นาจให้คณ
ุ ให้โทษกับพนักงานสอบสวน
ได้แล้ว พนักงานสอบสวนจะกล้าใช้หลักนิติธรรมในการสืบสวนสอบสวนได้อย่างไร
การดุลคานอ�ำนาจในระบอบประชาธิปไตย จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ อ�ำนาจตุลาการเป็นอ�ำนาจ
ในเชิงรับ ตุลาการไม่สามารถแสวงหาคดีมาพิจารณาได้เอง จะต้องรอให้คู่ความน�ำคดีขึ้นสู่ศาลเสมอ
ฉะนัน้ หากอ�ำนาจบริหารและนิตบิ ญ
ั ญัติ คุมกลไกอันเป็นกระบวนการทีจ่ ะน�ำคดีขนึ้ สูศ่ าลได้ ฝ่ายตุลาการ
ย่อมไม่อาจท�ำหน้าที่ในการถ่วงดุลอ�ำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้เลย
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่อาจหวังได้ว่า ฝ่ายบริหารจะบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักนิติธรรม
เพราะจะไม่มีองค์กรใดตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งกลับปรากฏว่า มาจากการตีความของฝ่ายตุลาการเอง
คือ ศาลฎีกาตีความค�ำว่า “ผู้เสียหาย” ให้หมายถึงผู้เสียหายโดยนิตินัย ทั้งๆ ที่ถ้อยค�ำในตัวบทมาตรา 2
(4) บัญญัติเพียงว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท�ำความผิด การที่ศาลไปตีความว่า
ต้องเสียหายโดยนิตินัย จึงน่าจะเกินเลยไปกว่าตัวบทกฎหมาย และเป็นปัญหาที่ต้องตีความต่อไปอีกว่า
การเสียหายโดยนิตินัยนั้น มีความหมายอย่างไร
พึงสังเกตว่า สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม นี้ เป็นบทบัญญัตใิ นหมวด 3 เรือ่ งสิทธิเสรีภาพ
ของชนชาวไทย อันเป็นบทรับรองสิทธิโดยทั่วไป ซึ่งไม่สามารถออกกฎหมายจ�ำกัดสิทธิในหมวดนี้ได้
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนยุติธรรม จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจจ�ำกัดได้เลย
ค�ำจ�ำกัดความในมาตรา 2 (4) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็มิได้จ�ำกัดสิทธิใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
แต่การทีศ่ าลฎีกาตีความว่า การเป็นผูเ้ สียหาย จะต้องเป็นการเสียหายโดยนิตนิ ยั นัน้ ก็เป็นอ�ำนาจ
ของศาลฎีกาในการตีความ ค�ำพิพากษาของศาลฎีกาจะถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ เพราะเป็นการใช้
อ�ำนาจตุลาการ และศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นและศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะวินจิ ฉัยการตีความ
ของศาลฎีกา
หากกระบวนการยุติธรรมยังมีช่องทางให้ฝ่ายบริหารสามารถหยุดยั้งการถูกตรวจสอบโดยฝ่าย
ตุลาการได้แล้ว กฎหมายย่อมจะไม่มีสภาพบังคับ เพราะไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง อันจะ
ก่อให้เกิดการด�ำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม
248

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม

กรณีศึกษา
1. การถอนฟ้องคดีพระธัมมชโย ซึ่งถูกกล่าวหาว่า กระท�ำความผิดอาญาฐาน เป็นเจ้าพนักงาน
เบียดบังยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 147 และ
157 อันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
คดีนเี้ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากพระธัมมชโย เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยบิดเบือนพระธรรมค�ำสัง่
สอนของพระพุทธเจ้า และเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของวัดจ�ำนวนมากเป็นของตนเอง เป็นเรื่องใหญ่โต
เมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว จนสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระลิขิตว่า
“ความบิดเบือนพระพุทธธรรมคาทรงสอน โดยกล่าวหาว่าพระไตรปิฎกบกพร่องเป็นการท�ำให้
สงฆ์ที่หลงเชื่อค�ำบิดเบือน แตกแยกออกไป กลายเป็นสอง มีความเข้าใจ ความเชื่อถือพระพุทธศาสนา
ตรงกันข้าม เป็นการท�ำลายพระพุทธศาสนา ท�ำสงฆ์ให้แตกแยก เป็นอนัตริยกรรม มีโทษทั้งปัจจุบัน
และอนาคตที่หนัก”
และ “แต่เมื่อถึงอย่างไรก็ไม่ยอมมอบคืนสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระ ให้แก่วัด
ก็แสดงชัดแจ้งว่าต้องอาบัติปาราชิก ต้องพ้นจากความเป็นสมณะโดยอัตโนมัติ ต้องถูกจัดการอย่าง
เด็ดขาด เช่นเดียวกับผู้ไม่ใช่พระปลอมเป็นพระ ด้วยการน�ำผ้ากาสาวพัตร์ไปครอง ท�ำความเศร้าหมอง
เสื่อมเสีย ให้เกิดแก่สงฆ์ในพระพุทธศาสนา”
ท�ำให้มกี ารด�ำเนินคดีอาญากับพระธัมมชโยต่อศาล ในฐานความผิด เป็นเจ้าพนักงานเบียดบัง
ยักยอกทรัพย์ และปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ ศาลได้ดำ� เนินกระบวนพิจารณา มีการสืบพยานจนกระทัง่ เหลือ
พยานจ�ำเลยเพียง 2 นัด ก็จะเสร็จการพิจารณาคดีแล้ว แต่กลับปรากฏว่า พนักงานอัยการขอถอนฟ้อง
คดีนี้ โดยอ้างว่า “บัดนี้ ข้อเท็จจริงในการเผยแพร่ค�ำสอนปรากฏจากอธิบดีกรมการศาสนาผู้อ�ำนวยการ
สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะภาค 1 ว่า ในปัจจุบันจ�ำเลยที่ 1
กับพวก ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาตรงตามพระไตรปิฎก และนโยบายของคณะสงฆ์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ท�ำให้เป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจการของ
ศาสนาทั้งของคณะสงฆ์ ภาครัฐ และเอกชนจ�ำนวนมาก ส�ำหรับในด้านทรัพย์นั้น ปรากฏว่าจ�ำเลยที่ 1
กับพวกได้มอบทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ซึง่ มีทงั้ ทีด่ นิ และเงินจ�ำนวน 959,300,000 บาท คืนให้แก่วดั พระธรรมกาย
การกระท�ำดังกล่าวของจ�ำเลยที่ 1 กับพวก จึงเป็นการปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาสังฆปริณายก ครบถ้วนทุกประการแล้ว
ประกอบกับขณะนี้บ้านเมืองต้องร่วมกันสร้างความสามัคคีของคนในชาติทุกหมู่เหล่าเห็นว่า
หากด�ำเนินคดีจำ� เลยทัง้ สองต่อไป อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในศาสนจักรโดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร
และประชาชนทัง้ ในและต่างประเทศทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ และไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ อัยการสูงสุด
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จึงมีค�ำสั่งให้ถอนคดีนี้ ดังนั้น โจทก์จึงขอถอนฟ้องจ�ำเลยทั้งสองในคดีนี้ทุกข้อกล่าวหา ขอศาลโปรด
อนุญาต”
การถอนฟ้องคดีนี้ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวพุทธเป็นจ�ำนวนมาก อนันตริยกรรมนั้น
เป็นกรรมที่พระธัมมชโยต้องรับเองเฉพาะตัว ส่วนการปาราชิกนั้น มีผลกับสภาพความเป็นพระของ
พระธัมมชโยยิ่งหากข้อเท็จจริงปรากฎว่า พระธัมมชโยยอมคืนเงินให้วัด ก็เท่ากับยอมรับว่าได้เบียดบัง
ทรัพย์สมบัติของวัดเป็นของตนจริง พระธัมมชโยย่อมต้องอาบัติปาราชิกพ้นจากความเป็นพระไปแล้ว
ตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่สามารถจะกลับมาบวชเป็นพระได้อีกตลอดไป และเหตุผล
ของการถอนฟ้องที่อ้างว่า จะเกิดความแตกแยกก็ไม่มีมูล แต่การที่พระธัมมชโยยังคงเป็นพระอยู่ ยิ่งจะ
เป็นการสร้างความแตกแยกให้ศาสนจักร การถอนฟ้องเมื่อคดีก�ำลังจะเสร็จการพิจารณา จึงเป็นที่
คลางแคลงใจของชาวพุทธจ�ำนวนมาก
ประเด็นการถอนค�ำฟ้องแม้อัยการสูงสุดจะมีอ�ำนาจก็ตาม ท่านอาจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ไว้ว่า ในทางปฏิบัติห ากพนัก งานอั ย การถอนฟ้ อ งศาลก็ อ นุ ญ าตให้ ถ อนฟ้ อ งเสมอ
แม้ ก ารถอนฟ้ องเป็นดุลพินิจ ของศาลที่จ ะอนุญ าตหรื อ ไม่ ก็ไ ด้ “ในระบบ Civil law นั้ น ถื อ ว่ า
ก่อนการฟ้อง ความรับผิดชอบในคดีเป็นของพนักงานอัยการ แต่เมื่อได้ยื่นฟ้องแล้ว ความรับผิดชอบใน
การด�ำเนินคดีตกไปอยูท่ ศี่ าล... ในการด�ำเนินคดีอาญาใช้ “หลักการตรวจสอบ” (Untersuchungsprinzip
หรือ examination doctrine) กล่าวคือ องค์กรในกระบวนยุติธรรมทุกฝ่ายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบ
ความจริงของเรื่อง”
การถอนฟ้องและอนุญาตให้ถอนฟ้อง จึงมีประเด็นทีต่ อ้ งพิจารณาว่า เป็นไปตามหลักนิตธิ รรม
หรือไม่
2. คดี ที่ ศ าลฎี ก ายกฟ้ อ งคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.) ในความผิ ด ตามมาตรา 24
พระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหาย
คดีนี้ กกต.ชุดดังกล่าว ได้จัดการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อวันที่ 23 และ 29 เมษายน
2549 โดยไม่มีอ�ำนาจ โดยออกหนังสือเวียนถึง ผอ.กต.เขตเลือกตั้ง ให้รับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งไม่ถึงร้อยละ 20 เปลี่ยนเขตลงสมัครในรอบใหม่ โดยไม่มีอ�ำนาจ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้
ผู้สมัครรายเดิมเวียนเทียนลงรับเลือกตั้งรอบใหม่ เพื่อช่วยผู้สมัครรายเดียวจากพรรคไทยรักไทย
หลีกเลี่ยงเกณฑ์ร้อยละ 20
คดีดังกล่าว เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเช่นกัน เนื่องจากศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษาตรงกันให้ลงโทษจ�ำเลย แต่ศาลฎีกายกฟ้อง โดยวินจิ ฉัยว่า เห็นว่าการกระท�ำของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จะเป็นความผิด ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น
จะต้องเป็นการกระท�ำต่อผูส้ มัครหรือพรรคการเมือง แต่ขอ้ เท็จจริงคดีนไี้ ด้ความเพียงว่าโจทก์เป็นผูม้ สี ทิ ธิ
250

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 16 เล่มที่ 48 เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม

เลือกตั้งในจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 และเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้ส่งผู้ใดเข้าสมัคร
รับเลือกตั้งเลย โดยโจทก์ไม่ใช่ผู้สมัคร ดังนั้น ยังถือไม่ได้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กระท�ำการที่จะ
เป็นความผิดต่อโจทก์ตามมาตรา 24 ที่บัญญัติว่าห้ามไม่ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด, ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง แต่ ง ตั้ ง กระท� ำ การอั น มิ ช อบด้ ว ยหน้ า ที่ เ พื่ อ เป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษแก่ ผู ้ ส มั ค รหรื อ
พรรคการเมืองใด ดังนั้น โจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการกระท�ำผิดตามมาตรา 24 ดังกล่าว
เห็นได้ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน้ ไม่ได้บญ
ั ญัติ เพือ่ คุม้ ครองโจทก์ทเี่ ป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ โดยตรง
เป็นพิเศษ
3. คดีการครอบครองที่สาธารณะ แนวค�ำพิพากษาในคดีอาญาและคดีแพ่ง ยังมีความแตกต่าง
กันอยู่ โดยค�ำพิพากษาในส่วนอาญา ไม่ยอมรับสิทธิการครอบครองที่สาธารณะ แต่คดีแพ่งศาลวินิจฉัย
ไปในทางยอมรับสิทธิการครอบครองที่สาธารณะ ดังตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกา ดังนี้
คดีอาญา
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 928/2520 (ประชุมใหญ่) โจทก์ซื้อที่ดินมี ส.ค.1 ซึ่งเป็นที่คูเมืองอยู่ใน
ความดูแลของทางราชการและได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นทีร่ าชพัสดุแล้ว โจทก์เข้าครอบครองโดยกัน้ รัว้ ลวดหนาม
และเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ตลอดมา แล้วจ�ำเลยเข้าไปปลูกห้องแถวในที่ดินของโจทก์โดยท�ำสัญญาเช่ากับ
ราชพัสดุจังหวัด ดังนี้การที่โจทก์ได้เข้าครอบครองที่พิพาทซึ่งเป็นที่คูเมืองอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินนั้นการครอบครองของโจทก์ไม่อาจใช้ยันต่อรัฐได้ ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย
ไม่มีอ�ำนาจฟ้องจ�ำเลยในความผิดฐานบุกรุก
คดีแพ่ง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 8419/2550 ทีด่ นิ พิพาทเป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินส�ำหรับประชาชน
ใช้รว่ มกัน ผูใ้ ดย่อมไม่มกี รรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองใช้ยนั ต่อรัฐได้และยังไม่มพี ระราชกฤษฎีกาเพิกถอน
จึงยังเป็นที่สาธารณประโยชน์ส�ำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน แต่ผู้ที่ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ย่อมมีสิทธิ
ดีกว่าผู้อื่น
โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท แม้โจทก์จะไม่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเพราะ
เป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ย่อมมีสิทธิดีกว่า การที่จ�ำเลยซื้อ
เฉพาะบ้านของโจทก์จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วไม่ยอมรื้อถอนบ้านดังกล่าว
ออกจากที่ดินพิพาทเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอ�ำนาจฟ้องจ�ำเลยให้รื้อถอนบ้านออกจาก
ที่ดินพิพาทได้
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คดีที่วินิจฉัยทั้งแพ่งและอาญา
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 172/2535 ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นท�ำเล
เลี้ยงสัตว์ มิใช่ของโจทก์ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะฟ้อง จ�ำเลยข้อหาบุกรุกได้ ท�ำเลเลี้ยงสัตว์
เป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินทีป่ ระชาชนใช้รว่ มกัน โจทก์ครอบครองใช้ประโยชน์อยูก่ อ่ นทีจ่ ำ� เลยจะน�ำ
เอาเสาปูนซีเมนต์เข้าไปปักและอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของจ�ำเลย ในระหว่างโจทก์และจ�ำเลยสิทธิของ
โจทก์ซึ่งมีอยู่เหนือที่พิพาทย่อมดีกว่าจ�ำเลยการกระท�ำของจ�ำเลยจึงเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์
โจทก์ย่อมมีอ�ำนาจฟ้องเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนสิทธิของโจทก์และเรียกค่าเสียหายได้
จากตัวอย่างคดีที่ยกมาข้างต้น ศาลไม่ยอมรับว่า ผู้บุกรุกที่สาธารณะได้สิทธิครอบครอง
จึงไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยในทางอาญา แต่กลับยอมรับสิทธิในทางแพ่งของผู้ที่เข้าบุกรุกก่อนให้
ฟ้องผู้เข้ามาบุกรุกภายหลังได้ เท่ากับส่งเสริมให้มีการบุกรุกที่สาธารณะ เพราะหากบุกรุกเข้าครอบครอง
ได้ก่อน ศาลจะยอมรับสิทธิการครอบครองนั้นให้ดีกว่าคนอื่น
ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ได้บันทึกเกี่ยวกับประเด็นการครองครองไว้ท้ายค�ำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2069/2527 ว่า “ครอบครองเป็นสิทธิในตัวเองโดยผลของกิริยายึดถือด้วยเจตนายึดถือ
เพื่ อ ตนตามมาตรา 1367 ไม่ ต ้ อ งอาศั ย อ� ำ นาจโดยกฎหมายอื่ น ใดอี ก แม้ ผู ้ ที่ ข โมยหรื อ ผู ้ บุ ก รุ ก ก็
“ครอบครอง” เป็น “การครอบครอง” และได้ “สิทธิครอบครอง” โดยสมบูรณ์ จะมีการครอบครองโดย
ไม่มสี ทิ ธิครอบครองไม่ได้ ใครจะเอาคืนได้อย่างไรก็ตอ้ งอาศัยสิทธิดกี ว่าหาใช่ผยู้ ดึ ถือเพือ่ ตนทีค่ รอบครอง
ในปัจจุบันไม่มีสิทธิครอบครองมิได้ นอกจากนี้ ในหนังสือค�ำบรรยายกฎหมายอาญาของท่าน ยังอธิบาย
อีกว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1367 ใช้ค�ำว่าสิทธิครอบครองส่วนมาตรา 1380
ใช้ค�ำว่าการครอบครอง สิทธิครอบครองกับการครอบครองเป็นอันเดียวกันเพียงแต่เมื่อกล่าวในแง่
สิทธิเรียกว่าสิทธิครอบครอง กิริยาที่ผู้ครอบครองกระท�ำต่อทรัพย์สินนั้นคือครอบครอง การกระท�ำของ
ผู้ครอบครองเรียกว่า การครอบครองสิทธิของผู้ครอบครองเรียกว่าสิทธิครอบครองหาใช่ว่าสิทธิ
ครอบครองทางแพ่งต่างกับการครอบครองทางอาญาแต่ประการใดไม่”
การที่ผู้บุกรุกที่สาธารณะคนแรกฟ้องผู้บุกรุกคนที่สอง จะถือได้หรือไม่ว่า มาศาลด้วยมือ
ไม่สะอาด ศาลจึงไม่น่าจะรับพิจารณาและรับรองสิทธิของคนที่ไม่สุจริตแต่ต้น
การแก้ปญ
ั หาทางตรงให้ประชาชนเข้าสูก่ ระบวนยุตธิ รรมได้ในคดีทมี่ กี ารกระท�ำความผิดให้
รัฐได้รบั ความเสียหาย คือการบัญญัตกิ ฎหมายให้ชดั เจน ซึง่ น่าจะท�ำได้ยากเพราะจะกระทบฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
และฝ่ายบริหาร ที่อาจถูกด�ำเนินคดีได้โดยง่าย
สถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน อ�ำนาจของฝ่ายตุลาการยังมีความน่าเชื่อถือและเป็น
องค์กรที่ยังเป็นอิสระอย่างเข้มแข็ง ตุลาการเป็นอ�ำนาจอธิปไตยที่ท�ำหน้าที่ใช้กฎหมาย ตีความกฎหมาย
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การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรม

ปัญหาที่เกิดขึ้น ตุลาการสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการตีความกฎหมายให้สิทธิประชาชนใน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำความผิด สร้างความเสียหายให้กับรัฐ
โดยไม่เป็นการก้าวล่วงอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้
ค�ำพิพากษาฎีกาสามารถกลับค�ำวินิจฉัยได้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
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บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
สมศักดิ์ จังตระกูล*

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
บทความฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงบทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคด้วยหลักนิติธรรม
เป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) มาใช้ในการวิเคราะห์แล้วน�ำเสนอ
ผลการศึกษาพบว่า ในแต่ละจังหวัดมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รวม 3 องค์กร
1. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
2. คณะอนุ ก รรมการผู ้ มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร
3. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำจังหวัด
และจ�ำแนกบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เป็น 4 บทบาท ดังนี้
1. บทบาทการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น
2. บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัด โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ผู้บริโภค หน้าที่ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของ
ผู้บริโภค หน้าที่อื่นในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เป็นต้น
3. บทบาทในการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
4. บทบาทในการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ภายในจังหวัด ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย
เรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญา เฉพาะความผิดอันยอมความได้
โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี รวมถึงจัดท�ำร่างสัญญาประนีประนอม
ยอมความด้วย
* ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1 ของส�ำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
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EXECUTIVE SUMMARY
This study focus on the consumer protection’s role by the rule of law of the
Provincial administration. This study is a documentary research, secondary data were
used for analysis and presentation. The research findings are as follows : According to
the Consumer Protection Act 2522, each provincial administration has three types of
organization to protect the consumers’ rights.
1. Provincial’s Consumer Protection Subcommittee.
2. Provincial’s fine Subcommittee.
3. Provincial’s mediation subcommittee.
It can classify to be four types of the consumer protection’s role.
1. Role as an officer. To protect the rights of consumers inner the province.
2. Role to protecting consumers’ rights inner the province. By considering all
consumer’s complaints. Inform about products or services that may violate the
consumers’ rights. And all kinds of duties to protect the consumers’ rights.
3. Role to fine all kinds of the consumers’ rights violation cases inner the province.
4. Role to resolve all consumers’ rights complaints inner the province. By
mediation for both civil or criminal cases. The mediation shall disclose the presence of
the parties, including drafting a compromise agreement.
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คนไทยกว่า 58 ล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ 91 ของจ�ำนวนประชากร 64,456,695 คน
ทั่วประเทศ (กรมการปกครอง, 2556) เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในส่วนภูมิภาคหรือใน 76 จังหวัดนอกเขต
กรุงเทพมหานคร หรือทีเ่ ราเรียกกันว่า “คนต่างจังหวัด” โดยคนส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านีม้ กี ารใช้จา่ ย
เพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�ำวันไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้
ภายในบ้าน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบันเทิง/การจัดงานพิธี ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าเวชภัณฑ์/
ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางศาสนา เป็นสัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ใกล้เคียงกับ
คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใช้ คือ มีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคถึงประมาณร้อยละ 88.4
ของค่าใช้จา่ ยรายเดือน (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2554) จึงมีคำ� ถามว่าแล้วหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมภิ าค
มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้อย่างไร

ความหมายของการคุ้มครองผู้บริโภค
ก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค�ำว่า การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย
ค�ำว่า “คุ้มครอง” และ “ผู้บริโภค” ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้
ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (2549) ให้ความหมายว่า ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้
ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ได้นิยาม
ความหมายของผู้บริโภคว่าหมายถึง ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ
หรือการชักชวนจากผูป้ ระกอบธุรกิจเพือ่ ให้ซอื้ สินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผูใ้ ช้สนิ ค้าหรือ
ผูไ้ ด้รบั บริการจากผูป้ ระกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มไิ ด้เป็นผูเ้ สียค่าตอบแทนก็ตาม รวมถึงผูซ้ งึ่ ได้รบั การเสนอ
หรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย
อิสรา จุมมาลี ให้ความหมายของค�ำว่า บริโภค ว่าหมายถึง กิน เสพ ใช้ สิ้นเปลือง ใช้สอยจับจ่าย
ยังหมายรวมถึง การจับจ่าย ใช้สอย การซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ เช่น บริการทางการแพทย์ บริการ
โทรคมนาคม บริการเสริมความงาม เป็นต้น และผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง บุคคล หรือใครก็ตาม
ที่รับประทาน หรือใช้สินค้า บริการต่างๆ กล่าวคือผู้ที่ซื้อมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย ผู้น�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ และให้
ความหมายค�ำว่า การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ว่าหมายถึง การปกป้องดูแลผู้บริโภค
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ให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และประหยัดจากการบริโภคสินค้าและบริการ
ณิชา สุริยากานนท์ (2555) ให้ความหมายว่า การคุ้มครองผู้บริโภค คือ การป้องกัน ปกป้อง
ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา ให้อารักขา กันไว้ไม่ให้ผู้ที่ซื้อของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย ผู้น�ำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย ซึ่งมีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยกฎหมายที่บังคับใช้ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2541
ยุพดี ศิริสินสุข (2548: 6) กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมของรัฐบาล ธุรกิจ
องค์การอิสระ และผูเ้ ลือกซือ้ สินค้าทีม่ คี วามห่วงกังวล ซึง่ ได้ออกแบบขึน้ มาเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภค
หรือหมายถึง แรงกดดันของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้บริโภค เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม
กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง (2547) ให้ความหมายว่า การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (Consumer Protection)
หมายถึง การควบคุม ก�ำกับ ดูแลป้องกันและรักษาประโยชน์ของประชาชนผูใ้ ช้สนิ ค้าและบริการให้ได้รบั
ความเป็นธรรมตามสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้
วัฒนา อัครเอกฒาลิน (2547) กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคหรือ Consumer Protection
หมายถึง การป้องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา อารักขากันไว้ไม่ให้ผู้ที่ซื้อของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ
ผู้ใช้สอย ผู้น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหาย
สรุป การคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง การป้องกัน ปกป้อง ระวัง ดูแล พิทักษ์รักษา อารักขา
กันไว้ไม่ให้ผู้ที่ซ้ือของมาใช้ ผู้กิน ผู้เสพ ผู้ใช้สอย ผู้น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดภัยอันตราย บาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหาย

ความส�ำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษ
ที่ 1960 จากกระแสการเรียกร้องให้รัฐเข้ามาให้การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค (Consumerism) โดยมี
การรับรองสิทธิของผู้บริโภคที่ส�ำคัญ 4 ประการ (ภัทรธนาฒย์ ศรีถาพร, 2556) คือ
- สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอก่อนที่จะซื้อ (Right to be
informed)
- สิทธิที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยอิสระ (Right to choose)
- สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากสินค้า (Right to safety) และ
- สิทธิที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้ผลิตหรือผู้จ�ำหน่ายสินค้าที่ช�ำรุดบกพร่องหรือไม่มีความ
ปลอดภัย (Right to compensation/redress)
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ต่อมาในปี 1962 ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ได้แถลงวิสัยทัศน์ในเรื่องสิทธิของผู้บริโภค
ต่อรัฐสภา และให้คำ� นิยามว่า ผูบ้ ริโภค หมายถึง “เราทุกๆ คน” และมีการตรากฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ และก็มีประเทศอื่น ๆ ได้ตรากฎหมายดังกล่าวขึ้นใช้บังคับในเวลาต่อมา
เช่นกัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย ต่อมา สหรัฐอเมริกาได้รับรองสิทธิของผู้บริโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก
4 ประการ รวมเป็น 8 ประการ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็น
ครั้งแรก
ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของกฎหมายระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สังคมไทยนั้น ก็มาจากการที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development) หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งเป็น
องค์การช�ำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations) ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์
ในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาให้แก่ประเทศก�ำลังพัฒนา และส่งเสริมให้
ประเทศเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ท�ำ ให้ ป ระเทศไทยต้องยอมรับหลัก การและข้อ เสนอแนวปฏิ บัติว่ า ด้ วยการคุ ้ ม ครองผู ้ บริ โ ภคของ
สหประชาชาติ หรือ United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) ในปี
พ.ศ. 2528 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยของเราได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
แต่การยอมรับหลักการของ UNGCP นั้น ก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศของเราคือ หน่วยงานของรัฐภายใน
ประเทศได้น�ำแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวไปปรับปรุงนโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะ
การส่งเสริมหรือเอื้ออ�ำนวยให้มีกลุ่ม/องค์กรผู้บริโภคที่เป็นอิสระ และรัฐบาลจะต้องให้เสรีภาพในการ
จัดตั้งกลุ่มองค์กรผู้บริโภค รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับกลุ่มหรือองค์กรเหล่านั้นได้ แสดงความเห็นใน
กระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Process) ของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้ ตัวแทนผู้บริโภคได้สะท้อน
ปัญหา หรือความต้องการของผู้บริโภคเองไปยังรัฐบาลโดยตรง ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นวิธีการกาหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
แนวทางของ United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) มีทั้งหมด
8 เรื่อง ได้แก่
- ความปลอดภัยทางร่างกาย (Physical safety)
- การส่งเสริมและป้องกันผู้บริโภคจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ (Promotion and protection
of consumers’ economic interests)
- มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าและบริการ (Standards for the safety and
quality of consumer goods and services)
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บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

- การแจกจ่ายสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ (Distribution facilities for essential consumer
goods and services)
- กฎหมายว่าด้วยการได้รับการชดเชยของผู้บริโภค (Measures enabling consumers to
obtain redress)
- การศึกษาและการได้รับทราบข้อมูล (Education and information programmes)
- การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน (Promotion of sustainable consumption)
- มาตรการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จ�ำเพาะ (Measures relating to specific areas)
นอกจากนั้ น ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป็ น สมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง องค์ ก ร
The ASEAN Committee on Consumer Protection หรือ ACCP ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ โดยเน้นไปทีก่ ารให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคของแต่ละประเทศในอาเซียนที่ใช้บังคับอยู่
การมีกฎหมายระหว่างประเทศในเรือ่ งการคุม้ ครองสิทธิของผูบ้ ริโภคก็เป็นการรับประกันว่าสิทธิ
ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ส�ำคัญระดับนานาชาติที่ทุกรัฐจ�ำเป็นต้องเข้ามาดูแลและให้ความคุ้มครอง รวมถึง
ประเทศไทยก็จะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแลผู้บริโภค
หรือการบังคับใช้กฎหมายก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดในการ
ปกครองของประเทศ และเป็นกรอบให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิตธิ รรม
และเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 3 ว่า ... การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ มาตรา 4 บัญญัติว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 26 บัญญัติว่า การใช้อ�ำนาจโดยองค์กร
ของรัฐทุกองค์กร ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และในมาตรา 29 ได้บัญญัติว่า
การจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท�ำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป และไม่มงุ่ หมายให้ใช้บงั คับ
แก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง และต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้
อ�ำนาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย มาตรา 43 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การจ�ำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ำมิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ
หรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย
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หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพือ่ ป้องกันการผูกขาดหรือ
ขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย
รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ
จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการก�ำหนด
มาตรการต่าง ๆ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริโภครวมทัง้ ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอัน
เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าว
ด้วยนอกจากนั้นรัฐยังต้องด�ำเนินการตามมาตรา 84 (5) ก�ำกับ ให้การประกอบกิจการมีการแข่งขัน
อย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค
จะเห็นได้ว่ากฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศได้วางแนวทางที่เรียกว่าหลักนิติธรรม (Rule of
Law) ให้เป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายที่ใช้วางแนวทางเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมไว้ด้วย
ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับที่ ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2554: 16-17) กล่าวว่า หลักนิติธรรม คือ หลักการ
พื้นฐานแห่งกฎหมายที่ส�ำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่เทิดทูนศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และยอมรับ
นับถือสิทธิแห่งมนุษยชนทุกแง่ทุกมุม รัฐต้องให้ความอารักขาคุ้มครองมนุษยชนให้พ้นจากลัทธิทรราชย์
หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าระหว่างรัฐกับเอกชน หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ศาลย่อมมีอ�ำนาจ
อิสระในการตัดสินข้อพิพาทนั้นโดยเด็ดขาดและโดยยุติธรรม ตามกฎหมายของบ้านเมืองที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม และวิชา มหาคุณ ยังกล่าวถึงหลักนิติธรรม ว่าหมายถึง อ�ำนาจทุกอย่างในชุมชนควรอยู่ภายใต้
หลักทัว่ ไป และสิทธิโชค ศรีเจริญ ได้ให้ความหมายว่า หลักนิตธิ รรม คือ หลักความเป็นธรรมของกฎหมาย
รวมถึงก�ำชัย จงจักรพันธ์ (2556) ได้ให้ความหมายว่า หลักนิติธรรม หมายถึง หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย
ที่กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมนี้
จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ ซึ่งมีความหมายสอดคล้องเช่นเดียวกับที่ไดซีย์ (Dicey, 1961) ได้ให้ความหมาย
ของค�ำว่า หลักนิติธรรม (THE RULE OF LAW) ว่ามีความส�ำคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก บุคคลทุกคนพึงได้รับการพิจารณาพิพากษาโทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคลใดจะ
ถูกลงโทษ เว้นแต่บุคคลนั้นได้กระท�ำอันขัดต่อกฎหมายเท่านั้น การน�ำตัวบุคคลใดไปลงโทษโดย
ประการอื่นย่อมเป็นการมิชอบ
ประการที่สอง บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย กล่าวคือไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือ
กฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมาย
ของแผ่นดินและอยู่ในอ�ำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติ
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และ ประการสุดท้าย รัฐธรรมนูญ (ของอังกฤษ) นั้นมิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมายหากแต่เป็นผล
แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ส่วนกฎหมายที่เป็นการวางแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะนั้น คือ พระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในมาตรา 4 ได้บัญญัติถึงสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครอง
มีดังนี้ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค�ำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัย
แก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ที่จะไม่หลงผิด ในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม
2. สิทธิทจี่ ะมีอสิ ระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิทจี่ ะเลือกซือ้ สินค้าหรือรับบริการ
โดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือ
บริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามค�ำแนะน�ำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท�ำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและ
ชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว
นอกจากนั้นได้มีการบัญญัติให้มีองค์กรของรัฐในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ได้แก่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (มาตรา 9) และคณะกรรมการคุ้มครองเฉพาะเรื่อง (มาตรา 14)
ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
โดยให้การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา และด้านอื่นๆ และได้บัญญัติให้มี
การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านและให้ ผู ้ บ ริ โ ภคที่ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ใช้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค โดยให้ สั ง กั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี (มาตรา 19, มาตรา 20)
เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของรัฐบาลและค�ำสัง่ ของคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภครัฐบาล และมีการวางแนวทางในการปฏิบัติในการให้
ความคุ้มครองผู้บริโภค วางบทก�ำหนดโทษ และแนวทางการอุทธรณ์ ไว้อย่างชัดเจนด้วย
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สรุป การคุ้มครองผู้บริโภคของไทย ได้มีการวางแนวทางที่เป็นหลักนิติธรรมผ่านรัฐธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�ำเภอใจ หรืออ�ำนาจของตัวบุคคล
โดยจะต้องค�ำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรม
และได้รับความประหยัดด้วย

การคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
ดังที่ได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นต้นธารแห่งหลักนิติธรรมในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเป็นกฎหมายที่วางแนวทาง
การให้ความเป็นธรรม ความยุติธรรม รัดกุม และรวดเร็ว แก่ผู้บริโภคเป็นการทั่วไป แต่ส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ นั้น ได้มีการให้อ�ำนาจหน่วยงาน และ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในส่วนภูมภิ าคมีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ไิ ด้ตามมาตรา 52/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติให้จังหวัดมีอ�ำนาจภายในเขตจังหวัด ดังนี้
(1) น�ำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
และเป็นธรรมในสังคม
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และ
มีคุณภาพ
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะ
ด�ำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายก�ำหนด
และในมาตรา 54 ที่บัญญัติว่าในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค�ำสั่ง
จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดโดยมีรองผู้ว่าราชการ
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จังหวัดเป็นผู้ช่วย และมีการบัญญัติถึงอ�ำนาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในมาตรา 57 ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
(2) บริหารราชการตามทีค่ ณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามทีน่ ายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(3) บริหารราชการตามค�ำแนะน�ำและค�ำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี
....
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีอ�ำนาจหน้าที่ที่ต้อง “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่
ตนเองรับผิดชอบในทุกเรื่องทุกกรณี ส�ำหรับในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การด�ำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ในส่วนภูมิภาคร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้จังหวัดเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานต่างๆ และการสร้างเครือข่ายต่างๆ ขึ้นในจังหวัด โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินการ
เป็นนโยบายเชิงรุก นโยบายด้านการส่งเสริม และนโยบายเชิงรับขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สนับสนุนให้จังหวัดทุกจังหวัดเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ทัง้ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีสว่ นร่วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดยการจัดตัง้ กลุม่
ชมรม สมาคม เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัดมีความเข้มแข็ง
2. สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการละเมิดสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ
โดยคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัดต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภค
ภายในจังหวัดให้แล้วเสร็จตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
3. สนับสนุนให้ทุกจังหวัดมีการเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รู้จักการใช้สิทธิเพื่อการคุ้มครองตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและ
เป็นแนวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัด
4. สนับสนุนให้จังหวัดทุกจังหวัดมีการติดตามสอดส่องและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
สินค้าที่ควบคุมฉลาก การโฆษณา การท�ำสัญญา การท�ำธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เพื่อคุ้มครอง
ป้องกันประชาชนผู้บริโภคมิให้ถูกละเมิดสิทธิจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจ
5. สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ด�ำเนินการตามบทบาทและหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
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คุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีการรายงานผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัด ทุกจังหวัดต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกระทรวงมหาดไทย ทุกๆ 3 เดือน
ปัจจุบันในแต่ละจังหวัดจะมีองค์กรที่ท�ำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รวม 3 องค์กร (ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, 2556) ได้แก่
1. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัด ประกอบด้วย
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
รองประธานอนุกรรมการฯ
3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานอนุกรรมการฯ
4) ปลัดจังหวัด
อนุกรรมการ
5) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อนุกรรมการ
6) ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
อนุกรรมการ
7) พาณิชย์จังหวัด
อนุกรรมการ
8) ขนส่งจังหวัด
อนุกรรมการ
9) สาธารณสุขจังหวัด
อนุกรรมการ
10) อัยการจังหวัด
อนุกรรมการ
11) อุตสาหกรรมจังหวัด
อนุกรรมการ
12) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือผู้แทน
อนุกรรมการ
13) ประธานหอการค้าจังหวัด
อนุกรรมการ
14) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อนุกรรมการ
15) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากภาคประชาชน 3 คน
			 โดยเลือกจากกลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา กลุ่มสตรี
			 หรือกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด
อนุกรรมการ
16) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อนุกรรมการ
17) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
อนุกรรมการ
18) หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด
อนุกรรมการ
19) ข้าราชการในจังหวัดซึง่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ 2 คน อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดมีอ�ำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
การกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจหรือค�ำร้องเรียนทั่วๆ ไปในเรื่อง เกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่
ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกันในท้องตลาด
2) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการหรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจด้วยก็ได้
3) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จ�ำเป็นหรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคมาพิจารณาได้ใน
การนี้ จะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ค�ำชี้แจงด้วยก็ได้
4) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
ส่งเสริม หรือ ก�ำหนดมาตรฐานของสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการ
5) สอดส่องการปฏิบัติการตามอ�ำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนดของพนักงาน เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา เร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการ
ตามอ�ำนาจและหน้าที่ดังกล่าวตลอดจนให้ด�ำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
แต่ในกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องเร่งรัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้แจ้งเรือ่ งไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ของผู้บริโภค
6) ด�ำเนินการเผยแพร่ ฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค
7) รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบ
2. คณะอนุ ก รรมการผู ้ มี อ� ำ นาจเปรี ย บเที ย บความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
2) อัยการจังหวัด
อนุกรรมการ
3) ผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด
อนุกรรมการ
4) ข้าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการมีอ�ำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค โดยการด�ำเนินการร้องเรียนในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ผู้บริโภค
สามารถร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด
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3. คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำจังหวัด ประกอบด้วย
1) อัยการจังหวัดประจ�ำกรม ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
		 ทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัด
ประธานอนุกรรมการ
3) หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด
อนุกรรมการ
4) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่
		 เกี่ยวข้องตามที่ประธานอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
		 เรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำจังหวัดมีหนังสือเชิญ
		 เข้าร่วมประชุมเป็นครั้ง ๆ ไปครั้งละไม่เกิน 2 คน อนุกรรมการ
5) ผู้แทนส�ำนักงานจังหวัด
อนุกรรมการและเลขานุการ
6) ผู้แทนส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
		 ทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัด
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ประจ�ำจังหวัด
1) ด�ำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความแพ่งหรือความ
อาญา เฉพาะความผิดอันยอมความได้
2) การเจรจาไกล่เกลี่ยให้กระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี โดยสอบถามความประสงค์และ
ความยินยอมในการเจรจาไกล่เกลี่ย และชี้แจงถึงสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนผลของการตกลงไกล่เกลี่ยทั้ง
ทางแพ่งและทางอาญาให้ชัดเจน
3) หากคูก่ รณีประสงค์และยินยอมให้ไกล่เกลีย่ ให้จดั ท�ำร่างสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามจ�ำนวนคูก่ รณี โดยมีสาระส�ำคัญและข้อความตามทีค่ กู่ รณีตกลงกัน และอ่านให้คกู่ รณีฟงั รวมทัง้ ชีแ้ จง
ให้คู่กรณีเข้าใจถึงสัญญาประนีประนอมยอมความและให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
ประธานอนุกรรมการฯ หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายและต่อหน้าพยานสองคน
4) หากคู่กรณีไม่ประสงค์และไม่ยินยอมให้ไกล่เกลี่ย ให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมและ
สอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมน�ำเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในการใช้
อ�ำนาจด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ร้องเรียน ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522
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5) ในการปฏิบัติตามนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ�ำนาจ
		 (1) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเจรจา
ไกล่เกลี่ย
		 (2) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามข้อ (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดชี้แจงข้อเท็จ
จริง หรือส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการไกล่เกลี่ย
6) เรื่องราวร้องทุกข์ดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับไว้ด�ำเนินการ
		 (1) เรือ่ งทีร่ ฐั มนตรี คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มีมติหรือค�ำสัง่ เด็ดขาดในเรือ่ งนัน้
		 (2) เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นผูช้ ว่ ยเหลือและ
เรื่องอยู่ระหว่างการด�ำเนินการของหน่วยงานนั้นๆ
		 (3) เรื่องที่คู่กรณีเคยประนีประนอมยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ผู้มีส่วน
ได้เสียขอให้แก้ไขหรือคัดค้านการประนีประนอมยอมความเดิม โดยมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง
เพิม่ เติมทีป่ รากฏชัดในภายหลัง และการให้ความช่วยเหลือไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์
ของบุคคลภายนอก ผู้กระท�ำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน
		 (4) เรือ่ งเกีย่ วกับคดีซงึ่ ผูบ้ ริโภคได้เคยว่าจ้างทนายความหรือมีทนายความหรือหน่วยงาน
อื่นให้ความช่วยเหลือแล้ว
		 (5) เรื่องที่เป็นคดี หรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการด�ำเนินการ หรือมีการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอ�ำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคหรือคณะอนุกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคประจ�ำจังหวัดพิจารณาให้รบั ไว้ดำ� เนินการเป็นเรือ่ งๆ ไป
7) เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ด�ำเนินการแล้วให้รายงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�ำจังหวัดทราบ
8) ให้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ด� ำ เนิ น การอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคหรื อ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดมอบหมาย

บทบาทการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 บทบาท ดังนี้
1. บทบาทในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
โดยตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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สมศักดิ์ จังตระกูล

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มีการแต่งตั้งข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
นั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และมติ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2549 เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2549 นายกรัฐมนตรี
จึงออกประกาศแต่งตั้งให้ข้าราชการต�ำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เพิ่มเติมด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 3 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามนี้ ซึ่งนอกเหนือจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังประกอบไปด้วย ปลัดจังหวัด
อัยการจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด โดยในมาตรา 5
ได้ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจดังต่อไปนี้ นับ ชั่ง ตวง วัด ตรวจสินค้า และเก็บหรือน�ำสินค้าใน
ปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพือ่ ท�ำการทดสอบโดยไม่ตอ้ งช�ำระราคาสินค้านัน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก�ำหนด ค้น ยึด หรืออายัดสินค้า ภาชนะ หรือหีบห่อบรรจุสินค้า ฉลากหรือเอกสารอื่น
ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดีในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ เพื่อตรวจสอบการผลิตสินค้า
การขายสินค้าหรือบริการ รวมทั้งตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบ
ธุรกิจในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหนังสือเรียกให้
บุ ค คลใดๆ มาให้ ถ ้ อ ยค� ำ หรื อ ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ จ� ำ เป็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร
ในการหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อผู้เกี่ยวข้อง
ร้องขอ และให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควร ซึ่งผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ�ำนวยความสะดวก
ไม่ให้ถอ้ ยค�ำ หรือไม่สง่ เอกสาร หรือหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ ซึง่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูบ้ ริโภค
พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ทั้งนี้
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามรายละเอียดของผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
แนบท้ายนี้
2. บทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัด
โดยมีหน้าที่พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่อง
มาจากการกระท�ำของผู้ประกอบธุรกิจหรือค�ำร้องเรียนทั่วๆ ไปในเรื่องเกี่ยวกับการถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริการที่มีการซื้อขายกันใน
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ท้องตลาด หน้าที่ในการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค หน้าที่ในการด�ำเนินการใด ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
โดยประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม ส่งเสริม
หรือก�ำหนดมาตรฐานของสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริการ และหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติการ
และเร่ ง รั ด พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ก ารตามอ� ำ นาจและหน้ า ที่ ตลอดจนด� ำ เนิ น การเผยแพร่
ฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค
3. บทบาทและอ�ำนาจในการเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด
มีอ�ำนาจในการขอมติจากที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบอ�ำนาจใน
การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 62 โดยให้ด�ำเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
4. บทบาทในการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ภายในจังหวัด
ท�ำหน้าที่ด�ำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความแพ่งหรือ
ความอาญา เฉพาะความผิดอันยอมความได้ โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยให้กระท�ำโดยเปิดเผยต่อหน้าคู่กรณี
โดยสอบถามความประสงค์และความยินยอมในการเจรจาไกล่เกลี่ย และชี้แจงถึงสิทธิและหน้าที่
ตลอดจนผลของการตกลงไกล่เกลี่ยทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้ชัดเจน โดยหากคู่กรณีประสงค์และ
ยินยอมให้ไกล่เกลี่ย ให้จัดทาร่างสัญญาประนีประนอมยอมความตามจ�ำนวนคู่กรณี โดยมีสาระส�ำคัญ
และข้ อ ความตามที่ คู ่ ก รณี ต กลงกั น และอ่ า นให้ คู ่ ก รณี ฟ ั ง รวมทั้ ง ชี้ แจงให้ คู ่ ก รณี เข้ า ใจถึ ง สั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความและให้คู่กรณีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าประธานอนุกรรมการฯ หรือ
ผู้ที่ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายและต่อหน้าพยานสองคน แต่หากคู่กรณีไม่ประสงค์และไม่ยินยอม
ให้ไกล่เกลี่ย ให้คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมและสอบสวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมน�ำเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้อ�ำนาจด�ำเนินคดีแทนผู้บริโภคที่ร้องเรียน
ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และเมื่อคณะอนุกรรมการฯ
ด� ำ เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานคณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคประจ� ำ จั ง หวั ด ทราบ นอกจากนั้ น
คณะอนุกรรมการฯ จะต้องด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัดมอบหมาย
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ยุติเรื่ อง

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
พิจารณายุติเรื่ อง
ร้องเรี ยน

การเจรจาไกล่
เกลี่ยไม่สามารถ
หาข้อยุติได้

นัดคู่กรณี ท้ งั สอง
ฝ่ ายเจรจาไกล่เกลี่ย

-ส่งเรื่ องร้องเรี ยนให้ สคบ.
10 วัน
-เสนอยุติเรื่ องร้องเรี ยนในระดับจังหวัด

มีมติที่ประชุมให้ส่งเรื่ องร้องเรี ยนให้สานักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคพิจารณาดาเนินคดี
แทนตามมาตรา 39
ยุติเรื่ อง

มีมติให้เรี ยกเจรจาไกล่เกลี่ยอีกครั้ง

10 วัน

ยุติเรื่ อง

7 วัน

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณายุติเรื่ องร้องเรี ยน

แจ้งการชี้แจงข้อเท็จจริ งขอผูถ้ ูกร้องให้ผรู ้ ้อง
ทราบเพื่อติดต่อกลับจังหวัดภายใน 10 วันทาการ
ผูร้ ้องไม่ติดต่อกลับภายในระยะ
เวลาที่กาหนด/ผูร้ ้องไม่ติดใจสงสัย

7 วัน

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผล
-ผูถ้ ูกร้องชี้แจงข้อเท็จจริ ง (ลายลักษณ์อกั ษร/พบเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ : ระยะเวลาดาเนินกาในที่ นีไ้ ม่ นับรวมเวลาเจรจาไกล่ เกลี่ยและพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากไม่ สามารถกาหนดระยะเวลาที่ แน่ นอนได้

ผูร้ ้องขอให้เรี ยก
เจรจาไกล่เกลี่ย
เพราะยังมีขอ้ ติดใจ

-แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-แจ้งผูถ้ ูกร้องเรี ยนชี้แจงข้อเท็จจริ ง

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาเชิญคู่กรณี เจรจา
ไกล่เกลี่ย

7 วัน

10 วัน

15 วัน

รับคาร้อง,
ตรวจสอบเอกสาร

30 วัน
นาเข้าที่ประชุม อคบ.จว. เพื่อขอมติที่ประชุม

การเจรจาไกล่เกลี่ย
สามารถหาข้อยุติได้

ประชาชนยืน่ คาร้องเรี ยน

30 นาที

ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้ องเรียน

ผังขั้นตอนการรั๑๕บเรื่องร้องเรียน

สมศักดิ์ จังตระกูล
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(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

รา๓)

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่ ๘๔/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๔๔/๒๕๕๗
วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖/๒ และมาตรา ๖๓ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง กํ า หนดแบบสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายและสั ญ ญาซื้ อ ขายห อ งชุ ด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ หรือไม
ศาลจั ง หวั ด พั ทยาส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลย (บริ ษัท พาร ค เลน จอมเที ย น รี ส อร ท จํ า กั ด )
ในคดี แ พ ง หมายเลขดํ า ที่ ผบ. ๑๑๖๕/๒๕๕๗ เพื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ขอเท็จจริง
ตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดดังนี้
นางมลิ วั ล ย สี ส วาท เป น โจทก ยื่ น ฟ อ งบริ ษั ท พาร ค เลน จอมเที ย น รี ส อร ท จํ า กั ด
เปนจําเลย ตอศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สัญญาจะซื้อจะขายหองชุด เรียกเงินคืน คดีอยูระหวางการพิจารณา
จํ า เลยยื่ น คํ า โต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖/๒ และมาตรา ๖๓
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายหองชุด
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-๒ตามพระราชบั ญ ญั ติอ าคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ และรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ โดยอางวา
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖/๒ ที่กําหนดใหสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญา
ซื้อขายหองชุดตองทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หากสวนใดมิไดทําตามแบบและ
ไมเปนคุณตอผูจะซื้อหรือผูซื้อหองชุด สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ และมาตรา ๖๓ ที่บัญญัติให
ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๖/๒
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท นั้น เปนกฎหมายที่จํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุ ค คลในทางการค า ขาย เป น การกระทบกระเทื อ นสาระสํ า คั ญ แห ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
และบั ง คั บ ใช เ ฉพาะผู ที่ ป ระกอบกิ จ การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ท่ี ดํ า เนิ น โครงการขายห อ งชุ ด เท า นั้ น
จึ ง เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ เป น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเกิ น กว า ความจํ า เป น ไม เ ป น ธรรมต อ จํ า เลย
และยังเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนา การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม ขัดตอหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา นอกจากนี้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อ ง กํ า หนดแบบสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายและสั ญ ญาซื้ อ ขายห อ งชุ ด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๑ ที่กําหนดใหสัญญาจะซื้อจะขายหองชุดระหวาง
ผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารกับผูจะซื้อหองชุดตองทําตามแบบ อ.ช. ๒๒ และแบบ อ.ช. ๒๒
ซึ่งกําหนดคาใชจายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ไวในขอ ๖ วา คาภาษีเงินได คาภาษีธุรกิจเฉพาะ
และค า อากรแสตมป ในการโอนกรรมสิ ท ธิ์ ห อ งชุ ด ผู จ ะขายเป น ผู จ า ย ส ว นค า ธรรมเนี ย ม
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในหองชุด ผูจะซื้อและผูจะขายออกคาใชจายคนละครึ่งหนึ่งนั้น
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทางการคาขาย เนื่องจากขอตกลงตามสัญญาจะซื้อจะขาย
เปนการแสดงเจตนาที่เกิดจากความสมัครใจ มุงที่จะผูกนิติสัมพันธใหมีผลบังคับตามกฎหมาย และมิได
มีวัตถุประสงคที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกาศดังกลาวจึงเปนการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนา การประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
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-๓โดยเสรีอยา งเปนธรรม ขัดตอหลักความศักดิ์สิทธิ์แหงการแสดงเจตนา เปนการบังคับใชประกาศ
เกินความจําเปนและไมเปนธรรม
ศาลจังหวัดพัทยา เห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติ ให ศาลรั ฐธรรมนู ญมี อํา นาจพิจ ารณาวินิ จฉั ยว า กฎหมาย
ขัด หรือ แยง ต อรั ฐ ธรรมนูญ หรือ ไม เมื่อ จํ า เลยโต แ ยง ว า พระราชบั ญญั ติ อ าคารชุ ด พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๖/๒ และมาตรา ๖๓ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขาย
และสัญญาซื้อขายหองชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ และมาตรา ๕ จึ ง ส ง คํ า โต แ ย ง ของจํ า เลยเพื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะได พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง
ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งพิ จ ารณาเบื้ อ งต น มี ว า คํ า ร อ งนี้ ต อ งด ว ยหลั ก เกณฑ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ใหศาลรัฐธรรมนูญ
มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือไม และตามที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตสําหรับผูตรวจการแผนดิน ใหมีอํานาจเสนอเรื่องให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ได เ ฉพาะเมื่ อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ผู ที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ไดแก ผูตรวจการแผนดินตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินในกรณีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวดวยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นนอกวงงาน
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนกรณีท่เี กี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด
โดยมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ศ าลฎี ก าหรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ตุ ล าการในศาลปกครองสู ง สุ ด จะขอให
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(๒๒)
คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ

(๒๓)

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลรัฐธรรมนูญ
คําสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๗

เรื่องพิจารณาที่ ๔๕/๒๕๕๗
วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

เรื่อง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๙ (๕) ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม
ศาลแรงงานกลางส ง คํ า โต แย งของจํ า เลย (นายสมศั กดิ์ มาณพ) ในคดี แพ งหมายเลขดํ า ที่
๓๗๙/๒๕๕๗ เพื่ อขอให ศาลรั ฐธรรมนู ญพิ จารณาวิ นิ จฉั ยตามรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕ ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบสรุปไดดังนี้
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนโจทก ฟองขออนุญาตเลิกจางนายสมศักดิ์ มาณพ
จําเลย ซึ่งเปนลูกจางและกรรมการกิจการสัมพันธของโจทกตอศาลแรงงานกลาง เนื่องจากจําเลย
ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑) (๙) และ
(๑๑) ลงโทษตามวรรคสอง จําคุก ๘ เดือน และปรับ ๖,๐๐๐ บาท โดยใหรอการลงโทษจําคุกไว
มีกําหนด ๒ ป จําเลยจึงขาดคุณสมบัติการเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙ (๕) คดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลแรงงานกลาง จําเลยยื่นคําโตแยงวา พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙ (๕) ที่บัญญัติวา “ไมเคยตองคําพิพากษา
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-๒ถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกหรือไม...” เปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตัดสิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาค เนื่องจากเปนการบัญญัติใหพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ถูกศาลพิพากษาใหรอการลงโทษ
ตองพนสภาพการเปนพนักงาน ในขณะที่เจาหนาที่ของรัฐประเภทอื่น ๆ จะพนสภาพจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐก็ตอเมื่อไดรับโทษจําคุกจริง บทบัญญัติแหงกฎหมายมาตราดังกลาวจึงสรางความ
เหลื่ อ มล้ํ า และความไม เ สมอภาคในการได รั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมายที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ไดใหการรับรองไว อันเปน
การขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔
ศาลแรงงานกลางเห็ น ว า เป น กรณี ที่ จํ า เลยโต แ ย ง ว า พระราชบั ญ ญั ติคุ ณ สมบั ติ ม าตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๙ (๕) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม ซึ่งยังไมมีคําวินิจฉัย
ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในส วนที่ เ กี่ ย วกั บบทบั ญ ญั ติ ดั งกล า ว จึ งส งคํ า โต แย งของจํ า เลยตามทางการ
เพื่ อขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จารณาวิ นิ จฉั ยตามรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕
ประเด็ น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งพิ จ ารณาเบื้ อ งต น มี ว า คํ า ร อ งนี้ ต อ งด ว ยหลั ก เกณฑ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔๕
ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไวพิจารณาวินิจฉัย หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา ๕ และมาตรา ๔๔ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้หรือไม และตามที่กฎหมายประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น และกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยพรรคการเมื อ ง
กําหนดใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตสําหรับผูตรวจการแผนดิน ใหมีอํานาจเสนอเรื่องให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ได เ ฉพาะเมื่ อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว า บทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายใดมี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความชอบด ว ยรัฐ ธรรมนู ญ นี้ จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ผู ที่ มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ไดแก ผูตรวจการแผนดินตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินในกรณีที่ขอใหพิจารณาวินิจฉัยวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้นนอกวงงานของ
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รูปแบบการน�ำเสนอบทความเพื่อจัดพิมพ์ลงในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
1. เป็นบทความวิจยั หรือบทความทางวิชาการทัว่ ไป หรือเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ หรือสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
2. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น
3. แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในบทความ ใช้แบบอักษร Angsana New หรือ TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
4.1 ขนาดตัวอักษรของชื่อเรื่องบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์
4.2 ขนาดตัวอักษรในบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์
5. ระยะห่างของกระดาษ
5.1 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
5.2 กั้นหน้าและกั้นหลัง ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
6. ผู้เขียนบทความ ชื่อและนามสกุลท้ายชื่อบทความโดยมีสัญลักษณ์ดอกจันบนนามสกุล และ
ในเชิงอรรถหน้าเดียวกันให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับต�ำแหน่ง วุฒิการศึกษา (โดยย่อ)
7. การแยกหัวข้อย่อย การแยกหัวข้อย่อย ควรขึ้นบรรทัดใหม่และย่อหน้าขึ้นตัวเลข พร้อมชื่อ
หัวข้อย่อยด้วยตัวหนา บรรทัดต่อไปจึงเป็นข้อความรายละเอียดของหัวข้อย่อยที่มีระยะในการย่อหน้า
เท่ากับย่อหน้าของชื่อหัวข้อย่อย
8. การอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบของการใส่เชิงอรรถตัวเลข
ภาษาไทย
8.1 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. // ปีที่พิมพ์. //
หน้าที่อ้างอิง.
ภาษาอังกฤษ
8.2 ชื่อ - สกุล. // ชื่อเรื่อง. // ครั้งที่พิมพ์. // เมืองที่พิมพ์. // ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์. //
ปีที่พิมพ์.
9. เงื่อนไขการรับบทความ
9.1 บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ต้องผ่านความ
เห็นชอบและหรือผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ
9.2 ผู้เขียนบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ จะได้รับ
ค่าตอบแทนส�ำหรับบทความภาษาไทยหน้าละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และส�ำหรับบทความ
ภาษาอังกฤษ บทความละ 8,000 บาท โดยต้องมีจ�ำนวนหน้าไม่ต�่ำกว่า 10 หน้า
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ใบสมัครสมาชิก “วารสารศาลรัฐธรรมนูญ”
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
เจ้าของ ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 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�ำหน่าย
เล่มละ 120 บาท
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศาลรัฐธรรมนูญ
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................................................................
ที่อยู.่........................................................................................................... รหัสไปรษณีย.์ .........................................................
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